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Rege tábor 2020

Több, mint két évtizedes hagyományra tekint vissza a Rege tábor,
melyet idén is megszervezett a
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár sok gyermek és szülő
örömére.
A tábort - nevéből adódóan regék, mondák, mesék szövik
körbe egész héten át. Idén Berg
Judit Lengemesék sorozatának
Nyár című kötetét választottuk.
Nagyon aktuálisnak találtuk,
hiszen nyár van, a mese a környezetről, a vizek élővilágáról, a környezettudatosságról, a környezet
megóvásáról szól. Mezőtúron
pedig keresztül folyik a HortobágyBerettyó, így tudtuk társítani a
mesében hallottakat.
Igyekeztünk színes, érdekes,
izgalmas programsorozatot összeállítani.
Hétfőn, ahogy megérkezett az
összes gyermek, ismerkedős játékokkal kezdtünk, hogy összerázódjon a csapat, kicsit megismerjük egymást. Délután meglátogattuk a helyi termékek boltját, a Túri
Kamrát, ahol megismerkedhettünk
a helyi termelők munkáival, termékeivel és még egy kis kóstolót is
kaptunk: házi baracklekváros falatokat és meggyszörpöt.
Másnap délelőtt sajnos eleredt
az eső, így csak bent, a könyvtár-

ban tudtunk foglalkozást tartani a
gyerekeknek. Délután ellátogattunk a Túri Fazekas Múzeumba,
ahol megnéztük a kiállításokat,
utána pedig pólót festettünk, amit
minden évben nagy örömmel
készítenek a gyerekek, hiszen egy
örök emlék marad.
Szerdán délelőtt egy kis tanyára
sétáltunk, ahol helyi haszonállatokkal ismerkedtünk. A lovak és a
kecskék nagyon szelídek és barátságosak voltak, így hamar a gyerekek szívébe lopták magukat, akik
répával és kockacukorral etették
meg őket. A délután a HortobágyBerettyó partján telt. Távcsövekkel
vizslattuk a vizet és a tájat, új
információkat tudtunk meg az élővilágról és egy különleges horgásztechnikát is megnézhettünk.
Csütörtökön egész napos kirándulásra került sor. Gyomaendrődre
buszoztunk
a
Bárka
Látogatóközpontba. Itt is a vízé, a
vízi élővilágé volt a főszerep: előadást hallottunk a horgászeszközök létrejöttéről, kisfilmet néztünk
a horgászat történetéről, interaktív
játékokkal tanultunk újakat és
pecáztunk a tan-tóban. A gyerekek
nagyon élvezték.
Az utolsó napon átalakult a
könyvtár szabaduló szobává,
(folyt. a 2. oldalon)

Kedves Érdeklődők!
Július 11-től lehetőség van
Alapítványunk vízisport eszközeinek bérlésére a HortobágyBerettyón.
Kajakok, kenuk és két
vízibicikli várják a kikapcsolódni,
sportolni vágyókat.
Nyitvatartásunk a próbaüzem
időszakában (időjárástól függően):
Szerda: 10:00 - 17:30
Péntek: 13:30 - 17:30
Szombat: 13:00 - 19:00
Vasárnap: 14:00 - 18:00
Időpont foglalható telefonon is,

illetve a fent jelzett nyitvatartási
időn kívüli csoportos bejelentkezésre is van lehetőség a következő
telefonszámon: 06/70/434-9429
Várunk Mindenkit szeretettel a
kikötőben!
Mezőtúr
Alapítvány

Város

Sportjáért

Újra ülésezett a képviselő-testület

2. old.

Emberközelben: Nagy Mihály labdarúgó szakedző

10. old.

Bonus Discipilus, és Talentum díj

6. old.

Új Idősek Napközi Otthona projekt Mezőtúron

12. old.

Gyermeknapi rajzpályázat eredményhirdetése

8. old.

Kincses sziget a Közösségi Ház előtt

13. old.
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ahonnan - ügyesen megfejtve a
rejtvényeket - kiszabadult minden
gyermek, így elindulhattunk a ligetbe egy kis kincskeresésre. Délután
készítettünk időkapszulát a jövőnek, majd sorversennyel mozogtuk
le az ebédet. A hét zárására ezután
került sor: ötletet merítettünk a
meséből egy kis csemegézésre, így
készült sulyom süti, pattogatott
békalencse és moszat szörp is

került az asztalra. Szólt a zene és
táncoltunk is.
Összességében nagyon jól sikerült a tábor, úgy láttuk élvezték a
gyerekek, új dolgokról is hallhattak
és tanulhattak. Új barátságokkal,
izgalmakkal teli hét van mögöttük.

2020. július 17.

Újra ülésezett a képviselő - testület
Június 30-án tartotta meg sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester az elmúlt időszak legfontosabb döntéseiről.

pályázaton belül, informatikai eszközbeszerzésről szól (laptopok, és
projektor), melynek összértéke
meghaladja az 5 millió forintot, az
említett eszközöket pedig a kollégá-

- Június 17-én, tehát még a
veszélyhelyzet idején születtek polgármesteri döntések. Melyek voltak
ezek?
Herczeg Zsolt: - Elsőként az I.
számú fogorvosi alapellátás állásának betöltéséről szólnék, tekintettel
arra, hogy a pályázat kiírása eredménytelenül zárult, ezért újra kiírjuk, és keressük az állás betöltésére
azt az orvost, aki reményeink szerint szolgálni fogja a mezőtúri lakosokat.
Következőként az EFOP projektet említeném, azon belül is az
1.5.3.-as számú, 500 millió Ft értékű pályázatot. Kamerarendszerbővítésre kerül sor, három jó minőségű kamerát fogunk beszerezni, és
a központi szervert – ahova a képek
rögzítésre kerülnek - is bővíteni fogjuk. A kamerák mezőtúri szórakozóhelyekre lesznek kihelyezve,
mert a rendőrségi, polgárőrségi
visszajelzések alapján erre nagyon
nagy szükség van. A beruházás
összértéke 12,9 millió forint, hangsúlyozom, hogy ez az előbb említett pályázati forrásból valósul meg,
tehát az önkormányzat részéről
nem igényel önerőt.
Másik nagyon fontos téma a
Városi Oktatási Centrum konyhájának felújítása, melyre meghívásos
eljárást indítottunk, ez viszont
eredménytelen lett, így nyílt eljárás
keretein belül próbálunk kivitelezőt
találni. Bízom benne, hogy ez az
eljárás durván egy hónap alatt sikeresen lezajlik majd. Ebben az esetben az elnyert pályázat mellé
önkormányzatunknak önerőt kell
biztosítania abból a 200 millió Ft
felvett fejlesztési hitelből, melyet
kifejezetten erre a célra igényeltünk
meg.
Az ezt követő döntés egy TOP-os

im fogják használni.
Következő
téma
az
Intézményellátó Kft. –t érinti, aki
elnyerte a „Zöld Kapcsolat kialakítása Mezőtúron” elnevezésű projekt egyik eszközbeszerzési pályázatát (játszótéri elemek, sport-, és
fitneszeszközök). A Kft. a megvalósítás során egy alvállalkozót kíván
bevonni - a projekt összértéke nettó
14 millió forint - ezzel kapcsolatosan kellett meghozni azt a döntést,
mellyel lehetővé tettem a Kft. részére, hogy megkösse a szerződést az
alvállalkozóval.
A Belügyminisztériumnak ismét
van egy pályázati kiírása, melyre az
elmúlt évben is sikerrel pályáztunk:
láthatja mindenki, hogy a Városháza
tornyának homlokzati felújítása
folyamatban van. A mostani pályázat útépítéssel kapcsolatos. A kiindulópont az volt, hogy két utcában
szeretnénk a meglévő útburkolatot
felújítani – hangsúlyozom, hogy
csak erre, tehát kizárólag szilárd
útburkolat felújítására lehetett
pályázni. Úgy döntöttem, hogy a
Makk József utcát és a Kilián lakótelepen az óvodához vezető utat, a
Földvári úttól egészen végig, felújítjuk, viszont a későbbiek során
alpolgármester úr elmondja, hogy a
testületi ülésen a döntés felülvizsgálat után végül milyen eredmény
született ebben a témában.
Ezt követő döntés a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati
rendeletünk módosításáról szólt.
Úgy döntöttem, hogy minden vallási felekezethez tartozó iskola diákjai részére is adható most már a
kitüntetés. Ennek megfelelően
küldtük ki az intézményvezetőknek az értesítéseket, melyek
(folyt. a 3. oldalon)

