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Folyamatosak a belvízvédelmi intézkedések

Az elmúlt időszakban több alka-
lommal viszonylag nagy mennyisé-
gű csapadék hullott le rövid idő alatt 
országszerte, ami sajnos városunk-
ban is jelentős problémákat okozott. 
A belvízelvezető rendszer nem az 
ilyen intenzitású esőzésekhez van 
méretezve. Az ilyen alkalmakkor 
mutatkozik meg igazán az, hogy 
milyen hibák vannak, a csatorna-
rendszerünk milyen műszaki álla-
potban van. 

A hiányosságok feltárásai már az 
első esőzéskor elkezdődtek és azóta 
is tartanak. Önkormányzatunk 
hetekkel ezelőtt megkezdte a zárt 
csatornarendszer tisztítását és a 
munkálatok folyamatosan zajlanak. 
Többek között elkezdtük feltárni a 
meghibásodott szakaszokat és 
folyamatos a vízelvezető rendszer 
tisztítása, karbantartása. Ezek a 
munkálatok várhatóan több hétig 
fognak tartani. 

Bízom benne, hogy a 
munkálatoknak köszönhetően 
jelentős javulás érhető el a 
csapadékvíz  megfele lő 
elvezetésének tekintetében. 
Ugyanakkor sajnos a jövőben is 
lehet olyan intenzitású esőzésekre 
számítani, hogy a kifogástalan álla-
potra hozott belvízelvezető rendszer 
sem lesz képes a csapadékot elve-
zetni.

A problémák megoldása, jövőbe-
ni megelőzése érdekében egyezteté-

seket folytatunk a Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság, a Közép-Tisza 
vidéki Vízügyi Igazgatóság Mezőtúri 
Szakaszmérnöksége, a Mezőtúri 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a 
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Mezőtúri Járási 
Hivatala, a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. és az önkormányzat 
illetékes munkatársaival, tekintettel 
arra, hogy a vízelvezetésben ezek a 
szereplők mindannyian feladattal 
rendelkeznek. Biztonságunk érde-
kében nagyon fontos, hogy együtt-
működésünk hatékony legyen. 

Önkormányzatunk várja azon 
ingatlantulajdonosok jelentkezését, 
akiknek a belvíz kárt okozott az 
ingatlanában. Akik már jelezték 
felénk a kárt, azoknál kollégáim 
helyszíni szemlét tartottak, felmér-
ték a keletkezett károkat és próbá-
lunk állami segítséget kérni, amivel 
kapcsolatban, információ birtoká-

ban természetesen tájékoztatni fog-
juk a lakosságot.

Továbbá javasoljuk, hogy mie-
lőbb kezdje meg mindenki biztosí-
tójánál a kárrendezést.

Ezúton is köszönöm azok áldoza-
tos munkáját, akik részt vesznek a 
belvíz elleni védekezésben. 

Herczeg Zsolt 
polgármester

Méhész vizsga Mezőtúron

Július 11-12-én 34 ember vizsgá-
zott le méhészetből az LK – Európa 
Debrecen Kft. – mely már 15 éve 
foglalkozik felnőttképzéssel - szer-
vezésében, Tóth Sándor bio 
méhész közreműködésével, aki-
nek a tanárok ajánlása és a tobor-
zás volt a feladata. A mezőtúri kép-
zésben Móga Melinda elméleti és 
Móga Péter gyakorlati oktatóként, 
míg Tóth Sándor helyettesítő gya-
korlati oktatóként vett részt, aki-
nek saját bio méhészete állt ren-
delkezésre mind a gyakorlati okta-
tás, mind pedig a gyakorlati vizsga 
helyszíneként. A képzés már már-
ciusban elkezdődött, és a közben 
kialakult vírushelyzet okozta 
nehézségek ellenére is, mindenki-
nek sikerült eljutni az OKJ-s okta-
tás végéig, méghozzá igen szép 
eredménnyel, hiszen a csoportát-
lag 4,058 lett, ebből ketten, sze-
mély szerint Nádudvari Nóra és 

Aranyi Martin, kitűnőre vizsgáz-
tak. A vizsgabizottság elnöke, 
Kecskés Lajos elmondta: - A méhé-
szet egy olyan ágazat, mely nem-
csak önmagáért van, hiszen az 
egész mezőgazdaságot befolyásol-
ja a beporzási tevékenysége. 
Tudjuk jól, ha ez utóbbi nem törté-
nik meg, élelmiszer is kevesebb 
lesz.

