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Házassági évfordulósok köszöntése

A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város 
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is 
szeretné köszönteni a mezőtúri 50. és 60. házassági évfordulójukat 2020- 
ban ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési 
határideje 2020.szeptember 11. péntek. Jelentkezés helye: személyesen 
a Polgármesteri Hivatal anyakönyv-vezetőjénél a Hivatal nyitvatartási 
idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje az 
Ősz-Ülő rendezvény keretében lesz megtartva 2020. szeptember 26-án 
délután. További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075 

Bordács László
ügyvezető

Újabb mérföldkő:
 Syngenta beruházás Mezőtúron

Európa legnagyobb kapacitású 
kukorica és napraforgó vetőmag-
kutatóbázisát építette fel a Syngenta 
Mezőtúron. Mint a mai ünnepélyes 
átadáson elhangzott: a vállalat 
mintegy 1,5 milliárd forintot fordí-
tott a beruházásra, amelynek révén 
a modern technológiával felszerelt 
állomás különféle kukorica- és nap-
raforgófajtákat nemesít az egész 
európai piacra.

A beruházást átadó Nagy István 
agrárminiszter ünnepi köszöntőjé-
ben kifejtette: ma Magyarország 
vetőmagágazata csaknem 190 milli-
árd forint értékű árut állít elő éven-
te, amelynek a fele közvetlen 
exportra kerül. Az elmúlt évek piaci 
bővülése azt mutatja, hogy a vető-
mag-feldolgozó kapacitás és a táro-
lókapacitás bővítésének van jövője. 

A tárcavezető rendkívül fontos-
nak nevezte, hogy a nagy nemzet-
közi cégcsoportok, így a Syngenta 
is Magyarországra hozták a kuta-
tásfejlesztési tevékenységük egy 
részét, ami a termelésen túl az 
ország tudományos előrehaladását 
is segíti. Hangsúlyozta: a hazai ter-
melők közreműködésével előállí-
tott, minőségi magyar vetőmagok a 
világ minden részén népszerűek. 
Az itthon termelt, magas hozzá-
adott-értékű, versenyképes termék 
előállításához pedig közös munka 

szükséges.
A kukoricához és napraforgóhoz 

kapcsolódó kutatásfejlesztési tevé-
kenységet 2005-ben kezdte meg a 
Syngenta Karcagon. Gaël Hili, a 
Syngenta európai vetőmag üzlet-
ágának igazgatója elmondta: „A 
kukoricanemesítési programunk 
Magyarországra való telepítése 
komoly elköteleződést jelent szá-
munkra, hiszen egy új növényfajta 
létrehozása hosszú időt vesz igény-
be. Azt vállaltuk, hogy felgyorsítjuk 
az innovációt azért, hogy a lehető 
legjobb termékekkel lássuk el a ter-
melőket és velük együtt dolgoz-
zunk a mezőgazdaság fenntartható-
ságáért egy változó világban, válto-
zó klimatikus viszonyok mellett.  A 
környezeti kihívások miatt olyan 
növényekre van szükségük a gaz-
dáknak, amelyek ellenállnak a 
hidegnek, az aszálynak, és a stresz-
szes időszakokat is jobban vészelik 
át. Időközben a karcagi bázist 
kinőttük, így egy új beruházás mel-
lett döntöttünk. Mivel Mezőtúron 
van a Syngenta legnagyobb kapaci-
tású európai vetőmagüzeme, ezért 
a szinergiákra építve itt hoztuk lét-
re az új nemesítő, fejlesztő-, kutató 
és előállító központunkat”, ismer-
tette a szakember. 

A mintegy 1,5 milliárd forintból 
(folyt. a 2. oldalon)
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felépített, modern eszközökkel 
felszerelt kutatóállomás fő profilja 
a kukoricanemesítés, valamint az 
ehhez kapcsolódó vetőmag előállí-
tás és tesztelés. „A magyar klíma 
kiváló lehetőséget biztosít a száraz-
sággal szemben toleráns, széles 
alkalmazkodóképességű és jó agro-
nómiai tulajdonságú hibridek fej-
lesztésére. Magyarországon már 
több általunk nemesített hibridet 
vetnek a köztermesztésben és szá-
mos fajtánk regisztrációja várható 
Franciaországban, Olaszországban, 
Szerbiában, Ukrajnában és 
Oroszországban”, mondta Varga 
Róbert, a központ vezetője.

2017-től az ukrán nemesítési 
program szaporítási munkáit is 
magyar szakemberek végzik. A 
mezőtúri állomásról történik a 
román, szerb, horvát és bolgár 
szántóföldi teljesítménykísérletek 
koordinációja is, és a bázis fontos 
központja a napraforgó termékfej-
lesztésnek is. Számos technológiai 
újítás a magyar fejlesztő csapat 
eredményeinek köszönhetően vált 
elérhetővé a napraforgó termelők 
számára. A több mint 130 ezer par-
cellás magyar kísérleti hálózat az 
egyik legnagyobb Európában.

„Magyarország mindig is kiemelt 
helyszíne volt a Syngenta beruhá-
zásainak, nemcsak az ország adott-
ságainak és a mezőgazdaság nem-
zetgazdaságban betöltött szerepe 
miatt, hanem a magas színvonalú 
agrárképzés és a rendelkezésre álló 

kiváló szakemberek miatt is. A 
világ 90 országában tevékenykedő 
vállalatunk az elmúlt években több 
stratégiai beruházást hajtott végre 
Magyarországon, melyek közül 
az egyik legjelentősebb a 3 fázisban 
– mintegy 13,5 milliárd forintból - 
elkészült mezőtúri vetőmagüzem. 
Innen magyar gazdák bevonásával 
napraforgó és kukorica vetőmagok-
kal látjuk el szinte egész Európát. 
A mostani beruházás egy újabb 
fontos mérföldkő”, tette hozzá Gaël 
Hili.

Herczeg Zsolt, Mezőtúr polgár-
mestere köszöntőjében kiemelte: a 
beruházás még magasabb szintre 
emeli a Syngenta világszínvonalú 
kutatásfejlesztését és vetőmag-elő-
állítását. A város vezetője hangsú-
lyozta: a vállalat és az önkormány-
zat között húsz éve jött lére az a 
stratégiai partnerség, amely ma is 

épp olyan példaértékű, mint a kez-
detekkor. „Büszkék vagyunk arra, 
hogy a Syngenta, mint a magyar 
agrárágazat egyik legnagyobb 
befektetője időről-időre fontos fej-
lesztéseket hajt végre váro-
sunkban. A vállalat Mezőtúr legna-
gyobb adófizetőjeként és egyik leg-
nagyobb foglalkoztatójaként sport-
életünkben is kiemelkedő szerepelt 
vállal. Támogatásuk több mint 500 
fiatal kézi-abdázó, vízilabdázó és 
labdarúgó versenyszerű sportolá-
sát segíti.” 