Könyvtárosok

LAMPIONÚSZTATÁS
és UTCABÁL

Időpont: 2020. augusztus 29.
szombat, 16.00-02.00 óráig
Helyszín: Mezőtúr, HortobágyBerettyó főcsatorna, Kikötő, valamint a Kossuth Lajos tér.
Mezőtúr egyik kedvenc és
vonzó rendezvénye augusztus
utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre, a Lampionúsztatás és
Utcabál. Délután óvónők és kézművesek segítségével, kézműves
foglalkozás keretében, elkészítheti
mindenki a saját lampionját. A nap
folyamán lehetőség lesz csillámtetoválás készíttetésére. Sötétedéskor
kezdetét veszi a lampionúsztatás,
ami minden évben csodálatos látványt nyújt a Berettyón. A Kossuth
téren az utcabált megnyitja DJ
Szatmári és Jucus, akik már több-

ször jártak nálunk, majd a tavalyi
évben is nagy sikert aratott
Groovehouse zenekar lép a színpadra. Őket követi a Desperado
együttes, valamint Zoltán Erika is
bemutatkozik nálunk táncosaival.
Az estét DJ Karesz zárja egy kis
Retro discoval.
Eseménnyel kapcsolatos további információk kérhetők:
Szűcs Lajos 06-20/419-42-42,
Szűcs Dániel: 06-20/55-88-364,
www.mezotur.hu
Szeretetettel várjuk Önöket!
Mezőtúr Város Sportjáért
Alapítvány és Mezőtúr Város
Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!
Többen kerestek meg az elmúlt
napokban azzal a problémával,
hogy a gyérítés ellenére nagyon
sok a szúnyog városunk bel- és
külterületén egyaránt. Én is azt
tapasztalom, hogy a korábbi légi
kémiai technológiával ellentétben
(amelyet betiltottak) a földi beavatkozás nem kellően hatékony, ezért
a környékbeli polgármesterekkel
közösen, levélben fordultunk a
Belügyminisztériumhoz, hogy
engedélyezzék számunkra a légi

biológia szúnyoggyérítést, ami jogszabály által megengedett.
Kérem szíves megértésüket
abban, hogy amíg az engedélyt
nem kapjuk meg, addig kizárólag
az engedélyezett ULV földi technológiával tudnak az illetékes szakemberek dolgozni.
Herczeg Zsolt
polgármester

Meghívó
Tisztelettel meghívom Önöket képviselői fogadóórámra!
Időpont: 2020. július 31. (péntek)
Helye: Kertvárosi játszótér
Vendégem: Herczeg Zsolt polgármester
Kovács Mihály
városi képviselő
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alapján vártuk az általuk javasolt, kitüntetésre érdemes diákok
neveit. A kitüntetés pénzjutalommal is jár, ezek átadására július
09-én, a Városháza Dísztermében
került sor. Ezúton is gratulálok a
kiváló eredményt elért diákoknak,
további sok sikert és jó egészséget
kívánok!
Egy pályázati sikerről is be kell
számolnom. A Magyar Kézilabda
Szövetséghez nyújtottunk be pályá-

nában lévő víziközmű vagyont
(vízmű telep, a hozzá tartozó hálózat, vízmű kutak, szennyvíztisztító
telep a szennyvízhálózattal, stb.) a
vonatkozó jogszabály alapján bérbe
adja az üzemeltetőnek, és a bérleti
díj nagyságrendje 25-30 millió
forint között van évente. Ha az
említett kintlévőség összege a
számlánkon lenne, elkezdhettük
volna már a munkálatokat. Most
jelenleg bérleti díjként 16 millió

zatot: az Országos Tornaterem
Felújítási Program keretében kiírt
lehetőségről van szó. A Teleki
Blanka Gimnázium udvarán már
korábban elkezdődtek egy kézilabda pálya előkészületei, betonaljzatot kapott a felület, és most egy
műanyag borítás kerül rá a pályázat
elnyerésével. Itt sem kell az önkormányzatnak önerőt biztosítania, és
bár a pontos összeget nem tudjuk,
de olyan 30-40 millió forintnyi
beruházási összegről beszélhetünk.
Végül pedig a Mezőtúri Művészeti
Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról hoztam döntést.
Takács Zoltán lett a kuratórium
elnöke, illetve a kuratórium személyi összetétele is megváltozott, azaz
három tagúvá vált. Az alapítványban önkormányzatunk is jelen van
és egy főt fog delegálni.
- Térjünk rá a június 25-én megtartott rendes ülés napirendi pontjaira, elsőként a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi
beszámolójáról tárgyalt a képviselő-testület.
H. Zs.: - Itt több probléma felmerült, úgy, mint a csőtörések helyreállításának gyorsasága, minősége
stb. De az is nagy problémát okoz
nekünk, hogy a Zrt. bérleti díjat
fizet az önkormányzatunk részére,
viszont durván 40 millió forintos
kintlévőségünk van, és a 2020. évi
költségvetésünkbe számos olyan, a
víziközművet érintő fejlesztést terveztünk be, melyeket a megkapott
bérleti díjakból tudnánk finanszírozni. Az önkormányzat a tulajdo-

forint van a számlánkon, így a fejlesztésekhez nem tudunk hozzáfogni. A beszámolót a Tegyünk
Együtt Közösségünkért Egyesület
nem fogadta el, míg a FIDESZKDNP képviselői igen, tettük ezt
azért, mert az elmúlt években azért
jelentős javulás látható, együttműködésünk a kollégákkal nagyon jó.
Még egy nagyon fontos dolog: amikor a víz elszíneződik, barnássá
válik, az nem az üzemeltető hibája.
A beszámolóból megtudhatjuk,
hogy még mindig nagyon sok csőtörés van egy évben, és minden
egyes eset során az ivóvíz minősége
romlik, melynek az az oka, hogy a
csőtörés során a nyomás csökken,
és a helyreállítás után a
megnövekedett nyomás szinte lelöki a hálózat falán lerakódott egyfajta biológiai hártyát. A vízhálózatunk elöregedett, azbesztcement
anyagú rideg csövekből áll, és az
agyagtalaj mozgását nem tudják
elviselni, mely talajmozgás következményei a csőtörések, mindezek
mellett nyomásingadozásokról is
beszélünk. Összességében a vízbázist is javítani kellene, viszont minden ilyen beruházást a tulajdonos
önkormányzatnak kellene megvalósítani, melyre úgy látok esélyt, ha
pályázati forrásunk lesz, pl. a
Modern Kisvárosok Programból
látom ezt biztosíthatónak, akár a
hálózatra, akár a vízbázisra vonatkozólag. Ilyen jellegű pályázat
kiírására már nagyon régen került
sor. Legutóbb önkormányzatunk
két ütemben a Sugár úton hajtott

végre a befizetett bérleti díjak terhére ivóvízkiváltást, mely azért volt
fontos, mert a kelet-nyugati kerékpárút nyomvonala pontosan az ivóvíz-hálózat fölött fog húzódni, és
hogy azt ne kelljen csőtörések miatt
itt-ott felszedni, így a hálózat ott
korszerű műanyag-borítást kapott.
Ez kellene a város számos pontján
is eszközölni, ezért figyeljük
nagyon a pályázati lehetőségeket.
Összefoglalva tehát a szolgáltató
beszámolóját 6-6 arányban a képviselő-testület nem fogadta el.
- Mit tudhatunk a 2019. évi zárszámadásról?
H. Zs.: - Itt a költségvetésünk
végrehajtásáról szóló rendelettervezetről beszélünk: 5,9 milliárd forintos bevételi főösszeggel fogadtuk el
a zárszámadást, több, mint 4 milliárd forint volt a kiadási főösszegünk, a pénzmaradványunk pedig
megközelíti a 2 milliárd forintot.
Működési területen az anyagi,
finanszírozási feltételek végig adottak voltak, az önkormányzat hitel
felvétele nélkül, önerőből, a kapott
állami normatívából és az ezek
mellé hozzárendelt saját bevételekből (döntően adóbevételekből),
költséghatékonyan működött. A
fejlesztési területet tekintve nem
vagyok teljesen elégedett, hiszen
azt reméltem, hogy mostanra már
messzebb jutunk, ami a megvalósítást illeti. A szándékunk továbbra is
az, hogy a hátralévő kivitelezések a
megfelelő ütemben haladjanak.
Miben
módosult
az
Önkormányzat 2020. évi költségvetése?
H. Zs.: - A veszélyhelyzet ideje
alatt intézményeink, cégeink vezetőivel áttekintettük mindannyiunk
költségvetését, és megvizsgáltuk
azt, melyek azok a tételek, ahonnan
költséget tudnánk megtakarítani. A
vírushelyzet súlyosan érintette a
helyi gazdaságot is, és ez azt követeli meg tőlünk, hogy takarékoskodjunk. Tudjuk jól, hogy
Magyarország Kormánya 45 millió
forint összegben vont el forrást
önkormányzatunktól – gondolok itt