Az elnök úr a méhészet fontos-
sága mellett hangsúlyozta: aki 
komolyan szeretne foglalkozni a 
méhészettel, a megszerzett bizo-
nyítvány mellett is folyamatosan 
tapasztalnia, tanulnia kell, hiszen 
ez az ágazat évről évre változik.

Kecskés Lajos mellett a vizsga-
bizottság tagjai Fejfert György, 
Haskó László és Móga Péter vol-
tak. Gratulálunk a résztvevőknek!

Miskolczi Adrienn

Felhívás!

Az Újvárosi Iskola 1970-ben végzett diákjai - a korábbi közléstől
eltérően - 2020. auguszus 15-én évfolyam-találkozót tartanak.

Kezdés: 10 órakor a „templomalatti” épületünkben.

Keressétek mielőbb: Kádár Anikó: 30/487-9917;
Rózsa Zsuzsa: 20/823-1535; Boldog Mária: 30/907-4757
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Tovább szépül a város

Új padok, kerékpártárolók és kukák lettek elhelyezve a Zöld város
projekt keretében a Szabadság téren és környékén. A pályázatnak 
köszönhetően még további, új pihenő - és játszó elemek kerülnek
kihelyezésre a következő hetekben a Petőfi téren és az Erzsébet-ligetnél.

A pályázat önkormányzati finanszírozást nem igényel.

Szűcs Dániel
alpolgármester

Hamarosan kész a sportpark és a játszótér

Sokan kérdezték, hogy mikor vehetik birtokba az Ifjúsági lakótelepen 
épülő új játszóteret és a sportparkot.
Örömmel szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy az elmúlt hetekben jól 
haladt a munka, így a szükséges engedélyek beszerzését (amelyek 
folyamatban vannak) követően hamarosan át tudjuk venni a kivitelező-
től a helyszínt.
Amint minden készen áll, természetesen tájékoztatással leszünk.

Szűcs Dániel
alpolgármester
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Tájékoztató a Berettyó helyzetéről

Tisztelt Mezőtúriak!

A Hortobágy-Berettyó vízminő-
ségére az elmúlt hetekben számos 
időjárási tényező kedvezőtlenül 
hatott, amelyet szemmel láthatóan 
is tapasztalunk. A megnövekedett 
csapadék mennyisége miatt a főcsa-
torna fentebb eső szakaszán több 
településen a belvíz, valamint a 
mezőgazdasági területek mellett a 
csatornákba az eső miatt bemosódó 
szerves anyagok is befolyásolták a 
Berettyót.

Az elmúlt hetekben felvettük a 
kapcsolatot az érintett hatóságok-

kal, akik a jogkörrel rendelkeznek 
(önkormányzatunk nem rendelke-
zik ilyennel), hogy tegyenek meg 
mindent azért, hogy a Hortobágy-
Berettyó vízminősége minél előbb 
javuljon. Folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot a területileg illetékes 
Körös-vidéki és a Közép-Tisza vidé-
ki Vízügyi Igazgatóságokkal, akik a 
csatornák segítségével próbálják 
folyamatosan friss vízmennyiséggel 
frissíteni a Berettyó vizét.