A Syngentáról
A Syngenta Magyarországon 

évek óta piacvezető a növényvédő 
szerek területén. Cégünk 
Magyarországon vezető szerepet 
játszik szántóföldi vetőmagok 
nemesítésében, előállításában és 
forgalmazásában, valamint zöld-
ség vetőmagok nemesítésében és 

forgalmazásában.
A Syngenta a világ egyik vezető 

mezőgazdasági vállalata. 
Törekvésünk között szerepel, hogy 
a világ népességét biztonságos élel-
miszerrel lássuk el, miközben 
óvjuk a bolygónkat. Céljaink között 
szere-pel a fenntarthatóság, a 
minőség és biztonság növelése a  
mezőgazdaságban, világszínvona-
lú tudományos eredmények és az 
innovatív növénynemesítési megol-
dások segítségével. Technológiáink 
világszerte termelők millióinak 
nyújtanak lehetőséget a korlátozot-
tan rendelkezésre álló mezőgaz-
dasági erőforrások jobb kihaszná-
lására. Több mint 90 országban 
28.000 munkatárssal azon dolgo-
zunk, hogy elősegítsük a növények 
fejlődését. Partneri kapcsolataink, 
együttműködéseink, valamint a 
Good Growth Plan iránti elkötele-
zettségünk képessé tesz minket 
arra, hogy növeljük a növények ter-
mőképességét, megóvjuk a termő-
földet az eróziótól, növeljük a 
biodiverzitást és felélesszük a vidé-
ki közösségeket. 

További információért keresse 
fel a www.syngenta.hu és awww.
goodgrowthplan.com honlapokat. 

Kövessen minket a Twitteren is: 
www.twitter.com/Syngenta és 
www.twitter.com/SyngentaUS.

Szellő Gábor
KRQ Communication

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Polgármestere 2020. június 17-én rendeletet alkotott:

- a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
15/2018.(IX.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

KORONAVÍRUS 

Tisztelt Betegek! 
Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy az orvosi ügyelet jelenleg az alábbi 
eljárásrend szerint működik, melyet kérjük, szíveskedjenek betartani:

- Légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas beteg a személyes
megjelenés helyett hívja a 06-70/370-3104-es telefonszámot! 

- Az ügyelet épületének ajtaja továbbra is zárva van, ezért kérjük,
csengessenek!

- A szakszemélyzet a kikérdezést követően, amennyiben nem észlel 
COVID gyanús tüneteket, beengedi Önöket a váróhelyiségbe, ahol

kérjük, szíveskedjenek az 1 méter távolságot megtartani!
- Kérjük, érkezéskor és távozáskor használják a betegvárókban

kihelyezett kézfertőtlenítő szert.
- A Váróhelyiségben a szájmaszk használata továbbra is kötelező! 

Megértésüket köszönjük!
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Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. június 25-ei rendes nyilvános 
ülésén önkormányzati rende-etet alkotott:

- Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Tisztelt Ügyfelek!

A Kormány a 282/2020. (VI.17.) 
Korm. rendeletben döntött a 2020. 
március 11. napján kihirdetett 
veszélyhelyzet megszüntetéséről. 
Ennek értelmében 2020. június 18. 
napjától a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal az alábbi 
ügyfélfogadás rend szerint várja 
ügyfeleit:

Hétfő: 08.00 – 12.00;
13.00 – 16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 12.00;
13.00 – 16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08.00 – 12.00

Az ügyintézés megkönnyítése, 
hatékonyabbá tétele érdekében 
azonban továbbra is van lehetőség 
a Városháza Déli portáján elhelye-
zett gyűjtőládába bedobni a kérel-
meket. A nyomtatványok továbbra 
is elérhetőek a Déli portán.

Az ügyintézéshez szükséges 
információk frissítése folyamatban 
van, hamarosan teljes egészében 
elérhető lesz a www.mezotur.hu 

oldalon. 
Az anyakönyvi ügyintézés során 

kérnénk, hogy előzetesen szíves-
kedjenek időpontot egyeztetni az 
anyakönyvvezetőkkel különösen a 
házasságkötési szándék bejelenté-
se, apai elismerő nyilatkozat felvé-
tele esetén, elkerülendő így a hosz-
szadalmas várakozást.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
házasságkötés esetén a korábbi 
intézkedések megszűntek, a szer-
tartás során a házasságkötő terem-
ben kb. 70-80 fő jelen tud lenni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
Városháza felújítási munkálatai 
miatt az épületbe azonban tovább-
ra is a Déli porta felől lehetséges a 
bejutás.

Kérdés esetén az anyakönyvve-
zetők az alábbi elérhetőségeken 
tudnak további felvilágosítást adni: 
06-56/551-935; iszilagyine@
mezotur.hu; kkatona@mezotur.hu.

Kérem szíves megértésüket, 
együttműködésüket!

dr. Enyedi Mihály
jegyző

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 

FŐOSZTÁLY Felhívása

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal elsőfokú 
természetvédelmi hatósági jogkör-
ében eljárva a fokozottan védett 
fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) 
és a szintén fokozottan védett kor-
mos szerkő (Chlidonias niger) 
párok fészkelésének védelme érde-
kében a Hortobágy-Berettyó-folyó 
vasúti híd – közúti híd közötti 
szakaszát és a közúti híd közötti 
szakaszát és a közúti híd alatti 
700 m-es szakaszát a töltés lábá-
ig tartó árterülettel együtt jelen 
értesítés napjától a 

2020. augusztus 15-ig tartó 
időszakban

átmenetileg védett természeti 
területté nyilvánította.

Az átmenetileg védetté nyilvání-
tott területen közösségi és tömeg-
sportesemények rendezése, 
sportverseny, technikai jellegű 
sporttevékenység folytatása kizá-
rólag a természetvédelmi ható-
ság engedélyével lehetséges.