3
a gépjárműadóra -, tette ezt a közös
kötelezettségvállalás elve mentén.
Ezen túlmenően az említett gazdasági hatások miatt várható, hogy az
önkormányzat helyi iparűzési adó
bevétele is csökkenni fog. Mi azt
mondtuk, hogy 170 millió forintot
félreteszünk, és ha ennyivel csökkennek a bevételeink – beleértve az
elvont gépjárműadót -, akkor tulajdonképpen ezt az időszakot minden probléma nélkül át tudjuk
vészelni. Hogy milyen mértékű
adócsökkenés fog végbemenni, azt
október környékén fogjuk látni. A
TEKE oldaláról érkezett egy javaslat, miszerint a cégeinket, vagy akár
a civil szervezeteket is meg kellene
vizsgálni, el kellene tőlük is vonni,
de mi kifejtettük azon véleményünket, hogy ez utóbbiakat nem kellene háborgatni, hiszen mind értékes
közösségek, értékes programokkal.
Kovács Mihály képviselő úr nehezményezte, hogy azt a 2 millió forintot nem tartalmazza már a módosítás, amelyből a Kertvárosban a
Hídszegi csatorna felőli oldalon telket vásárolna az Önkormányzat egy
összekötő út megépítésére. A testületi ülésen Szűcs Dániel alpolgármester úrnak volt egy módosító
javaslata: a MAFC Egyesület esetében csökkentést -12,7 millió forint
támogatás 300 ezer forinttal történő
csökkentését -, a civil szervezeteknél 6,6 millió forintból 200 ezer
forint, a Közművelődési Kft. költségvetéséből pedig 1,5 millió forint
levonást, tekintettel arra, hogy a
rendezvényeink közül is néhány
elmaradt. Így tulajdonképpen azt a
2 millió forint forrást a telek megvásárlására a költségvetésből tudtuk
volna biztosítani. Az Egyesület nem
fogadta el a javaslatot, míg a
FIDESZ-KDNP képviselői támogatták volna, így ennek a témának még
lesz folytatása.
- Következő napirendi pont a
Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer halgazdálkodási jogáról
szóló előterjesztés volt.
(folyt. a 4. oldalon)
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H. Zs.: - Ha jól emlékszem, olyan
tizenöt évvel ezelőtt az akkori
önkormányzat szerződést kötött a
Mezőtúri Horgász Egyesülettel az
említett vizek kezelésével kapcsolatosan, mely szerződés most lejár. A
Pénzügyi Bizottság ülésén egy
viszonylag nagy vita volt arról,
hogy legyen-e pályázat kiírva, vagy
sem, majd a testületi ülésen a jegyző úr bejelentette, hogy a vagyonnal való gazdálkodásról szóló törvény alapján az önkormányzat
köteles 2 millió forintnál nagyobb
érték esetében pályázatot kiírni.
Mivel a képviselő-testület nem
fogadta el az előterjesztést, így ez a
téma is elő fog kerülni a következő
testületi ülésen.
Tekintettel arra, hogy februárban
találkoztunk a képviselőtársaimmal, így prezentációt tartottam a
futó projektjeinkről, melyek összértéke 3,8 milliárd forint, jelentős
részük még ebben az évben megvalósul, de jó néhány kivitelezés
2021-re fog tolódni.
- Alpolgármester úr, mit tudhatunk a mezőtúri Rendőrkapitányság
2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról?
Szűcs Dániel: - Mindenképpen jó
hír, hogy a regisztrált bűncselekmények száma ismételten csökkent és
összességében elmondható, hogy
javul a közbiztonság. Fontos említeni, hogy építkezés folyik a
Rendőrkapitányságon, ezért munkavédelmi, és balesetvédelmi okok
miatt van zárva az intézmény kapuja. Ettől függetlenül, akinek bármilyen problémája van, vagy ügyintézés
miatt
keresi
fel
a
Rendőrkapitányságot, becsengetve
a portára, bejuthat az épületbe, és a
munkatársak továbbra is állnak
rendelkezésre. Szó volt még a szórakozóhelyekről, a kábítószer-használat kérdéséről, ahol ki kell emelni
a prevenció jelentőségét, amiben
természetesen a szülőknek továbbra is nagyon fontos szerepük van.
Természetesen szó esett a gyorshajtásokról is. Néhány helyen a
trafipaxos mérések meghozták az
eredményt, csökkentek ezek az
esetek, de ha őszinték akarunk
lenni, városunkban összességében
továbbra is jelen van a probléma, a
Rendőrkapitányság igyekszik ezeket kiszűrni. Sajnálatos viszont,
hogy a rongálások száma az elmúlt
időszakban megnövekedett, gondo-

lok itt akár az új, de a régi játszótéri eszközök rongálására is.
Mindezek mellett jellegzetes probléma lett a viráglopás, mellyel kapcsolatosan pozitív hír, hogy az
egyik bűncselekményt elkövető
személyt felderítették, és a szükséges eljárás elindult vele szemben,
valamint a hasonló bűncselekményt elkövetőkkel szemben az
önkormányzat megtette a feljelentést. Ezúton szeretném megköszönni a Mezőtúri Polgárőr Egyesület
tagjainak azt az önzetlen tevékenységét, melyet a mindennapokban
tesznek, akár nappal, akár éjszaka.
- Fontos napirendi pont volt a
mezőtúri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója.
Sz. D.: - Egyik lényeges pont, és
egyben tájékoztatás is, hogy 2021.
január 1-jétől tilos lesz akár az
udvaron, akár más területeken a

zöld
hulladékot
égetni.
Amennyiben bejelentés érkezik a
Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez,
vagy ők észlelik ezeket az eseteket,
akkor eljárást fognak indítani.
Ezzel párhuzamosan önkormányzatunk elkezdett gondolkodni az
esetleges problémák megoldásán.
Ahogy az elmúlt időszakban, most
is a zöld hulladékot a Kávási Sándor
út végén elhelyezett konténerbe
lehet bedobni, illetve korábban
megoldás volt a zöld zsák vásárlása, mely szolgáltatás (vagy hasonló) visszahozásán gondolkodunk,
segítve a mezőtúri lakosok zöldhulladékának elszállítását, hiszen több
olyan panasz érkezett hozzánk,
hogy bizony vannak olyan emberek, akik idősek, vagy épp nincs
megfelelő járművük arra, hogy a
konténerhez kijussanak. Összegezve

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

a témát, együtt gondolkodva igyekszünk megoldást találni.
- Az elmúlt hetek esőzései számos problémát okoztak városunkban. Következő téma a csapadékcsatorna rendszer állapotával kapcsolatos.
Sz. D.: - A nemrégiben lezúduló
nagy mennyiségű eső a Puskin és a
Dob út környékén okozott
sokadjára olyan problémát, hogy a
mezőtúri
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség állománya kivonult,
illetve az Intézményellátó Kft. illetékes munkatársai is kint voltak,
így közös erővel sikerült a helyzeten ideiglenesen úrrá lenni. A problémás területek átvizsgálása az
elmúlt héten szakemberekkel megtörtént, a zárt csatornarendszert az
ismert gócpontoknál kitakarították.
Meg kell még említenem, hogy a
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal
példamutató az együttműködésünk, ezúton is szeretnénk megköszönni a kirendeltség minden dolgozójának az elmúlt évben végzett
tevékenységét, és szolgálatát.
Parancsnok úr elmondta, hogy
rendkívül jó a közösség, továbbra is
stabil, jól felkészült az állomány.
- A sajtótájékoztató elején elhangzott, hogy a Belügyminisztérium
útépítéssel kapcsolatos pályázatot
írt ki. Alpolgármester úr mivel egészítené ki a polgármester úr által
elmondottakat?
Sz.D.: - Ahogy polgármester úr is
elmondta, kizárólag aszfaltburkolattal ellátott, de felújításra szoruló
utakra vonatkozik a pályázat, és
még egy fontos kritérium: közintézményhez vezető útnak kell lennie.
Hosszas megbeszélések után a
Makk József és a Kilián óvodához
vezető út mellett döntöttünk. Ezzel
párhuzamosan megérkezett a
Magyar Államkincstártól az álláspont, hogy a Kilián óvodához vezető út nem kerülhet bele a pályázatba, mivel nincs külön helyrajzi
száma, ez a terület udvar besorolással szerepel, és csak útra lehetett
pályázni. Ezáltal a képviselő-testületi döntés már csak a Makk József
útról szólt, mely beruházás értéke
22 millió forint, az önerő pedig
több, mint 11 millió forint.
Szeretném hangsúlyozni, hogy az
önkormányzat nem tett le arról,
hogy a Kilián óvodához vezető
részre a jövőben pályázzunk, ezért
a szükséges hatósági változtatáso-