Továbbá megkérdeztük a Jász – 
Nagykun - Szolnok megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, 
akik tájékoztatást kértek a Közép-
Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságtól, 
hogy milyen intézkedéseket tettek a 
probléma elhárítása érdekében. A 
KÖTIVIZIG arról tájékoztatta a 
Hatóságot, hogy a térségben az 
utóbbi időben lehullott rendkívüli 
mennyiségű csapadék hatására 
viszonylag nagy mennyiségű felhí-
gult települési szennyvíz jutott a 
folyóba. A szennyvíz telepeket üze-
meltetők minden esetben tájékoz-
tatták erről a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot. A Hatóság a vízmi-
nőség romlással és a jelzett hal-
pusztulással kapcsolatosan megke-
reste a KÖTIVIZIG Mezőtúri 
Szakaszmérnökségét, akik arról 
tájékoztatták a Hatóságot, hogy 

mindent elkövetnek annak érdeké-
ben, hogy a folyó vízminőségén 
javítsanak. A Nagykunsági öntöző-
rendszerből 06.27. és 07.16. között 
közel 7 millió köbméter öntözővi-
zet vezettek át a Hortobágy-
Berettyó főcsatornába.

Mezőtúr Város Sportjáért 
Alapítványa arról tájékoztatott, 
hogy a megelőzést és a biztonságot 
előtérbe helyezve a vízisport eszkö-
zök bérlésének lehetőségét a vízmi-
nőség javulásáig szünetelteti.

Emellett szeretném Önöket tájé-
koztatni, hogy az állam által kiírt, a 
Hortobágy-Berettyó rekultivációját 

érintő tervező kiválasztása hamaro-
san lezárul, ezt nem önkormányza-
tunk bonyolítja és finanszírozza. 
Erről kormányhatározat született, 
amely alapján a tervező feladata 
lesz, hogy 2020. december 31-ig 
elkészítse a főcsatorna rekultiváció-
jának tervét. Ez alapján a 
Belügyminisztériumnak 2021. janu-
ár 30-ig kell előterjesztést készíteni 
kormányzati döntésre a beruházás 
megvalósításának kérdésében, a 
kivitelezéshez és az üzemeltetés-
hez kapcsolódó feladatok, költsé-
gek, forrásigény, ütemezés, a felelő-
sök, valamint a hazai és Európai 
Uniós források bevonása lehetősé-
gének bemutatásával. A Kormány 
határozat a Magyar Közlöny 2019. 
évi 164. számában jelent meg.

Amint a tervező kiválasztásra 
kerül, természetesen felvesszük 
vele a kapcsolatot, hogy az általa 
megfogalmazott szakmai elképze-
lések mellett városunk elképzelése-
it is meg tudjuk jeleníteni a kialaku-
ló tervezői dokumentumban, mint 
a meder rendezése és egyéb fontos 
turisztikai tervek.

A témában folyamatosan tájé-
koztatással leszünk Önök felé.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Megnyitotta kapuit a Túri Kamra Terasz

2020. július 20-án igazi közössé-
gi térré változott a Túri Kamra 
helyi termékbolt. Szakmámból 
kifolyólag mintegy 7 éve járom a 
„vidéket”. Mindeközben hasznos 
és jól adaptálható jó gyakorlatot 
láttam a helyi identitástudat növe-
lésére, a helyi hagyományok őrzé-
sére. A kormányzati intézkedések-
nek köszönhetően egyre nagyobb 
hangsúlyt kap manapság az ellen-
őrzött körülmények között előállí-

tott helyi termékek előállítása, érté-
kesítése. Ezen kedvező csillagállá-
sok közepette született meg a gon-
dolat egy olyan helyi értékeket 
bemutató bolt iránt, mely elsősor-
ban a mezőtúri ős-és kistermelők, 
kézművesek termékeit értékesíti. 
2018-ban az Agrárminisztérium 
miniszteri elismerő oklevéllel, 
2019-ben az élelmiszer ágazat ran-
gos szakmai bizottsága „Az év bolt-
ja” kitüntetéssel, majd 2020-ban a 
Magyar Állam Nemzeti Szellemi 
Tulajdon Hivatala „Mezőtúri Míves 
Termék” védjeggyel díjazta a Túri 
Kamrát. 