A Hortobágy-Berettyó-folyó 
Mezőtúr, belterületi vasúti híd – 
közúti híd közötti szakaszán, 
valamint a közúti híd alatti 700 
m-es szakaszán és ezen szaka-
szok töltés lábáig tartó árterüle-
ten a 2020. augusztus 15-ig tartó 
időszakban vízi járművel (csó-
nak, motoros kisgéphajó, stb.) 

közlekedni legfeljebb 5 km/h-ás 
sebességgel lehet.

Az átmenetileg védetté nyilvání-
totta területen a fenti korlátozáso-
kon kívül tilos minden olyan 
tevékenység végzése, amely a 
fokozottan védett fattyúszerkő 
(Chlidonias hybrida) és szintén 
fokozottan védett kormos szerkő 
(Chlidonias niger) párok fészkelé-
sét zavarja, egyedeit, élettevé-
kenységét veszélyezteti, károsít-
ja.

A természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény 43. § (1) 
bekezdése értelmében „Tilos a 
védett állatfajok egyedének zavará-
sa, károsítása, kínzása, elpusztítá-
sa, szaporodásának és más élette-
vékenységének veszélyeztetése, 
lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, 
pihenő- vagy búvóhelyeinek lerom-
bolása, károsítása”.

A fenti előírások, korlátozások 
be nem tartása esetén a természet-
védelmi hatóság természetvédelmi 
bírság kiszabására irányuló eljá-
rást kezdeményezhet, súlyosabb 
esetben természetkárosítás miatt 
akár büntetőeljárás is kezdemé-
nyezhető. 

2020. június 23.

Indul a Virágos Mezőtúr program

Az elmúlt években sokan tettek 
munkájukkal azért, hogy szebbé 
tegyék környezetüket, közterülete-
inket, ezáltal számos része meg-
szépült városunknak. A virágülte-
téseknek köszönhetően tovább 
szépültek a város frekventált terü-
letei, így a Dózsa György út és a 
Kossuth Lajos tér környéke is. 
Ezúton is köszönöm a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Kft. azon dolgozóinak a munkáját, 
akik a virág- és faültetéseket végzik 
Mezőtúron, hiszen ez a program 
alapköve.

Szeretnénk ezt a szépítő munkát 
a Virágos Mezőtúr program kereté-
ben szervezetten tovább folytatni 
azért, hogy egy egységes koncep-
ció mentén szépítsük tovább főut-

cánkat és természetesen a város 
más területeit is. 

A program egyik fontos eleme 
lesz az őszi babafa ültetés, amely-
ről még tavaly döntött a képviselő-
testület és amelyet már sokan vár-
nak. A kezdeményezés az ország 
több településén működik, amely-
nek lényege, hogy az előző évben 
született gyermekek után az érin-
tett családok a város segítségével 
egy-egy babafát ültetnek a telepü-
lés több területén, így tervezzük 
ezt Mezőtúron is.

Emellett hamarosan - egy-egy 
pályázati lehetőségnek köszönhe-
tően - új utcabútorokat és viráglá-
dákat tudunk telepíteni, amelyről a 
következő hetekben részletesen 
tájékoztatni fogom Önöket.

Azt gondolom, ezek a kezdemé-
nyezések nemcsak szépítik kör-
nyezetünket, hanem környezettu-
datosság és közösségépítés szem-
pontjából is fontosak városunk 
számára.

Szűcs Dániel
alpolgármester
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Pályázati felhívás – Fogorvosi praxis

Mezőtúr Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete pályázatot hir-
det Mezőtúr 1. számú fogorvosi 
körzetének ellátására, mely területi 
ellátási kötelezettséggel jár.  A kör-
zet vállalkozási formában és közal-
kalmazotti foglalkoztatási jogvi-
szony keretében is ellátható.

Pályázati feltételek:
• A háziorvosi, házi gyermekor-

vosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 
szerinti képesítés

• Az önálló orvosi tevékenység-
ről szóló 2000. évi II. törvény végre-
hajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
kormányrendeletben előírt feltéte-
lek megléte

• Az egészségügyi szolgáltatás 
gyakorlásának általános feltételei-
ről, valamint a működési engedé-
lyezési eljárásról szóló 96/2003.
(VII.15.) kormányrendeletben előírt 
feltételek megléte:

• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• Érvényes működési nyilvántar-

tás és Magyar Orvosi Kamarai tag-
ság.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz
•Iskolai végzettséget, szakirá-

nyú képzettséget igazoló dokumen-
tumok másolata (külföldön szer-
zett képesítés esetén az eredeti 
nyelven kiállított okirat másolata, 
annak hiteles fordítása, valamint a 
végzettséget igazoló okirat honosí-
tásáról szóló irat másolata)

• Három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
amely igazolja a büntetlen előéletet 
és azt, hogy a pályázó nem áll fog-

lalkozástól eltiltás hatálya alatt
• Magyar Orvosi Kamara tagsági 

igazolvány másolata
• Érvényes működési nyilvántar-

tás (ÁEEK Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Főigazgatóság) igazolá-
sa

• Praxisengedély feltételei fenn-
állásának igazolására szolgáló 
dokumentumok másolati példánya

• Egészségügyi alkalmasságot 
igazoló okirat másolata

• Egyéni egészségügyi vállalko-
zó esetén a vállalkozói igazolvány, 
gazdasági társaság esetén a cégbíró-
sági bejegyzést igazoló okirat máso-
lata

• A pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul

• Pályázó nyilatkozata arról, 
hogy pályázati anyagát az elbírálás-
ban részt vevők megismerhetik, 
abba betekinthetnek

• Pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy pályázati anyagát a Képviselő-
testület nyílt, vagy zárt ülésen tár-
gyalhatja.

Illetmény és juttatások: 
Vállalkozási formában történő 

ellátás esetén az feladat-ellátási 
szerződés rendelkezései, közalkal-
mazotti jogviszony esetén a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény az irány-
adó.

A pályázat benyújtásának 
módja:

• A pályázatot 2 példányban kell 
benyújtani

• Postai úton, a pályázatnak 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
címére történő megküldésével 

(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 
1.)

• Személyesen: Herczeg Zsolt 
polgármester részére, Mezőtúr 
Város Önkormányzata 5400 
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

A borítékon kérjük feltüntetni: 
„Fogorvosi pályázat”

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2020. július 31.

A pályázat elbírálásának 
módja: a pályázókat a Képviselő-
testület meghallgatja, a pályázatok 
elbírálásáról Mezőtúr Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: a pályázati határidő lejártát 
követő képviselő-testületi ülés

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2020. október 01.