2020. július 17.
kat elindítottuk, a telket megosztjuk, külön helyrajzi számot kap az
udvar és az út.
- Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület a kitüntető díjak adományozását.
Sz.D.: - Elsőként a Botyánszki
János-díjról döntöttünk, melyet egy
későbbi időpontban szeretnénk
méltó körülmények között átadni.
A díjra sikerült egy olyan személyt
kiválasztanunk, aki évek óta, önzetlenül tesz a városért, az emberekért, személye még nem nyilvános.
A díjátadás időpontjáról Mezőtúr
lakosságát tájékoztatni fogjuk. A
Botyánszki – díj mellett a
Pedagógusnapi kitüntetésekről is
döntöttünk: Mezőtúr neveléséért,
oktatásáért díjat egy fő részére,
Életműért díjat három fő részére
adományoz a képviselő-testület. A
kitüntetések átadására szintén egy
későbbi – minden bizonnyal egy
szeptember elejei – időpontban
kerül sor.
- Alpolgármester úr mit tud
elmondani a Teleki Blanka
Gimnázium új kézilabda pályájáról?
Sz.D.: - Mindenekelőtt azt, hogy
nagyon örülünk annak, hogy az
iskola udvarán egy ilyen beruházás
megvalósulhat, hiszen ez nagyban
hozzájárul a tanulók mindennapos
testmozgásához. Majoros Gergely
igazgató úrral közösen dolgozunk
azon, hogy az ilyen és hasonló fejlesztésekkel segítsük a tanulókat a
sportolásban. A kültéri pálya megépítésével, majd használatával a
Teleki még nagyobb szerepet szán
a kézilabdának, amelynek nagyon
örülünk és hasonló együttműködésre törekszünk a Mezőtúri
Református Kollégiummal is.
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a
pálya más sportok űzésére is alkalmas lesz, így a tanórákon például a
labdarúgás, vagy a kosárlabda is
szóba jöhet.
Herczeg Zsolt: - Fontos elmondani a kézilabdapálya pályázatával
kapcsolatosan még azt, hogy megkérdőjelezhetetlen érdeme van
ebben Vasas István ügyvezető
úrnak, akinek ezúton is szeretnénk
megköszönni munkáját.
Miskolczi Adrienn

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

Tájékoztatom Önöket, hogy a
járvány terjedésének megelőzése
érdekében
Magyarország
Kormánya július 15-én, 0 órától
szigorítja a határellenőrzést.
A bevezetett intézkedéseket a
Kormány minden héten felülvizsgálja.
A fertőzöttség mértéke szerint
három kategóriába kerültek besorolásra az országok.
Vörös kategóriába tartozó
országok: Albánia, BoszniaHercegovina, Fehéroroszország,
Koszovó,
Észak-Macedónia,
Moldova, Montenegró, Ukrajna,
Óceánia, Ausztrália, a sárga kategóriába be nem sorolt ázsiai, illetve az afrikai és a dél-amerikai
országok.
Külföldi állampolgárok nem léphetik át a határt, ha vörös jelzéssel
ellátott országból érkeznek.
Sárga kategóriába tartozó
országok: Bulgária, Románia,
Portugália, Svédország, Egyesült
Királyság, Norvégia, Oroszország,

Bonus Discipilus, valamint Talentum díjakat
adományozott Mezőtúr Város Önkormányzata

Szerbia, Japán, Kína, Egyesült
Államok
A fenti két kategóriából érkező
magyar állampolgárokat a határon
nem tesztelik, hanem kérdőívet
töltetnek ki velük, feltérképezik
utazási előzményüket, valamint
megmérik hőmérsékletüket.
Továbbá kötelező a 14 napos
házi karantén, amely alól mentesülhet valaki, ha a határra érkezés
előtt öt nappal, 48 óra különbséggel két negatív, PCR-típusú teszttel
rendelkezik.
Az előző két kategóriákba nem
sorolt országok zöld kategóriába
tartoznak, ahonnan korlátozás nélkül be lehet lépni Magyarországra.
További részletek a Magyar
Közlöny 166. számában megjelent
341/2020. (VII.12.) Korm. rendeletben találhatóak.
Herczeg Zsolt
polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata
megalapította 2018-ban a Bonus
Discipulus, valamint a Talentum
díjakat, annak érdekében, hogy a
Mezőtúr városában kiemelkedően
tanuló diákok eredményeit el tudja
ismerni, valamint további iskolai
tanulmányaikat anyagilag is támogatni tudja.

Aki esetleg a fenti időpontban
nem tudja felajánlását leadni, időpont egyeztetés miatt hívja Kádár
Anikó
intézményvezetőt
a
06/20/208-8008-as telefonszámon.
Ezúton is szeretnénk kérni a
tisztelt felajánlókat, hogy elsősorban gyermekruhákat, cipőket,
lakástextilt valamint felnőtt ruhákat ajánljanak fel. Kérjük, hogy a
már nem használható ruhákat ne
ajánlják fel. (hagyaték, szakadt,
nem megfelelő tisztaságú stb.)
Köszönjük megértésüket és
segítségüket!

tartalmaznia a javasolt személy
kiemelkedő
tanulmányainak
ismertetését.
Az idei évben Talentum díjban
részesültek az alábbi diákok:
Sőrés Kitti - Mezőtúri Református
A jelöltekre az érintett általános
iskolai intézmény igazgatója tesz
javaslatot.
A javaslatnak részletesen kell
tartalmaznia a javasolt személy
kiemelkedő
tanulmányainak
ismertetését.
Az idei évben Bonus Discipulus
díjban részesültek az alábbi diákok:

Herczeg Zsolt
polgármester

Helye: 5400 Mezőtúr, Sugár u. 31.

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

Szakgimnázium, Általános Iskola
és Óvoda
Mezőtúr Város Képviselőtestülete a továbbtanulási szándékkal rendelkező, mezőtúri iskolában érettségiző, felsőoktatási
intézménybe jelentkezett, állandó
mezőtúri lakcímmel rendelkező
diákok részére Talentum díjat adományoz.
A díj a középiskolai tanulmányai során legalább 4,7-es átlagot
elérő tanulóknak osztható ki.
A jelöltekre az érintett középfokú oktatási intézmények igazgatói
tesznek javaslatot.
A javaslatnak részletesen kell

Mezőtúr Város Képviselő - testülete a 15/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelete alapján Bonus
Discipulus díjat adományoz iskolánként, olyan tanulók részére,
akik a 8 év alatt minden tanulmányi évben legalább 4,8-as átlagot
értek el.

Ruhaadomány gyűjtés Mezőtúron
Tisztelt Lakosság! Mezőtúr
Város Önkormányzata és a
Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család-és Gyermekjóléti Szolgálata
nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni a ruhaadomány gyűjtésével kapcsolatban. Amennyiben
ruhát szeretnének felajánlani, azt
megtehetik 2020. július és augusztus hónapban az alábbi napokon,
időpontokban és helyen:
- 2020. július 15. 13.30 - 14.30
- 2020. július 22. 13.30 - 14.30
- 2020. július 29. 13.30 - 14.30
- 2020. aug. 05. 13.30 - 14.30
- 2020. aug. 12. 13.30 - 14.30
- 2020. aug. 26. 13.30 – 14.30

2020. július 17.

Achs Nóra - Mezőtúri Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Kossuth Lajos Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolája
Kiss Marcell Róbert- Mezőtúri
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Hock Dániel - Mezőtúri
Református Kollégium, Gimnázium,

Kollégium,
Gimnázium,
Szakgimnázium, Általános Iskola
és Óvoda
Cséve Fanni- Karcagi SZC Teleki
Blanka
Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma, és Kollégiuma
A díjak átadására 2020. július
09-én ünnepélyes keretek között
került
sor
a
Városháza
Dísztermében.
Ezúton is szívből gratulálunk a
díjazottaknak, további sok sikert
és jó egészséget kívánunk!