A zöld övezetben létrehozott 
Kamra Terasszal teret nyitottunk a 
városban. Étlapunkon kizárólag a 
boltban kapható élelmiszerekből 
összeállított ételek, italok szerepel-
nek pl. zsíros deszka mangalica 
zsírral, lilahagymával spékelve; 
túri paraszttál 2-féle szalámi és sajt 
kombinációval; túri bivaly sajttál a 
helyi bivalytelep mozzarella termé-
keivel; házi szörpök valamint kéz-
műves sör, bor, pálinka és még 

egyebek is kóstolhatók. A terasz túl 
azon, hogy egészséges étkekkel, 
helyi ízekkel csalogatja vendégeit, 
közösségi tér funkciót is betölt. 
Nyári táboros gyermekeknek, a 
foltvarróknak és bármilyen érdek-
lődő csoportnak adunk örömmel 
helyet a foglalkozásaik lebonyolítá-
sához.

Egye is, vegye Ön is a helyi ter-
mékeket! Minden helyben elköltött 
pénz a helyi termelőket, kézműve-
seket, helyi vállalkozásokat, egy-
szóval a helyi gazdaságot erősíti.

„Mezőtúr értéke,
közösségük ereje!”

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
9:00-21:00-ig,

szombat 15:00-21:00-ig

Helyszín: hajdani Róka féle hús-
bolt, Szabadság tér 29.

Dr. Barancsi Ágnes
ötletgazda

Térzene Program volt Mezőtúron

„A zene nagy hatást gyakorol a 
lélekre és a szellemre, kimozdít a 
lehangoltságból, elűzi a stresszt és 
orvosolja a koncentrációs vagy 
alvászavarokat” – olvasható a zene 
jótékony hatásairól. Már csak ezért 
is érdemes volt július minden 
szombatján kilátogatni a Térzene 
koncertekre a Közösségi Ház elé, 
melyet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kultúráért Felelős 
Államtitkársága kezdeményezésé-
re indítottak útjára, s célja, hogy 
minden ötezer fő feletti települé-
sen hetente egyszer megszólaljon 
a klasszikus zene. A Filharmónia 
Magyarország szervezésében 
városunkban is színes műsorok 
várták az érdeklődőket: fellépett a 
Lituus Rézfúvós Együttes, a 

ClassFolkJazz, a Kéméndi Trió és 
az In Medias Brass Quintet is, az 
utcakoncerteken pedig hallhattunk 
a klasszikus művektől kezdve a 
jazz-en át modern darabokat is, 
különleges hangulatot varázsolva 
ezzel a Közösségi Ház előtti téren. 
Bízunk benne, hogy lesz még 
részünk hasonló élményekben, 
addig pedig minél többször vegyük 
elő kedvenc zenéinket, hogy azok-
kal töltsük fel szívünket és lelkün-
ket.

Miskolczi Adrienn
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A Föld illata

Ha elfáradtál
A város zajától,

S alig kapsz levegőt
A motorok gázától,

Ha hiába keresel
Madarakat,

És nem kapsz
Pihenést a fák alatt,

Indulj, lépd át a 
Város falát,

Érezd a természet
Ölelő karját,

Érezd, érezd meg végre
A Föld illatát.

És a Föld neked adja
Az életet magát,
Mert a Föld illata

Szántás, vetés, aratás
Után, az élet maga.

S ha majd beszélsz
A madarakkal,

Elmondják neked
Boldogságuk titkát,

Érezd Te is úgy,
Mint ők,

A Föld éltető,
Örök illatát.

(Dr. Keresztes Károly)

A Hold rejtélye

Ó, hányan írtak már
A Holdról,

Operettet és operát,
Énekelték a népdalok,

Éneklik a magyar nóták.

Jó, ha világít a fénye,
De mit tudunk

Róla igazán? Övé a fény?
Vagy csak egy látszat,

Amit láthatsz az éjszakán.

Az ember megindult
A Holdra,

Lehet, hogy meg is érkezett,
Porban látszik lábanyoma,

S a zászló szélben lengedez.

Látszik a Hold,
Mégis rejtély,
Hatással van a

Földi létre,

Egy biztos, hogy
Teliholdkor, sokan

Nem tekintenek az Égre.