Leírás / Megjegyzések:
- A fogorvosi körzet területi leírá-

sa: A Mezőtúr 1. számú fogorvosi 
körzethez tartozó utcák felsorolását 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az egészség-
ügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról szóló 30/2006. 
(XII.22.) rendelet 3. számú mellék-
lete tartalmazza.

- A fogorvosi körzet jelenleg 
helyettesítéssel ellátott, és 2018. 
december 01. napja óta tartósan 
betöltetlen.

- Eredményes pályázat esetén az 
önkormányzat feladat-ellátási szer-
ződést köt, melyben a felek a 
működés feltételeit rögzítik.

- A praxisjog térítésmentesen 
kerül átadásra a nyertes pályázó 
részére.

- A fogorvosi alapellátás kereté-
ben tartozó feladatok finanszírozá-
sa az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabá-
lyairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. 
rendelet alapján, az egészségügyi 
szolgáltatónak a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő 
területileg illetékes szervével kötött 
finanszírozási szerződés alapján 
történik.

- A feladatellátás helye: 5400 
Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 9-11. 
szám alatt található fogászati ren-
delő. 

- A fogászati rendelőben lévő 
eszközök használatát az önkor-
mányzat térítésmentesen biztosítja 
azzal, hogy a szolgáltató viseli a 
rendelőre és a közös használatú 
helyiségekre arányosan eső, annak 
használatával együtt járó, a rendes 
gazdálkodás körébe tartozó üze-
meltetési költségeket, valamint a 
rendeltetésszerű használatra alkal-
mas állapot fenntartásához szüksé-
ges belső karbantartási munkák 
költségeit.

- Szolgálati lakás biztosítása 
egyeztetés tárgyát képezi.

- A pályázat kiírója fenntartja a 
jogot az eljárás bármely szakaszá-
ban a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítására.

- A pályázati kiírással kapcsola-
tos további információt dr. Enyedi 
Mihály jegyző nyújt a 06-56/551-
910-es telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének 
a helye:

•Mezőtúr Város Önkormányzatának 
honlapja (www.mezotur.hu)

•Mezőtúr Város Önkormányzatának 
hirdetőtáblája

• Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ honlapja

Térzene program Mezőtúron

A Térzene Program célja, hogy az 5000 fő feletti települések közül minél 
több helyszínen felcsendüljön a klasszikus zene.

Mezőtúron az alábbi időpontokban találkozhatunk a zenekarokkal:

Július 4. 19:00 Szabadság tér - Lituus Rézfúvós Együttes
Július 11. 19:00 Szabadság tér - ClassFolkJazz
Július 18. 19:00 Szabadság tér - Kéméndi Trió

Július 25. 19:00 Szabadság tér -In Medias Brass 

Túri Halas Napok –

Hagyományőrző- és Gasztronómiai Fesztivál

Tájékoztatjuk a kedves helyi lakosokat és az idelátogató vendégeket, 
hogy a 2020. július 11–re (szombatra) tervezett Túri Halas Napok - 
Hagyományőrző- és Gasztronómia Fesztivál (TOP-7.1.1-16-H-081-2)
előreláthatóan egy későbbi, őszi időpontban kerül megrendezésre. 
Amint a megfelelő egyeztetések megtörténnek és a pontos időpont

kijelölésre kerül, azt követően természetesen tájokoztatással leszünk az 
érdeklődők számára.

Vasas István
projektmenedzser
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JÚLIUS – SZENT JAKAB HAVA – ÁLDÁS HAVA
A hónapot Julius Caesarról 

nevezték el, mert ő ebben a hónap-
ban született. Régebben hazánkban 
Szent Jakab havának, vagy 
Oroszlán havának is hívták, a szé-
kelynaptárban pedig Áldás hava. 
Allegóriája sárga ruhás repülő ifjú, 
fején kalászkoszorúval. Jobbjában 
az oroszlán jele, baljában kosár, 
fügével, dinnyével és más gyümöl-
csökkel. Legfontosabb tennivaló 
júliusban az aratás volt., de néz-
zük, milyen jeles napok kötődnek 
Szent Jakab havához.

Július 2-a Sarlós Boldogasszony 
ünnepe

Az egykori sarlós aratás kezdete. 
Magán az ünnepen valami keveset 
arasson az asszony is sarlóval, 
szedjen kalászt, hogy a jószág ne 
pusztuljon. A kereszténység már a 
XIII. századtól a „nehézkes” 
Máriának, Erzsébetnél, Keresztelő 
Szent János jövendő anyjánál tett 
látogatását ünnepelte. Bár a köztu-
dat az aratás kezdetét Péter és Pál 
ünnepéhez kapcsolja, a kultikus 
hagyományok, archaikus hiedel-
mek miatt azonban Sarlós 
Boldogasszony napját kell az aratás 
ünnepélyes kezdetének tekinte-
nünk. Virágszentelés, szegények 
istápolása, anyaság, de legfőképp 
az aratás a tárgya. Ezen a napon 
csak jelképesen arattak. A szerszá-
mokat megáldatták a pappal, a 
búzából  koszorúnak , 
szentelménynek, szobadísznek 
valót szedtek. Az aratást másnap 
áhítattal kezdték, tiszta fehér 
gyolcsruhában, levett kalappal a 
búza elé térdeltek és imát mondtak. 
A munkát a föld szent, keleti sarká-
ban kezdték, az első két kévét 
keresztbe rakták. Mindez, az életet 
jelentő új kenyérnek szólt. A hagyo-
mány szerint ekkor ment el a falu-
ból egy ember, a gazdához, hogy 
megegyezzen a „részben”, ami a 
munkások járandósága volt. 
Napkelte előtt megkezdték a mun-
kát. Az asszonyok szalmából köte-
let sodortak, mert ekkor még a 
párától, harmattól nyirkos volt és 
jól sodorható. A férfiak addig kiver-
ték és megfenték a kaszát. Van egy 
mondás is: ha nem te vered meg a 

kaszát, akkor ő ver meg téged. A 
kasza kiverése a csorbult él rendbe-
hozatala. Mire ezzel végeztek, lehe-
tett kezdeni az aratást. Délig vágták 
a gabonát, csak épp reggelizni áll-
tak meg. Délben az otthon maradt 
idősebb női családtagok a megfő-
zött ebédet kosárba téve kiküldték 
vagy kivitték az aratóknak. Ezután 
a félórás uzsonnaidőtől eltekintve 
az esti harangszóig arattak. A 19. 
században még az asszonyok arat-
tak sarlóval. Az első világháború 
után az aratást már a férfiak végez-
ték kaszával. A bíróságon az aratás 
heteiben törvénykezési szünetet 
tartottak, de nem ám a nagy meleg-
re való tekintettel! A búza nem vár-
hatott, a többi ügy igen. Még az 
elítélteket is csak a munkálatok 
befejeztével zárták börtönbe. 
Munkájukra szükség volt.