Herczeg Zsolt
polgármester
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Hatékony támogatás a vállalkozásoknak az OTP Banknál
A vállalkozások számos pénzügyi megoldás közül választhatnak a járvány miatt kialakult
gazdasági nehézségeik áthidalására és a veszélyhelyzetet követő
fellendülési időszakra az OTP
Banknál. Ezekre a célokra már a
hitelintézetnél is elérhetőek az
NHP Hajrá, valamint a Széchenyi
Kártya Program forrásai, amelyekre egyre nagyobb az érdeklődés.
A koronavírus-járvány miatt
kialakult gazdasági visszaesés
szinte az összes ágazatban érezteti
hatását, rengeteg cég keresi a lehetőségeket, hogy miként pótolhatja
veszteségét, hogyan biztosíthatja
működését, vagy akár fejlődését.
Ebben nyújthat segítséget Magyar
Nemzeti Bank által indított
Növekedési Hitelprogram újabb
szakasza, az NHP Hajrá, valamint a
megújult
Széchenyi
Kártya
Program. Az új konstrukciók segítségével több célra is kedvező és
kiszámítható kamatozású forráshoz juthatnak a mikro-, kis- és
középvállalkozások.

„Az OTP Bank komoly szakmai
tapasztalataira alapozva mindent
megtesz annak érdekében, hogy a
vállalkozások minél szélesebb köre
juthasson hozzá az új forrásokhoz.
Számos pénzügyi megoldást kínálunk részben saját, részben a gazdaságélénkítő programok forrásaiból. Úgy gondoljuk, hogy ezek a
lehetőségek komoly és hatékony
segítséget jelenthetnek a gazdasági
társaságoknak, segítve a visszaesés
mérséklését és a fellendülés esélyének növelését” – mondta Wolf
László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.
A munkabérek kifizetéséhez
szükséges forrás bármelyik vállalkozás számára biztosítható 9
hónapra
az
új
Széchenyi
Munkahelymegtartó Hitel segítségével, mindössze 0,1 százalékos
kamat mellett. A megújult
Széchenyi Kártya Program forrásai
azonban forgóeszköz-beszerzésre
és beruházásra is felhasználhatók
évi legfeljebb 0,5 százalékos
kamattal. Sőt, az Agrár Széchenyi

Kártya kamatmentesen kínál folyószámlahitelt a mezőgazdasági és
élelmiszeripari vállalkozások számára.
Az NHP Hajrá keretében, legfeljebb évi 2,5 százalékos kamattal
kínált konstrukciók szintén felhasználhatók több hitelcélra, így
beruházásra, ingatlanvásárlásra
és -fejlesztésre, termőföldvásárlásra, a vállalkozások működési
költségeinek fedezésére, illetve
akár mezőgazdasági támogatások
előfinanszírozására is. Emellett a
konstrukciók a velük egyező céllal
felvett hitelek kiváltására is igényelhetők. A támogatott hitelek
részletes tájékoztatói elérhetőek az
OTP Bank weboldalán, ahol az
érdeklődők – elérhetőségeik megadásával – visszahívást is kérhetnek.

A járvány gazdasági következményeinek hatására a hitelintézet
várakozásai szerint rövidtávon a
finanszírozási kereslet eltolódik az
átmeneti fizetési nehézségekre is
megoldást kínáló konstrukciók irányába, mint a kereskedelmi faktoring, illetve a támogatások előfinanszírozása. Egyelőre az NHP Hajrá
forrásai közül is inkább a forgóeszközhitel konstrukciót keresik a vállalkozók, mivel rugalmasan kezelhetők vele a likviditási problémák a
megváltozott körülmények között.
Az OTP Bank a vállalkozói ügyfelek körében szerzett részesedését
meghaladó mértékben kíván szerepet vállalni az újonnan elérhető
források közvetítésében.
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Gyermeknapi rajzpályázat eredményhirdetése
A Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN Kft. ez évben is kiírta
Gyermeknapi rajzpályázatát. Az
eredményhirdetésre a koronavírushelyzetre való tekintettel csak
2020. július 7-én kerülhetett sor.
2020-ban
Csukás
István
Mesehősei adták a pályázat témáját. Ezzel a pályázattal emlékezünk
Csukás István felejthetetlen munkásságára. Csukás István a Nemzet
Művésze címmel kitüntetett
Kossuth- és kétszeres József Attila
díjas magyar költő, író, ifjúsági
szerző, a Digitális Irodalom
Akadémia tagja. A műveiben megjelenő alakok mindenki számára
ismerősek.

A rajzok elbírálásában segítségünkre volt Víg Gabriella a Móricz
Zsigmond
Városi
Könyvtár
gyermekkönyvtárosa,
CsurgóVeres Nikoletta a Mezőtúr és
Vidéke újságírója, valamint Pusztai
Zsolt a Túri Fazekas Múzeum vezetője, muzeológusa.
A pályázat három korosztálynak
került kiírásra: óvodások, általános
iskola alsó tagozatos gyerekek és
általános iskola felső tagozatos

tanulók.
Mezőtúr
Város
Önkormányzata és a Mezőtúr
Művészeti Közalapítványa is ajánlott fel különdíjat. A különdíjakat
átadta Szűcs Dániel Mezőtúr város
alpolgármestere
és
Lengyel
Krisztina
a
Művészeti
Közalapítvány elnöke.
Felhívásunkra
nem
csak
Mezőtúrról érkeztek alkotások,
pozitívumként könyveljük el, hogy
sikerült más településen élőket is
megszólítani.
Díjazottak:
Óvodás korcsoportban
Különdíj: Gulyás Panna Ilona 6
éves, a Cimbora-Vár Alapítványi
Óvodából (Budapest)
III. helyezés: Balázs István 6
éves, a Csoda-Vár Óvoda Mókus
csoportjából
II. helyezés: Szöllősi Dóra 5
éves, a Mezőtúri Református Óvoda
Hajnalcsillag csoportjából
I. helyezés: Balogh Tünde 6 éves
- az erzsébetvárosi Nefelejcs
Óvodából
Alsó tagozatos korosztály
Különdíj: Varga Jázmin Anikó Kossuth Lajos Magyar-Angol Két
Tanítási
Nyelvű
Általános
Iskolának 3. osztályos tanulója
Különdíj: Teleki Gergő - Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolának 2. osztályos tanulója
III. helyezés: Fazekas Viktória
Réka - a Mezőtúri Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 3. osztályos tanulója
II. helyezés: Rácz Gréta – 2. osz-

tályos tanulója a Mezőtúri II.
Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási
Nyelvű
Általános
Iskolának
I. helyezés Gácsi Vivien Adél - 7
éves a Szent István Katolikus
Általános Iskola 2. osztályos tanulója
Felső tagozatos tanulók:
Különdíj: Boros Bernadett
Mezőtúri Kossuth Lajos MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 5. osztályából
III. helyezés: Fazekas Anna 13
éves, a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolából
II. helyezés: Benczúr Dorina 12
éves, a Mezőtúri Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolából
I. helyezés: Billédi Ágnes 13
éves, a Mezőtúri Református
Általános Iskola tanulója
Mezőtúr
Vá r o s
Önkormányzatának különdíjai:
- Malavolti Emili 8 éves, a
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 2. osztályos tanulója
- Vajjon Lara Teodóra 10 éves, a
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 3.
osztályos tanulója
- Nagy Martin a Református
Általános Iskola 7. osztályos tanulója.
Mezőtúr
M ű vé s z et i
Közalapítványának különdíja:
- Barna Liliána Laura 7,5 éves a
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 1. osztályos tanulója
Felsős korcsoportban a különdíjat kapja:
- Rafael Dávid a Mezőtúr II.
Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási nyelvű Általános Iskola
Újvárosi Telephelyének 5. osztályos tanulója
Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN Kft. különdíja, a
facebookos szavazás közönségdíjasa:
256 szavazattal a közönségdíjas
Prifer Petra Andrea, a Mezőtúri
Református Általános Iskola 4. osztályos tanulója.
Minden rajzoló gyermeknek
emléklappal és egy kis csomaggal
köszöntük meg a munkáját.
Kérjük, hogy azok, akik nem tudtak részt venni az eredményhirdetésen, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy átadhassuk a díjakat.
Bodor Márti
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Emberközelben: Nagy Mihály labdarúgó szakedző