(Dr. Keresztes Károly)

„Augusztus - az élet dicsérete”

Dsida Jenő szavaival indítva 
újból Jankovics Marcell Jelkép-
kalendáriumát hívom segítségül, 
melyből megtudhatjuk egyrészt 
azt, hogy augusztust tüzes ifjú 
jelenítette meg lángszínű ruhában, 
szárazságtűrő virágokkal ékesítve. 
Jobbjában a Szűz jelét tartotta – 
augusztus 24-én kezdődik a Szűz 
hava –, baljában kosarat a hónap 
terményeivel. A kánikulára utal 
másik megjelenítése: folyóból kilé-
pő meztelen férfi, amint éppen 
iszik. Mezőgazdasági munkák sze-
rint: éghajlattól függően arató, 
cséplő, netán már az őszi szántást 
végző paraszt, vagy hordót, sajtárt, 
prést javítgató vincellér. 
Jelképezhette Ceres (Démétér) – ő 
volt ugyanis a Szűz olümposzi 
védnöke –, kalászkoszorúval a 
fején, karján kévével, kezében sar-
lóval, amint kígyófogatát hajtja. 
Valamint augusztus régi magyar 
neve Kisasszony hava, Szűz hava: 
egyképpen utalnak a hónap asztro-
lógiai jegyére és a nagy augusztusi 
Mária ünnepre, Nagyboldogasszony 
napjára. A „Kisasszony hava” elne-
vezés nyilván abból az időből való, 
amikor a „nagyboldogasszony” 
még Szent Anna volt. A tulajdon-
képpeni  K i sasszony 
(Kisboldogasszony) napja ugyan 

még a Szűz havába, de már szep-
temberbe esik.

Számos képzőművészeti alkotás 
jeleníti meg augusztust, mint pl. 
Szinyei Merse Pál Puszta gólyával 
című festménye, Czóbel Béla gyü-
mölcs csendélete, vagy Koszta 

József kukoricatörők című képe. A 
következő mondókából pedig 
kiderül, mire következtethetünk a 
hónap egyes napjaiból:

Ha Domonkos forró (aug. 04.),
kemény tél várható.
Lőrinc-napja, ha szép (aug. 10.),
sok a gyümölcs, és szép.
Bertalan szép idővel (aug. 24.),
az ősz is nekünk kedvel.
Sűrű eső augusztusban,
Jó mustot ád a hordóban.

Augusztust nevezik a Nyárutó, 
illetve Új kenyér havának is. 
Csodálatos, egyben kicsit szomorú 
is, ahogy hétről hétre a nap fénye 
egyre halványabb lesz, de még 
azért igyekszik erősnek tűnni, és 
augusztusi kánikulákat „okozni”. 
Használjuk ki ezt az időszakot a 
töltekezésre: ha lehetőség van, 
menjünk ki a napraforgók, vagy 
kukoricatáblák közé, együnk sok 
dinnyét, lubickoljunk, vagy csak 
süttessük a hasunkat. És ne felejt-
sünk el sötétedés után felnézni a 
gyönyörű augusztusi égboltra, 
hátha meglátunk egy hullócsilla-
got (mondjuk el neki kívánságain-
kat!), mely jelenést Tóth Árpád 
nem is írhatta volna szebben 
Csillagász című versében:

„Ó, hányszor állottam az ég alatt
Augusztusban. Nagy, hulló csil-

lagok
Futása széles fénysávot hagyott
Az égen, és a szívemig szaladt.”

Miskolczi Adrienn
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Mikor gondoljon kötőhártya-gyulladásra
gyermekénél?