Július 5. – Sarolta, Emese 
Ha esik, akkor rossz dió- és 

mogyorótermés lesz.
Július 13. Margit napja
Két furcsa jelzőt kapott ez a név-

nap: Mérges Margit, vagy még fur-

csább: PisisMargit. Az előbbi a júli-
us derekának viharos, égiháborúk-
kal terhes idejére utal, amikor gyak-
ran elveri a jég a termést. A Pisis 
Margit az „enyhébb” változat: min-
den bizonnyal a nyári esőket jelen-
ti.

IV. Béla leányát Antiochiai Szent 
Margit után kereszteltette Margitra. 
Ő lett a későbbi Boldog Margit, akit 
későn, 1943-ban avattak szentté. A 
két szent legendavilága összemosó-
dott.

Július 15. – Apostolok oszlása

Ha főszél (északi szél) fúj, drága-
ság lesz, és tavaszra fölmegy a búza 
ára.

Július 20. – Illés
Ha ezen a napon dörög az ég, azt 

mondják, hogy „Illés szekere 
zörög”. A szegedi néphit szerint 
bármilyen szárazság van, az esőnek 
esnie kell Illés próféta napján. S így 
fenyegetik meg az ünnep előtti for-
róságot: jaj neköd kánikulla, ha 
Illés próféta a nyakadot megmossa. 
Munkács környéki hiedelem sze-
rint Illés a névünnepén jeget dob a 
folyók vizébe, ettől fogva már nem 
jó a szabadban fürdeni.

Július 22. Mária Magdolna 
napja

Zalában a kánikula Magdolna 
napján jön be és Bertalan napján 
távozik. Ő a keresztény legenda iro-
dalomban és művészetben a vallá-
sos néphitben a bűnbánat megsze-
mélyesítője. Ott állott a kereszt 
alatt, egyike volt azoknak, akik elte-
mették a mestert, s tanúja lehetett a 
feltámadásának. Kibontott hosszú 
hajjal ábrázolják, mert hajával 
törölte meg Jézus lábát. A fodrá-
szok, fésűsök, kozmetikusok 
választották védőszentjükül. 
Hazánk egyes vidékein úgy tartot-
ták: a lányok haját az ő neve napján 
kell levágni ahhoz, hogy még szeb-
ben nőjön.

Július 25. Jakab napja
Jakab nap veszedelmes: „nagy 

viharokat hoz, dút, borít, sok kárt 
csinál. „

Ha a hangyák menetelnek, nagy 
hidege lesz a télnek. Ha sok az égen 
a fehér fölleg, akkor a télen sok hó 
lesz. A régi szegedi juhászok Jakab 
éjszakáján a csillagok állásából 
következtettek a jövő évi időjárásra. 
A nap délelőtti időjárása megfelel a 
karácsony előtti, a délutáni pedig a 
karácsony utáni időjárásnak. 
Vagyis, ha délelőtt felhős az ég, 
akkor a tél első felében, ha pedig 
délután, akkor meg a tél utolján 
lesz tartós havazás. Ha a nap 
fényeskedik, nagy hideget jelent, 
ha eső esik, jó idő lesz – mondják a 
székelyek. Az egyik leghíresebb 
búcsújáró hely Szent Jakab sírja a 
spanyolországi Compostellában. A 

8. századtól él az a hagyomány az 
Egyházban, hogy Jakab 
Spanyolországig eljutott missziós 
útján. Egy későbbi leírás még azt is 
tudja, hogy igehirdetésének nem 
volt sok foganatja, el is veszítette 
Jakab a kedvét, s akkor megjelent 
neki a Szűzanya és megvigasztalta. 
A hagyomány szerint Jakab fele-
désbe ment sírhelyét éjszaka cso-
dálatos fény jelölte meg, s a megta-
lált sírt növekvő tisztelet vette 
körül. 

Július 26-a Szent Anna, a 
magyar néphagyományban Kedd 
asszonya napja.

Anna napja a  kender nyűvésének 
kezdőnapja. E nap a magyar népha-
gyományban Kedd asszonya napja. 
Asszonyi dologtiltó nap volt. Így 
nem csoda, ha Annát Keddasszony 
néven is emlegetik. Lehetséges 
ugyan, hogy a Keddasszony képzet-
körébe valami régi, mitikus, retteg-
ve tisztelt női alak jellemvonásai is 
beleszövődtek, aki megbünteti azo-
kat az asszonyokat, akik az ő nap-
ját, a keddet nem tartják tisztelet-
ben. Keddasszony azonban a Szent 
Anna módjára és az ő képében segí-
ti a gyermekáldásért, könnyű szülé-
sért könyörgő nőket, ő maga Szűz 
Mária anyja. Annát patrónájaként 
tisztelték azok is, akiknek foglalko-
zása a gazdasszonysággal, a szövő 
munkával, a csipkeveréssel, sőt a 
seprőkötéssel függött össze.

(forrás: www.netfolk.blog.hu)

Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli,
ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.

Várjuk leendő ügyfeleinket!
Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos út 33. szám alatt találja!

Telefon: 06-66/789-322 vagy 06-70/327-47-07

Idézetek a mindennapokra

“Amikor azt mondod: Feladom, gondolj arra, hogy ilyenkor
másvalaki azt mondja: Egek, micsoda lehetőség!” - H. Jackson Brown
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Alma Mater- díj 2020.

A díjat minden tanévben az a 
végző nyolcadikos tanuló kapja, aki 
8 éven keresztül kitűnő vagy jeles 
tanulmányi eredményt ért el, és a 
Mezőtúr i  Református 
Gimnáziumban folytatja tanulmá-
nyait.

A díjat 2020-ban Hock Dániel 8.a 
osztályos tanuló kapta.