A közelmúltban volt szerencsénk
személyesen találkozni Nagy
Mihállyal (1961. július 22.),
Mezőtúr legnagyobb karriert befutott labdarúgójával, aki 1994 óta
már szakedzőként tevékenykedik.
Nagy kisugárzású, karizmatikus
ember, aki szakmai felkészültsége
révén, több hazai csapatot segített
hozzá a sikerhez. Jelenleg a
Budapesti Honvéd által működtetett Magyar Futball Akadémia U16os csapatának vezető trénere. Az
MFA professzionális szakmai munkával, tehetséges játékosokat
képez, az élvonalbeli felnőtt csapatok, illetve a válogatott számára. A
tavaly átadott új létesítményben,
átlagon felüli körülmények között
neveli a jövő focistáit. Úgy hírlik,
Misi nagy tekintélyt vívott ki a fiatalok körében is, akikkel szinte éjjelnappal együtt él az akadémiai
campusban. Edzőjük, nevelőjük,
atyai jó barátjuk. A gyakorlat szerint egy vezető két éven át dolgozik
a korosztályos csapattal. Tavaly az

U17-es labdarúgói megnyerték a
Puskás Suzuki Kupát, Európa legjelentősebb utánpótlás tornáját!
Családlátogatóban járt itthon, így
sikerült beszélgetnünk pályafutásáról, életéről. Szüleit szinte mindenki ismerte a városban. Édesapja
katonatiszt volt, a műszaki-technikai vonalon dolgozott, vezető
beosztásban, mindemellett hosszú
időn át a Szabó Lajos SE segédedzőjeként is működött. Nyugdíjas
korában is karakteres alakja volt a
városnak. Fülhallgatóval ellátott
rádiójával felszerelkezve, napi
10-15 km-t gyalogolt. „Nagy koponya volt, sok újítással rukkolt elő, a
gyors térlátásomat és a futball szeretetemet biztos, hogy tőle örököltem.” Misi édesanyja Nagyné
Berecz Ica, aki évtizedeken át a
kereskedelem kiváló dolgozójaként
szolgálta a várost a játékboltban, és
a három remek fiú büszke anyukája ma is. Ő is rengeteg meccset
szurkolt végig, hiszen a srácok
mindegyike – Misi, Csabi és Robi folyamatosan kergette a labdát, és
nem akárhogy!
Nagy Mihály egy életre elköteleződött a labdarúgással! Tíz éves
volt, amikor toborzót tartottak a
mezőtúri Honvédnál. A rendkívül
tehetséges kisfiú - az Újvárosi
Általános Iskola büszkesége, testnevelés tanára Kárpáti János –
azonnal kiválasztott lett. Boldogan
és szorgalmasan járt edzésre, bírta
és igényelte a terhelést. „A Szabó
Lajos SE-ben nevelkedtem, mint
labdarúgó. Tizenkét évesen már az
ifikkel edzettem, két év múlva a felnőttekkel.
Nem volt egyszerű
utam, hiszen katona csapatról

beszélünk, ahova minden nyolc,
majd később minden hat hónapban
az NB I legkiválóbb utánpótláskorú
játékosait hozták, velük kellett felvenni a versenyt. Az edzőnk

Bencsik Gyula bácsi volt és „természetesen” édesapám. Innen Siófok,
Ajka, Szarvas és végül a Haladás
következtek, Szombathelyen fejeztem be az aktív labdarúgást.
Közben készültem az edzői pályára…. Folyamatosan tanultam, a
főiskolai végzettségem mellé még a
Testnevelési Főiskolán szakedzői és
menedzser szakát is elvégeztem.
Az évek során megszereztem minden UEFA licenszet, melyből a legmagasabb szint a „Pro” Licenc,
UEFA „A” Youth. A kreatív, kezdeményező, dinamikus labdarúgó stílust helyezem előtérbe. ….Büszke
vagyok feleségemre, a mezőtúri
Tömösközi Krisztinára, aki csodálatos anyja 4 gyönyörű lányunknak!”
A leghosszabb időt a

Szombathelyi Haladás kötelékében
töltötte, ahol edzőként létrehozta a
Savaria futballiskolát. Eredményes
utánpótlásnevelő munkáját Vas
megye kitüntetéssel ismerte el.

Képünkön Nagy Mihály a Budapesti
Honvéd MFA U16-os vezető edzője és
Berczeli Endre a Honvéd rangidős szurkolója

Kedves Misi! Mezőtúr büszke
Rád! Boldog születésnapot kívánunk és további eredményes pályafutást!
Nagy Mihály ragyogó pályafutásának mezőtúri és későbbi részleteiről, a gimnáziumi és főiskolás
évekről, családi történetekről, a
testvérei iránt érzett erős kötelékről, a december elején megjelenő,
2021. évi Túri Kalendáriumban
olvashatnak!
Berczeliné Boldog Mária

Lakossági tájékoztatás!
Tisztelt Mezőtúriak!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
veszélyhelyzet elmúlása után
2020. augusztus 23-án megrendezhetjük a XXIX. Túri Vásárt. Az eredetileg 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 tájékoztattuk Önöket, az idei évtől a
Túri Vásár új helyszíne újra a belváros.

Az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően az arTúr Fesztivál és
Túri Vásár idején az érintett területen útzárak, valamint terelő utak
kerülnek kijelölésre.
Az útzárak időtartama:
2020. 08. 22. szombat 13:00-tól
2020. 08. 24. hétfő 05:00-ig.
Az útzárral érintett szakaszt,
valamint a terelő utakat a Mezőtúr
és Vidéke következő lapszámában
tesszük közzé.
Megértésüket és türelmüket
előre is köszönjük!
Tisztelettel: A szervezők

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Mezőtúri Horgász Egyesület, XI.Balázs Árpád
Emlékverseny 2020.07.4-5.
Ligeti Tó.
1.hely:. Kézsmárki Attila, Pap
István 37,48 kg.
2.hely: Vékony Vilmos, Vékony
Zoltán 26,18 kg.
3.hely: Láposi Zoltán, Nádházi
Gábor 21,61 kg.
4.hely: Csató Gulliver Gábor,
Balog Lajos 20,44kg.
5.hely: Gulyás Bence, Gulyás
Sándor 13,92 kg.
6.hely: Fejes István, Ifj. Fejes
István 13,06kg.
7.hely: Tóth Sándor, Kovács
Antal 10,64kg.
8.hely: Dóra Lajosné, Krecskó
László 10,64kg.
9.hely: Szarka Katalin, Pálinkás
János 7,52kg.
10.hely: Oláh Viki, Ványai Zoltán
7,49kg.
11.hely: Kiss Erik, Mézes Emil
6,20kg.
12.hely: Gómány István, Farkas

Sándor 4,62kg.
Akik nem fejezték be a versenyt:
13.hely: Takács Attila, Roszik
Zoltán 18,46kg.
14.hely: Fekete Dávid, Fekete
Lajos 4,37kg.
15.hely: Blaha Ferenc, Blaha
József 2,25kg.
16.hely: Szűcs Tamás, Juhász
István.
17.hely: Csikós Attila, Ónodi
Lajos.
Össz fogás: 204,88kg.
Össz létszám: 34fő.
Gratulálunk a versenyzőknek!
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FELHÍVÁS

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri
kistérségben” című
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül
2020. július 23-án és augusztus 07-én szájüregi daganat szűrést és
fogászati tanácsadást tart.
A szűrést végzi: Dr. Hák Mária fogorvos
Időpontkérés: 06-56/550-427
A tanácsadás térítésmentes!
A járványellenes készültség miatt felhívjuk figyelmüket,a rövid szűrésen
átesett betegek vehetik igénybe a tanácsadást.
A szájat és orrot eltakaró maszk használata, valamint a szigorú időponttartás kötelező!
Megértésüket köszönjük!

Köszönjük
a
támogatást:
Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki
Horgász és Kisállateledel Bolt,
Harcsa Horgászbolt, Balázs Árpád,
Herczeg Antal, Mezőtúr és Vidéke.
Köszönjük a finom vacsorát:Nagy
Lajos.

Smile Büfé a Közösségi Házban

2020. augusztus 22. 14 óra

Kerékpár | időfutam | verseny

Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, palacsintával, gofrival, üdítővel, édességekkel, kávéval, forró csokival és sok
finomsággal várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva tartás:
H-P: 9:30-19:30 ó.
Szo: 9:30-17:00 ó.
Vas: zárva
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Mezőtúr, Dózsa György út

Smile Büfé - A mosolygós hangulatért!
Részletek hamarosan!
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Sajtóközlemény
ÚJ IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONÁNAK ÉPÍTÉSÉT
TÁMOGATÓ PROJEKT INDUL MEZŐTÚRON
Mezőtúr Város Önkormányzata
által
benyújtásra
került
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése
Mezőtúron” elnevezésű TOP4.2.1-15-JN1-2019-00029 azonosítószámú pályázata bruttó 166
millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült
a település szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése érdekében.
A Támogatási Szerződés az aláírást követően 2020. június 17-én
lépett hatályba.