A kötőhártya vékony átlátszó 
hártya, mely biztosítja a szem moz-
gását és védi a szemgolyót a külső 
behatásoktól. A kötőhártya-gyulla-
dás (conjunctivitis) gyakran gyógy-
szeres kezelés nélkül is gyógyuló, 
gyakori betegség, de a megfelelő 
kezelés lerövidíti a betegség időtar-
tamát, csökkenti a szövődménye-
ket. A kiváltó okok között leggyak-
rabban bakteriális vagy vírusos fer-
tőzés, valamint allergiás reakció áll. 
Érintheti az egyik, vagy mindkét 
szemet. A vírusos kötőhártya-gyul-
ladás jelentkezhet önállóan, de 
gyakran felső légúti hurutos beteg-
séget kísérhet. A gyerekeknél sok-
kal nagyobb a tovább fertőzés, visz-
szafertőzés veszélye, mint felnőt-
teknél. Ezért a gyermekeket a csak 
teljes gyógyulás után lehet vissza-
engedni közösségbe, különösen 
fontos ez a vírusfertőzések esetén! 
Gyermekeknél az alábbi tünetek 
utalhatnak rá:

- sírás,
- nyűgösség,
- szemdörzsölés,
- fénykerülés,
- hunyorgás.
Óvodás kor fölött már fájdalom-

ra, homályos látásra, szúródásra, 
viszketésre panaszkodnak a gyere-
kek. 

Bakteriális eredetű gyulladásnál 
kifejezett szemvörösség, sárgás-
zöldes váladékozás, csipa, a szem-
héjszélek összeragadása, szemhéj-
duzzanat hívja fel a bajra a figyel-
met.

Vírusfertőzés esetén a könnye-
zés, a viszketés, az erős szemhéj-
duzzanat jelzi, a szemből ürülő 
váladék pedig inkább vizes, áttet-
sző.

Allergiás reakciónál áttetsző, 
nyákos a váladék, és apró, fonalda-
rabra emlékeztető hámsodralékok 
is megfigyelhetőek a kötőhártyán. 
A tünetekért ilyenkor valamilyen 
allergén (pl. pollen, állati szőr, par-
füm, kozmetikum, füst) felelős, és 
a szempanaszok mellett orrviszke-
tés, tüsszögés, orrfolyás is fellép-
het.

Kezelés: A cseppek alkalmazása 
mellett a váladékot steril, míg a 
leragadt szemhéjakat felforralt és 
lehűtött vízbe mártott gézlappal 
kell letörölgetni, három-négy 
napon át, a szemsarokból kiindul-
va, kifelé. A szemkörnyék kamillá-
zása nem ajánlott, mivel arra érzé-
kenyeknél a szemvörösséget fokoz-
hatja, duzzadást, viszketést okoz-
hat! Bakteriális kötőhártya-gyulla-
dás esetén antibiotikumos szem-
cseppet, szemkenőcsöt fog felírni 
orvosa.

Adományt kapott a Kóborka Egyesület

A Gál Ferenc Főiskola közösség-
építő tevékenysége Mezőtúron és 
környékén elnevezésű projekt 
(EFOP - 1.3.5. 16) keretén belül 
adományok osztására került sor a 
Kóborka Túri Állatvédők 
Közhasznú Egyesülete számára. A 
projekt célja, hogy a Mezőtúron 
működő kisközösségek, klubok, 
egyesületek találkozzanak egy-
mással, megismerjék egymást, de 
kiemelt figyelmet szenteljen a tár-
sadalmi felelősségvállalásnak, és 
az önkéntes munkának.

- Az önkéntes munka nemcsak 
nekünk, mint Egyesületnek jó, 
hanem annak is, aki végzi azt, 
hiszen társadalmi jelentőségű 
tevékenységről beszélünk – mond-
ta el Varga Katalin a menhely veze-
tője. Majd hangsúlyozta, hogy a 
menhelyet emberi összefogással, 
önkéntes munkával, adó 1%-ból, 
városi segítséggel, illetve jó érzésű 
vidéki emberek támogatásával, 
majd 2014-ben egy német partner-

szervezet támogatásával sikerült 
rendbe tenniük.

Nagy örömükre szolgált 
Margitai Ágnes megkeresése a főis-
kola programjával kapcsolatban, 
mely keretén belül tíz új kutyaház 
került elhelyezésre, valamint jelen-
tős mennyiségű kutyakonzervvel 
segítik a menhely működését.