Dani első osztályos korától isko-
lánk tanulója. Több szállal is kötő-
dik intézményünkhöz, a családból 
Ő már a negyedik generáció, aki 
Alma Materünk falai között tanul. 
Édesanyja is idejárt két testvérével 
együtt, édesapja a mai napig a 
középiskolában oktat, sőt nagyma-
mája is tanított itt évekkel ezelőtt.

Dani kezdettől fogva kötelesség-
tudó, szorgalmas munkával elérte, 

hogy alsó tagozatban végig kitűnő 
tanuló volt, felső tagozatban min-
den évfolyamon 4,9 átlagot ért el. 

Nemcsak tanulmányi eredmé-
nyei jók, hanem emberi tulajdonsá-
gai miatt is szeretik, tisztelik osz-
tálytársai. Komoly egyéniség, véle-
ményére mindig kíváncsiak társai.

Igazi önzetlen, közösségi ember-
ke: szívesen segített a tanulásban 
hozzáforduló osztálytársainak. 
Lelkesen szervezte szüleivel és 
nagyszüleivel együtt az egynapos 
biciklitúrát az osztályának, ahol 
szülei tanyáján szíves vendéglátás-
ban volt része osztályának, osztály-
főnökének. Nagy szó a mai világ-
ban, hogy internet nélkül, beszél-
getve, játékkal eltöltve egy napot, 
igazi kis közösség búcsúzott egy-
mástól.

Természetszeretetét nap nap 
után megtapasztalhattuk, amikor 
nagyszüleivel országos szinten is 
elismerték kertészeti tevékenységü-
ket. Tanyájukon megleshettük az öt 
kis gyöngybagoly fiókát, melyre 
óvó szeretettel vigyáznak.

Iskolai közösségünk nevében 
kívánom neki, hogy a középiskolá-
ban is aktív, szorgalmas tanulással 
folytassa tanulmányait, és találjon 
barátokra.

Bodorikné Aszódi Ágnes 
osztályfőnök

Tisztelt Érdeklődők!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
veszélyhelyzet elmúlása után 
2020. augusztus 23-án megrendez-
hetjük XXIX. Túri Vásárt. Az erede-
tileg augusztus 9-ére tervezett 
program Magyarország 
Kormányának rendelete alapján 
nem valósulhat meg, viszont a 
lefolytatott egyeztetések alapján a 
szervezők úgy döntöttek, hogy egy 
későbbi dátumban megtartják az 
eseményt. 

Ahogy arról már korábban tájé-
koztattuk Önöket, az idei évtől a 
Túri Vásár helyszíne újra a belvá-
ros. 

Az új időpont és új helyszín 
számtalan kihívásokat állított 
elénk, melyeket igyekszünk a lehe-
tő legmagasabb szinten kezelni. 

Törekvésünk ez évben is az, hogy 
a kulturális kínálat sokszínű 
legyen. Így egész napos színpadi 
programokkal, színes vásári forga-
taggal, számtalan kísérő esemény-
nyel várjuk Önöket városunk leg-
nagyobb múlttal rendelkező ese-
ményére. 

A Túri Vásárt immár XIX. alka-
lommal az arTúr Fesztivál előzi 
meg. Idén ezt a programsorozatot 
is át kellett szervezni. Bár rövidí-
tett formában, kevesebb program-
ponttal valósul meg az esemény, 
bízunk abban, hogy találnak kíná-
latunkban igényeiknek megfelelőt.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
számára rendkívül fontos, hogy a 
programsorozat minden pontját 
ingyenesen biztosítsa a látogatók 
részére. A részletes programot 
hamarosan közzétesszük.

Rendezvényünk főtámogatója 
Mezőtúr Város Önkormányzata.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Szervezők

A Mezőtúri Református Egyházközség 
Presbitériumi Díja

A díjat  Gyarmati Amrita 8.a osz-
tályos tanuló kapta.

Amrita első osztálytól kezdve 
nyolc éven át volt intézményünk 
tanulója. Szorgalmas, szófogadó, 
Istenfélő gyermeknek ismertük 
meg. Hűségesen látogatta az isten-
tiszteleteket édesanyjával és nagy-
mamájával. Minden évben nagy 
izgalommal várta a nyári hittantá-
borokat, melyeknek lelkes résztve-
vője volt.

Iskolai munkájára is a szorga-
lom, a kitartás, a jóra való törekvés 
volt mindig jellemző. Tanáraival, 
társaival szemben tisztelettudó, 
udvarias. Az évek során mindig 
támogatta rászoruló osztálytársát, 

aki tanulásban akadályozott volt.
Osztályfőnökként is mindig szá-

míthattam segítségére.
Diákönkormányzati képviselő-

ként több éven keresztül tájékoz-
tatta osztályát az aktuális 
diákönkormányzati hírekről.

Tanulmányait a Mezőtúri Református 
Kollégium Középiskolájában folytatja. 
Reméljük, hogy a későbbiekben 
gyülekezetünk tagjaként is megta-
pasztalhatjuk segítőkészségét.

Bodorikné Aszódi Ágnes
osztályfőnök

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Országos elismerést kapott a Túri Kamra

A Magyar Állam Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala 2020. 
június 8-án bejegyezte a Túri 
Kamra „Mezőtúri Míves Termék” 
tanúsító védjegyét. Használatával 
méltán öregbítjük városunk hírne-
vét, elismertségét. Örömünket, 
sikerünket közel 4 éves szakmai 
munka előzte meg. 2016-ban 
„Nagykunság kézműves hálózatá-
nak kiépítése, értékteremtő minő-
ségbiztosítási és védjegy rendszer 
bevezetése” címmel nyert pályáza-
tunk teremtett lehetőséget arra, 
hogy a helyi termékek készítésé-
nek előmozdítása, a közös terme-
lési-értékesítési csatornák felkuta-
tása illetve a város-vidék szoros 
kapcsolatának megteremtése 
érdekben feltérképezzük a 
Mezőtúr tanyáin, zártkertjeiben 
tevékenykedő családi gazdaságo-
kat, kistermelőket, kézműveseket. 
A Nemzeti Vidékstratégiával össz-
hangban hosszú távú célként 
fogalmazódik meg településünk 
lakosságának kiváló minőségű, 
nyomon követhető élelmiszerek-
kel történő ellátása. A termelésben 

a minőség alapvető szükséglet, a 
piaconmaradás feltétele, így az 
egészséges tanyai termék előállítás 
felügyeletére minden termelési 
folyamatra kiterjedő minőségbiz-
tosítási rendszert vezetünk be. A 
termékek kiváló minőségét véd-
jeggyel tudjuk garantálni. 
Használata megvédi a helyi gazdák 
által előállított termékeket, egysé-
ges formában megjeleníti, pozício-
nálja, kommunikálja településün-
ket. Egységes arculattal tudunk 
ezentúl megjelenni a hazai piaco-
kon. Célunk, hogy a nemzetközi 
színtereken is meg tudjuk állni a 
helyünket. Hálásan köszönjük 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármesterének támogató segítsé-
gét, termelőink, kézműveseink 
kitartó munkáját és kiváló minősé-
gű termékeiket, vásárlóink bizal-
mát és nem utolsó sorban családja-
ink maximális támogatását.  