Mezőtúr Város Önkormányzata
kötelező szociális alapszolgáltatásainak jelentős részét - így az idősek nappali ellátásának teljes körű
ellátását is- a Berettyó-Körös
Többcélú Társulás közreműködésével biztosítja több telephelyen. A
városban erőteljes demográfiai
öregedés figyelhető meg, mely az
önkormányzat által kötelezően
biztosítandó szociális alapszolgáltatásban ellátott idős emberek számának emelkedésével jár, ennek
köszönhetően a telephelyek maximális kapacitáson működnek.
Jelen projekt keretében a Fóti
utca 168. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon
egy, a kor igényeit kiszolgáló, új
idősek napközi ellátását biztosító
épület épül. A fejlesztéssel számos
hiányfunkció pótlásra kerül, illetve
a foglalkoztatásokhoz a multifunkcionális tér is rendelkezésre fog

állni mind a fizikai, mind a mentális egészséget támogató szabadidő
eltöltés terén.
A napközi étkeztetés biztosításához, melegítő konyhát is kap az
épület, tekintettel arra, hogy a nappali ellátással összhangban az
étkeztetést is szükséges biztosítani, különös tekintettel a magasabb
szükségletű személyekre.
Az udvar zöld területének megőrzése és rendezése mellett, a
támogatott fejlesztés keretében, az
épület berendezései, valamint egy

mikrobusz is beszerzésre kerül,
melyek nélkülözhetetlenek az
időskorúak nappali ellátásának
magas színvonalú biztosításához.
Jelenleg a projekt előkészítési
fázisban van, elkészültek az új
épület engedélyes és kiviteli tervdokumentációi, melyek a projekt
sikeres megvalósítását alapozzák
meg.
A projektről bővebb információt
a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

Idézet a mindennapokra
„Valahányszor szívből átölelünk valakit, egy nappal meghosszabbodik
az életünk.”
Paulo Coelho

Túri Vásár Kupa Horgászverseny
2020. 08. 08.
1 botos, finomszerelékes (úszós), 2 fős csapatverseny. A-B szektor.
Helye: Ligeti Tó.
Gyülekező: 7:00
Sorsolás: 7:15
Etetés: 8:45
Horgászat: 9-13 óráig.
Nevezési határidő: 2020.08.01.
Etetőanyag korlátozás nincs, szúnyoglárva használata Tilos!
A versenyen kötelező a legalább 2 méter hosszú haltartó.
A versenyen gyerek és ifjúsági horgászok is indulhatnak és a nevezésük
ingyenes.
A verseny a gyerekeknek egyéni!
A gyerekek külön díjazásban részesülnek.
A kifogott halat mindenki köteles életben tartani és mérlegelés után
visszaengedni a vízbe!
Nevezés és további információ: Pinki Horgászboltban és Veres Imre,
versenyszervezőnél. Tel: 06/20-9159700

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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Szünidei tanácsok - hogy a nyár valóban
gondtalan legyen

Kincses sziget a Közösségi Ház előtt Kézműves Piac
2018 októberében kezdődött egy
gondolattal: mi lenne, ha egy
Kézműves vásárnak adna otthont a
Közösségi Ház előtt szépen kialakított tér.

A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Rendőr-főkapitányság
ajánlásai a nyári szünidőre a szülőknek.
Míg a nyári szünidő a gyerekeknek a gondtalanságot, a kikapcsolódást és az élményeket kínálja,
addig a szülőknek gondoskodni
kell az önfeledt vakáció biztonságáról. Annak érdekében, hogy a
nyári hónapok is úgy teljenek el,
hogy az iskolakezdésnél egyik
nebulónak se kelljen kellemetlen
nyári élményekről beszámolnia,
kérjük a szülőket, fogadják meg a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság tanácsait,
továbbá beszélgessenek gyermekeikkel arról, miért fontosak az alábbi ajánlások:
Ha a gyermek egyedül van otthon:
Figyelmeztesse
gyermekét,
hogy mindig legyen óvatos az idegenekkel, és soha ne engedjen idegent a lakásba!
Tanítsa meg vele, hogy baj esetén a 112-es segélyhívó számot tárcsázza, illetve ismerje, tudja, szülei telefonszámát is!
Ha táborozik:
Ne bízzon a gyermekére
nagyobb mennyiségű készpénzt!
Hívja fel gyermeke figyelmét
arra, hogy táborban a lakáskulcsát,
pénztárcáját, értékeit soha ne

hagyja őrizetlenül!
Ha valahová mennie kell a gyermeknek:
Gondoskodjon arról, hogy a
gyereknél legyen olyan irat, amelyből megállapítható a kiléte és a
szülők elérhetősége!
Hívja fel a figyelmét, hogy
mobiltelefonját ne vegye elő az
utcán! A közlekedésnél a közlekedőkre koncentráljon, ne a telefonjára!
Figyelmeztesse
gyermekét,
hogy ne szálljon be ismeretlen
autóba!
Ha valamilyen esti programban
szeretne a gyermeke részt venni,
oda lehetőleg csoportosan vagy
idősebb személy kíséretében menjen!
Hívja fel rá a figyelmét, hogy
mindig tartsa magát a szülőkkel
megbeszélt időponthoz, hiszen a
csavargásnak könnyen rossz vége
lehet!
A nyári hónapokban fokozottan
figyeljünk gyermekeinkre, szánjunk figyelmet arra, hogy napi
élményeit megossza velünk!
Mutassunk nekik jó példát a közlekedésben is!
(forrás: www.police.hu)

Kedves Olvasók!
Mint ahogy azt előző lapszámban
megírtuk, a Mezőtúri Református
Egyházközség Presbitériumi
Díjában részesült Gyarmati
Amrita 8. osztályos tanuló, akinek
fényképét e lapszámban pótoljuk.
- szerk.-

13

- Már régebben is beszéltünk
róla a kollégáimmal, hogy meg kellene próbálni, hátha lenne rá igény
– meséli Csató Diána, a vásár szervezője. - Próbáltuk úgy időzíteni,
hogy fizetés utánra kerüljön rá sor,
illetve szombaton délelőtt legyen,
mert pénteken és vasárnap is piac
van.
Dia elmondta, hogy a rendezvényt próbálják úgy alakítani,
hogy a Házon belüli programokkal
összhangban legyen, így adott a
„jövés-menés”. A vásár, nevéből
adódóan kézművesek portékáiból
áll, és a szervezők célja pontosan
az, hogy felhívják a figyelmet arra,
érdemes kézműves termékeket
vásárolni, hiszen ezzel a kézművesek munkáját támogatjuk, elismer-

jük, mert rengeteg munkát, időt
fektetnek bele. Nem mellékesen
pedig ezek a termékek természetes
anyagokat tartalmaznak, tehát
nemcsak lelkünknek, de testünknek is jót teszünk velük. - A mai

világban, amikor annyi a mesterséges anyag, próbál az ember egy
kicsit egészségesebben élni, még
ha nem is mindig sikerül, de vásárunkban megtalálja a szükséges
termékeket hozzá – mondja Dia
arra a kérdésemre, miért érdemes
itt körülnézni.
Kézműves vásárt a mai napig
tartanak még úgy is, hogy a
veszélyhelyzet miatt néhány
hónap kiesett, de ennek ellenére
májusban, júniusban és júliusban
is szép számmal jöttek vásározók
és vásárlók is az immáron
Kézműves Piac néven megrende-

zett programra. Hangsúlyozandó,
hogy nem csak mezőtúri kézművesekről van szó, szép számmal
érkeznek vidékiek is, akik a vásározók 80 %-át teszik ki. Dia elmondása szerint igazi piaci hangulat
fogadja az ide látogatókat, és a
tapasztalat azt mutatja, hogy elsősorban az élelmiszereket keresik,
mint pl.: befőtteket, lekvárokat,
ivóleveleket, sajtokat, mézeket,
mézeskalácsokat stb.. De mindezek mellett megtalálhatók a horgolt áruk, a textiljátékok, ásvány-,
és drótékszerek, fa-, és újrahasznosított termékek.
Az augusztusban megrendezésre kerülő Túri Vásár, illetve a szeptemberi Ősz-Ülő miatt októberben
várható a következő Kézműves
Piac, ahova minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők.
A fejleményekről folyamatosan
tájékoztatják majd a mezőtúri
lakosokat.
Miskolczi Adrienn
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Vadvirágok
Emlékszem még, mikor
Pipacstól virított a határ,
És amerre néztem,
Minden piros volt
A búzatáblán.
És láttam sok szép
Kék virágot is,
A pipacs mellett
Ott volt a búzavirág.
De hol van ma már
A szarkaláb, mitől
Minden lila volt,
Mint a ruhád.
S a szél borzolta
Lebbenő hajad,
Akkor is, most is,
Te voltál a búza,
A virágok alatt.
Te voltál és vagy
Nekem az élet,
Mint a búza,
a vadvirágok mellett.
(Dr. Keresztes Károly)

Álmodhattam Veled

Házassági évfordulósok köszöntése

Virágmezőben sétáltam Veled,
Éreztem, ahogy fogom a kezed,
Éreztem szíved dobbanását,
Láttam sorsunkat,
Hallottam lelked suttogását.