¬ A Gál Ferenc Főiskola sikeres 
pályázatának köszönhetően szám-
talan mezőtúri kezdeményezés 
valósulhatott meg – mondta 
köszöntő beszédében Herczeg 
Zsolt polgármester, aki megkö-
szönte mindazoknak az áldozatos 
munkáját, akik idejüket nem saj-
nálva működtetik és segítik a men-
helyet, valamint felhívta minden 
állattartó figyelmét arra, hogy fele-
lősséggel tartoznak háziállataik 
felé, akiknek felelősségteljes gon-
doskodásra van szükségük.

Miskolczi Adrienn

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

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. 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!

Véradás

A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat a 
következő időpontokra tervezi véradó napjait:

augusztus 16.,
szeptember 29.,
november 24.,
december 21.

Helyszín: Kézműves Ház (5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 56.)

Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

www.mkskft.hu
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Mezőtúri Horgász Egyesület,

Balogh Sándor Finomszerelékes Emlékverseny

2020.07.12.

Ligeti Tó.

1.hely: Kádár Zoltán
2.hely: Csikós Attila
3.hely: Ádám Tibor
4.hely: Deák Sándor

5.hely: Kézsmárki Attila
6.hely: Malavolti Andrea

7.hely: Pap István
8.hely: Vásárhelyi Lajos
9.hely: Vékony Vilmos

10.hely:Kiss Zoltán
11.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos

12.hely: Baranyi Attila
13.hely: Balog István

14.hely: Ványai Zoltán
15.hely: Cseh Tamás

16.hely: Gergely Brigitta
17.hely: Ajtai Benjamin

18.hely:  Kirják Zsolt
19.hely: Kocsis Lajos

20.hely: Juszku István
21.hely: Balog Lajos

22.hely: Polgár Andor

Gratulálunk a versenyzőknek!

Köszönjük a támogatást: Balogh Sándor, Pinki Horgász és
Kisállateledel Bolt, Mezőtúri Horgász Egyesület, Mezőtúr és Vidéke.

Mezőtúri Hogrász Egyesület,

Gyerek Horgászverseny

2020.07.19.

Ligeti Tó

1.hely: Malavolti Ricardo
2.hely: Vékony Vilmos

3.hely: Kádár Patrik
4.hely: Péterfi Viktor
5.hely: Busi Adrián

6.hely: Magyar Boglárka Zoé
7.hely: Kócsa Szabolcs

8.hely: Burai Márk Dániel
9.hely: Csuka Dorina

10.hely: Tar Ákos
11.hely: Sipos Lili

12.hely: Dávid Hunor
13.hely: Pál Regina
14.hely: Busi Lilla

15.hely: Busi Napsugár
16.hely: Ádám János
17.hely: Csuka Zoltán

18.hely: Ádám Kamilla
19.hely: Sipos József

20.hely: Tirszin Szandi
21.hely: Fási József

22.hely: Simon Csaba
23.hely: Sipos Viktor

24.hely: Sipos Bendegúz

Gratulálunk a versenyzőknek!

Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Horgász Egyesület, Mentész Zrt, 
F.I.L.M. Kft, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt,Krecskó László,

Mezőtúr és Vidéke.
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Idézet a mindennapokra

„Mosolyogni tessék! Persze nem szüntelenül, nem reggeltől estig,
de bujkáljon bennünk a mosoly – minden eshetőségre készen-,

hogy bármikor felragyoghasson. Mert a mosoly meggyőződésem 
szerint mindig egy kis fényt hoz az életünkbe, meg a máséba is.

Kicsike fényt, de sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy.”

(Janikovszky Éva)

Mezőtúr Város Önkormányzata 
és a Berettyó-Körös Többcélú 
Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálata nevében szeretnénk 
Önöket tájékoztatni a ruhaado-
mány gyűjtésével kapcsolatban. 
Amennyiben ruhát szeretnének fel-
ajánlani, azt megtehetik 2020. júli-
us és augusztus hónapban az aláb-
bi napokon, időpontokban és 
helyen:

- 2020. augusztus 05. 13.30 - 14.30
- 2020. augusztus 12. 13.30 - 14.30
- 2020. augusztus 26. 13.30 – 14.30

Helye: 5400 Mezőtúr, Sugár u. 31. 