Kérjük keresse Ön is a védjegy-
gyel ellátott helyi termékeket!

 
Mezőtúr értéke, közösségünk 

ereje!

MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI IGAZGATÁSI 
ÉS KÖZPONTI

NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 1. Toborzó 
és Érdekvédelmi Központ
Postai cím: 5000 Szolnok,

Táncsics út 5-7.
 E-mail: szolnok.toborzo@mil.hu

Tisztelt Álláskereső!

Több mint másfél évtized telt el 
azóta, hogy Magyarországon 
leszerelt az utolsó sorköteles kato-
na, az ország áttért az önkéntes 
haderőre, mely hivatásos, szerző-
déses és tartalékos katonákból áll. 
A katonai szolgálat ma már nem 
kötelező, hanem önként választott 
hivatás.

Mára a Magyar Honvédség az 
ország egyik legnagyobb munkál-
tatójaként van jelen a munkaerőpi-
acon. A sereg az idei évben is több 
száz munkavállaló jelentkezését 
várja, elsősorban lövész, felderítő, 
illetve – „C” kategóriás gépjármű-
vezetői engedély megléte esetén – 
gépjárművezetői munkakörökbe, 
de a bátrak akár ejtőernyős vagy 
búvár beosztásokba is beadhatják 
pályázatukat. A jelentkezés feltéte-
le a betöltött 18. életév, magyar 
állampolgárság megléte, belföldi 
lakóhely, legalább általános iskolai 
végzettség és büntetlen előélet. A 
jelentkezők sikeres egészségügyi 
és fizikai alkalmassági vizsgálatot 
követően kezdhetik meg katonai 
szolgálatukat.

Felmérések szerint a Magyar 
Honvédség társadalmi presztízse 
magas szintű, a katonák társadal-
mi megítélése pozitív. A napi élet 
szempontjából talán még fonto-
sabb, hogy a honvédség megbízha-
tó munkáltató, a munkahelyek és 
járandóságok stabilitása a verseny-
szféránál biztosabb. A katonai 
pálya egy biztos munkahelyet, sta-
bil egzisztenciát tud kínálni, jól 
kiszámítható és nyomon követhe-
tő pályaképpel. Vonzó lehet az a 
tény is, hogy kevés olyan munka-
hely létezik, ahol a munkavállalók 
fizikai és egészségügyi helyzeté-
vel, életminőségével ilyen magas 
szinten foglalkoznának, mint a 
honvédségnél. Elég csak a napi 1 
óra testnevelést, a rendszeres és 
ingyenes orvosi szűrővizsgálato-

kat, valamint a rekreációs lehető-
ségeket megemlíteni. Sokak szá-
mára vonzó a külszolgálat lehető-
sége is, mely az állomány széles 
rétege számára elérhető extra jöve-
delmet és tapasztalatot jelent.

A Magyar Honvédség azoknak 
az állampolgároknak is alternatívát 
kínál, akik a járványügyi helyzet 
miatt vesztették el a munkájukat. 
Számukra az ún. speciális önkén-
tes tartalékos katonai szolgálat 
jelenthet átmeneti megoldást, 
mely 6 hónapra vállalható, havi 
bruttó 161 ezer forintért. A felvétel-
hez betöltött 18. életév, erkölcsi 
bizonyítvány, magyar állampolgár-
ság, valamint egészségügyi vizsgá-
lat szükséges. Az első képzések 
július 1-jén indulnak, minden 
jelentkező a lakóhelyéhez legköze-
lebbi kiképzőhelyre kerül, ahon-
nan minden nap hazamehet a csa-
ládjához. Ingyenes ruházati ellá-
tás, utazási költségtérítés, vala-
mint napi egyszeri étkezés biztosí-
tott. A szolgálat újabb 6 hónappal 
meghosszabbítható, azonban lehe-
tőség van áttérni a szerződéses, 
illetve a műveleti vagy a területvé-
delmi tartalékos katonai szolgálat-
ra is.

Amennyiben úgy érzi, felkeltet-
ték érdeklődését a Magyar 
Honvédség által kínált lehetősé-
gek, kérem, keresse fel a Szolnoki 
Toborzó Központot ügyfélfogadási 
időben, amely az alábbiak szerint 
alakul:

Hétfő - csütörtök: 8:00 – 15:30
Péntek: 8:00 – 12:00

Elérhetőségeink: cím: 5000 
Szolnok, Táncsics út 5-7.; telefon-
szám: +36/56/505-159; 

e-mail cím: szolnok.toborzo@
mil.hu

Molnár János őrnagy
parancsnok

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Hogyan segítsük nehéz helyzetbe jutott barátainkat, ismerőseinket?

A jelenlegi járványhelyzetben 
számos embertársunk került nehéz 
helyzetbe: például megszűnt vagy 
bizonytalanná vált a munkája, 
esetleg hosszabb időre elszakadt 
családjától, hozzátartozóitól. Az 
ilyen váratlan változás sokféle - 
gyakran egymásnak ellentmondó - 
érzelmet kelthet, és sokat segíthe-
tünk szeretteinknek, ha meghall-
gatjuk őket. Ez a cikk abban szeret-
ne segítséget nyújtani, hogyan 
tegyük ezt.

Először is vannak olyan dolgok, 
amik bántóak lehetnek, kerüljük 
ezeket:

• Kioktatás - „Nem vesztetted 
volna el az állásodat, ha jobban 
dolgoztál volna. Jobban kellett 
volna tisztelni a főnököt.” 

• A probléma fontosságának 
tagadása: „Hamar találsz másik 
munkát! Ne is bánkódj miatta!” 
Bár ez  a megközelítés elsőre nem 
tűnik bántónak, mégsem a legsze-
rencsésebb, hiszen ha valaki 
elveszti az állását, teljesen termé-
szetes, hogy szomorú vagy dühös. 