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 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

Hirtelen eltűntek a virágok,
Felhők takarták el az Eget,
De a felhők fölé emelkedtem,
Boldog voltam,
Mert álmodhattam Veled.
(Dr. Keresztes Károly)

Térzene program Mezőtúron
A Térzene Program célja, hogy az 5000 fő feletti települések közül
minél több helyszínen felcsendüljön a klasszikus zene.
Július utolsó Térzene koncertjét az In Medias Brass zenekar adja 25-én,
19 órakor a Szabadság téren.
Mindenkit szeretettel várunk!

Bordács László
ügyvezető

2020. július 17.
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Mit tegyünk, ha nagyon leégtünk?

Rovarcsípésekről általában

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

István út 6.
4031, Debrecen
+36 52 783 511
http://oou.hu/

Mit tegyünk, ha nagyon leégtünk?
A napsütés jó dolog, de legyünk
elővigyázatosak! A leégés nem
csak fájdalmat okoz, hanem egészségügyi kockázatokkal is jár!
Napégés enyhe tünetei: kipirosodott bőr, mely érzékeny, meleg
tapintatú, és fájdalmas. Kisérheti
fáradékonyság, szédülés, hányinger, hidegrázás.
Napégés súlyosabb tünetei:
Felhólyagosodott, fájdalmas bőr,
fejfájás, láz, tarkómerevség
Előzzük meg!
- 11-15 óra között ne tartózkodjunk napon!
- Fogyasszunk sok folyadékot!
- Kenjük be testünket magas faktorú naptejjel/napolajjal!
Ha már kialakult!
- Lehetőség szerint húzódjunk

árnyékos helyre! - A leégett felszínt nedves borogatással, folyó
hideg vízzel hűtsük!
- Fájdalom esetén fájdalomcsillapítóra is szükség lehet!
- Használja az alábbi készítményeket:
IRIX,
Bepanthen,
Panthenol, Dermazin
Mit ne tegyünk?
- A leégett testfelszínre ne
tegyünk tejfölt, vajat, mézet, tejet,
zsírt, paradicsomot, joghurtot!
- Az égett bőrfelszínre ne
tegyünk közvetlenül jégkockát,
vagy fagyasztott csomagokat!
Mikor forduljunk orvoshoz?
- Fájdalomcsillapító használata
után is elviselhetetlen, erős fájdalom esetén
- Hólyagos bőrégés esetén
- Kisgyermekek, csecsemők bőrégése esetén
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Nyáron, arányosan a kültéri
programok gyakoriságával, növekszik a rovarcsípések száma is. A
megfelelő felkészülés érdekében
érdemes pár információt tudni a
rovarok által okozott csípésekről,
és azok kezelési lehetőségeiről.
Általánosságban elmondható a
rovarcsípésekről, hogy amennyiben nem vagyunk rá allergiásak,
nem okoznak életveszélyes állapotot, a csípések csak fájdalmat,
illetve kellemetlenséget okozhatnak.
Hazánkban a leggyakrabban
előforduló
rovarok
a
következőek: szúnyog, bolha,
poloska, pók, illetve talán az egyik
legveszélyesebb, a darázs.
A szervezetünk kétféleképpen
reagálhat a rovarcsípésre:
1. Az első lehetőség a lokális,
azaz helyi reakció, ami azt jelenti, hogy a „sérülés” környéke érintett csupán. Ilyen helyi reakció például: a csípés, vagy harapás
nyoma, a seb körüli bőrpír, viszketés vagy duzzanat.
2. A generalizált, azaz egész
szervezetet érintő reakció életveszélyes lehet, legfőképpen darázscsípés következménye. Főbb tünetei: kiütések testszerte, nem csak a
seb körül, légúti panaszok (nehézlégzés, gombóc érzés a torokban),
hasi panaszok (hasi fájdalom,
hányás, hasmenés).
Pókcsípés
A hazánkban található pókfajták mérge az emberi szervezetre
nem károsak, így ilyen esetben
csupán a kellemetlen helyi reakciókkal találkozhatunk. Teendők:
otthon szolid jegelés, viszketést
csökkentő krémek használata,
amelyek a gyógyszertárakban
vény nélkül kiválthatóak (pl.:
Fenistil gél). Nem szűnő, illetve
fokozódó panaszok esetén keresse
fel háziorvosát, illetve bőrgyógyászt!
Bolhacsípés
Az állatokkal való kontaktus
fokozott veszélyt jelent ezen a
téren, hiszen ahol állat van, ott

bolha is van. Csípésükre általában
a ruhával szorosan érintkező területeken számíthatunk. A seb és
környéke erősen viszkethet, de
nagyon fontos, hogy ne vakarjuk a
területet! A vakarás által baktériumok kerülhetnek a szervezetbe,
ezért javasolt viszketést enyhítő
krémet használni, fokozott panaszok esetén bőrgyógyásszal konzultáli!
Poloskacsípés
Rendkívül elterjedt hazánkban
az ágyi poloska, melynek csípése
okozhat apróbb bőrpírt, de akár
gennyes sebeket is, beazonosítása
nehéz. Forduljon bőrgyógyásztóhoz!
Szúnyogcsípés
Igen gyakori hazánkban, legfőképpen vízparton, erdőkben.
Gyakori tünetei: bőrpír, duzzanat,
fokozott viszketés.
Teendők: viszketést enyhítő krémek használata, jegelés, vakarás
elkerülése.
Darázscsípés
A darázs-és méhcsípések normál esetben csupán helyi reakciót
váltanak ki, az érintett terület fájdalmas, duzzadt és piros lesz.
Ellenben nem ritka a súlyos allergiás reakció kialakulása sem,
amely az egész szervezetre kihatással van, légúti és emésztőrendszeri zavarok, illetve testszerte
kiütések
jelentkezhetnek.
Amennyiben ezen panaszok közül
bármelyik is felmerül, azonnal
szükséges orvos, leginkább mentő
hívása!
Összegzés
A rovarcsípések nagy része
hazánkban ártalmatlan az egészségünkre, csupán kellemetlenséggel
jár. Rendkívül fontos a megelőzés:
amennyiben szabadban jár, javasolt a zárt cipő viselete, drogériákban vásárolt rovarirtó sprayk, krémek használata, majd utána a teljes test átkutatása, legfőképpen a
hajlatok vizsgálata. Amennyiben
enyhe tünetek jelentkeznek,
gyógyszertárban kapható krémekkel és gyógyszerekkel otthoni
„kezelés” javasolt. Nem múló
tünetek esetén bőrgyógyászati
szakrendelő, illetve háziorvos felkeresése javasolt! Súlyos tünetek
esetén azonnali mentőhívás, vagy
sürgősségi osztályos ellátás válik
szükségessé!
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közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Juhász Attila
(Hegedűs Diána Kata)

Horváth Zente
(Rafael Beatrix)

Bartha Lilien
(Bodó Erika)

Jónás Lejla Izabella
(Jónás Julianna)

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.

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.

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

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Romer Noé Achillesz
(Rácz Adrienn)

Sárközi Zoltán Brájen
(Sárközi Szamanta)

Tóth Benő
(Gubik Zsófia)
ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

Július 17-23ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9-11.
Tel: 06/56/550-445

Július 18-19-ig:
dr. Begazy Zsolt
5400 Mezőtúr, József Attila út 9.
Tel: 56/352-265;
06/30/977- 0936

Július 24-30-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637

Július 25-26-ig:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30/239-9343

ELHUNYTAK
Balla Zoltánné Kállai Erzsébet élt 93 évet
Kis Sándor élt 78 évet
Tóth Kálmán élt 79 évet.

Nyugodjanak békében.
Lapzárta: 2020. július 22. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