Az ilyen állítással arra buzdítjuk őt, 
hogy ne élje meg érzelmeit - ez 
pedig később problémákat okozhat 
számára. 

• Üres biztatások, közhelyek: 
„Légy erős!” „Legyél férfi!” „Szedd 
össze magad!” „Csak akarni kell.”

Ugyanakkor viszont vannak 
olyan közlések, melyek segítik a 
személyt az önkifejezésben és 
abban, hogy őszintén elmondhas-
sa, mi bántja. Ennek a pozitív ered-
ménye általában a megkönnyebbü-
lés, illetve a problémahelyzet mér-
legelése egy új, nyugodtabb lelkiál-
lapotban. 

Ezek a közlésformák a követke-
zők:

• Együttérzésünk kifejezése: 
„Úgy látom, ez most nehéz neked, 
el vagy keseredve. Sajnálom, hogy 
így alakult.” A lényeg, hogy olyas-
mit mondjunk, amiből a másik 
érzi, hogy megértjük a problémáját 
és az érzelmeit.

• Az érzelmek kimondásának 
bátorítása: „Hogy érzed magad 
ebben a helyzetben?” 

• Az érzelmek elfogadása: 
„Megértem, hogy dühös vagy, való-
színűleg én is az lennék a helyed-
ben.” „Szomorúnak tűnsz, értem 
is, hogy miért.” Bármilyen érzel-
met is említ szerettünk, fogadjuk 
azt el, hiszen egy adott helyzet 
különböző emberből más-más 
érzelmeket válthat ki. 

• Aktív figyelem: forduljunk 
valódi figyelemmel szerettünk felé: 
némítsuk le mobilunkat, ne írjunk 
üzeneteket, tegyük egyértelművé, 
hogy tényleg odafigyelünk rá. Ha 
így teszünk, ő érezni fogja és köny-
nyebben beszél. 

• Törődjünk szerettünk igényei-
vel, szükségleteivel: „Mire lenne 
szükséged ebben a helyzetben? Mi 
segítene igazán?” Még ha mi 
magunk nem is feltétlenül tudjuk 
megadni neki, amit szeretne, ő már 
azzal is előrébb van, hogy megfo-
galmazta az igényeit.

Ha a fent leírtak szerint, őszinte 
türelemmel és elfogadással meg-
hallgatjuk bajban levő szerettünket, 
rengeteget segítünk neki. Ha ezzel 

együtt úgy érezzük, hogy többre 
lenne szüksége, mint amit mi 
tudunk nyújtani, irányítsuk szak-
emberhez!

Az Egészségfejlesztési Iroda 
Lelki Egészségközpontjának mun-
katársai várják a hívásokat.

Rimóczi Annamária
+36 20 423 1213

rimocziani13@gmail.com

Plánka Zsuzsa
+36 70 547 9328

zsuzsa.planka@gmail.com
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Földesi Viktor Finomszerelékes Horgászverseny

2020.06.20.

Peresi Holtág
1.hely: Veres Imre, Hajdú Róbert Pinki
2.hely: Molnár Mihály, Molnár Sándor

3.hely: Ugrai Bálint, Darvasi Tibor
4.hely: Kegyes Dávid, Kegyes Attila
5.hely: Jónás Szilvia, Gyüre Natália

6.hely: Varjú Péter, Lantai János
7.hely: Debreczeni József, Gaál Zoltán

Össz létszám: 14 fő.

Gratulálunk a versenyzőknek!

Mezőtúri Hogrász Egyesület

Gyerek Horgászverseny

2020.06.21.

Ligeti Tó
1.hely: Tar Ákos

2.hely: Vékony Patrik
3.hely: Malavolti Marcell

4.hely: Czihat Dániel
5.hely: Ádám Kamilla
6.hely: Kádár Patrik

7.hely: Kócsa Szabolcs
8.hely: Bészény Zoltán
9.hely: Kovács Patrik
10.hely: Dávid Hunor

11.hely: Pál Regina
12.hely: Burai Márk Dániel

13.hely: Ádám János
14.hely: Csuka Zoltán

15.hely: Sipos Lili
16.hely: Sipos Bemdegúz

17.hely: Magyar Boglárka Zoé
18.hely: Fási József

19.hely: Szűcs Tea Regina
20.hely: Pálinkás Lili Elza

21.hely: Balog Lajos
22.hely: Balog Roland

Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Horgász Egyesület, Mentész Zrt, 

F.I.L.M. Kft, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Kádár Zoltán.

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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ELHUNYTAK

Szabó Károly élt 82 évet
Vida Imréné sz.: Erdős Piroska élt 82 évet

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Július 03-09-ig:
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22. 
Tel: 56/350-993

Július 10-16-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5 
Tel: 06/56-350-044

Állatorvosi ügyelet

Július 04-05-ig:
dr. Nagy Levente 
5400 Mezőtúr, Petőfi út 22.
Tel: 56/850-006;
06/30/664-8257

július 11-12-ig: 
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2. 
Tel: 06/20/941-5217

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig,  - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon 
egyeztetés szükséges.  TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Felhívás

Tájékoztatjuk a tisztelt mezőtúri lakosokat, hogy 2020. február 
01-től a Mezőtúri Református temetőket az UNITAS-NAGY BT. 

üzemelteti, ezáltal a temetéseket, és a temetőgondnokságot is az 
UNITAS-NAGY BT. látja el.

Kérjük a tisztelt gyászoló hozzátartozókat, hogy a temetés
ügyintézését a Református temetőkben kezdjék a

temetőgondnoknál.
Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00-ig

Telefonszám: 06 30/5612884 Lévai András
Előre is köszönjük a megértésüket és a bizalmukat.

Tisztelt Olvasónk!

Köszönjük az eddig beküldött 
gyönyörű babaképeket!

Továbbra is várjuk a családba 
érkező újszülöttek képét

névvel, és az anyuka nevével 
ellátva a Mezőtúr és Vidéke 

facebook oldalára,vagy az 
ujsag@mkskft.hu e-mail 

címre.

Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli,
ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.

Várjuk leendő ügyfeleinket!
Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos út 33. szám alatt találja!

Telefon: 06-66/789-322 vagy 06-70/327-47-07

Jassó Maja
(Jassó-Varga Anikó)

Székely Dániel Károly
(Pápai Zsanett)