Aki esetleg a fenti időpontban 
nem tudja felajánlását leadni, idő-
pont egyeztetés miatt hívja Kádár 
Anikó intézményvezetőt a 
06/20/208-8008-as telefonszámon.

Ezúton is szeretnénk kérni a tisz-
telt felajánlókat, hogy elsősorban 
gyermekruhákat, cipőket, lakástex-
tilt valamint felnőtt ruhákat ajánlja-
nak fel. Kérjük, hogy a már nem 
használható ruhákat ne ajánlják fel. 
(hagyaték, szakadt, nem megfelelő 
tisztaságú stb.)

Köszönjük megértésüket és 
segítségüket! 

Herczeg Zsolt
polgármester

Ruhaadomány gyűjtés

I. MAFC re-LIGA

A MAFC labdarúgó szakosztály 
vezetőjének, Dóczi Norbertnek 
hosszas várakozás után sikerült 
megszervezni az I. MAFC re-LIGA 
Családi napot, az első olyan 
re-LIGA-t, ahol idénylezáró rendez-
vényeként több szempontból is 
mérföldköveket jegyezhetnek.

Ha még emlékeznek, nem is 
olyan régen U9-es labdarúgóink 
hazai pályán szerezhettek ezüstér-
met és több egyéb kitüntetést. 
Lendületük nem lankadt, így az 
idény lezárásaként igyekeztek a 
szervezők egy olyan napot megren-
dezni, ahol gyermekek és szülők, 
valamint edzők együtt rúghatták a 
bőrt és tudtak személyesen is min-

denkivel találkozni. Nagyon fontos 
szerepe van ennek a mai rohanó 
világunkban, a közösségünk formá-
lásában, így a fő támogató cég 
(korábbi rendezvényen ismerhették 
meg) a Plastik re-Produkt Kft. most 
is fontosnak tartotta, hogy a sport 
szeretete mellett megmutathassa, 
hogy nem is olyan nehéz a környe-
zetvédelemre is odafigyelni egy 
ilyen napon.

Szervezésük és támogatásuk töb-
bek között biztosította egy „zöld 
rendezvény” lebonyolítását, mely-
nek elsődleges lépése a 
hulladékmegelőzés és megfelelő 
hulladékkezelés. Szelektív kukák, 
információs táblák és külön környe-

zetvédelmi gyereksarok kialakításá-
val igyekezett megmutatni, hogy 
Egy mozdulattal egy zöldebb jövő-
ben már gyermekeink fenntartható 
jövője is biztosítottabb.

A rendezvény zöldítésének ered-
ményeit, az összegyűlt hulladékok 
utóválogatott adatait megtalálhatják 
a facebook oldalaikon (re-CUP, 
Zöldülj Mezőtúr!), illetve honlapjai-
kon.

(www.re-cup.hu,
www.zolduljmezotur.hu).
A Családi Nap megnyitóján tisz-

teletét tette Mezőtúr város polgár-
mestere, a MAFC Elnöke, Herczeg 
Zsolt és a város alpolgármestere, 
Szűcs Dániel, akik ők maguk is a 
sport szerelmesei, így nagyon örül-
tek ennek a kezdeményezésnek!

Természetesen a szülők is kivet-
ték a részüket a mai napból, akár a 
pályán akár azon kívül, külön 
köszönet Erdősi Gyulának és Hegyi 
Attilának a finom ebédért, a 
Mezőtúri Intézményellátónak a 
büfé és a 626. számú KszC Mezőtúri 
Szakközépiskolájának a helyszín 
biztosításáért. Köszönjük a közre-
működést Mezőtúr Város 
Önkormányzatának és a 
szponzorációért, a légvárért a 

kicsiknek és a környezettudatos 
szemlélet bemutatását a Plastik 
re-Produkt Kft-nek és Zöldülj 
Mezőtúr csapatának, hogy ezen a 
napon is megmutatták, hogy milyen 
egy rendezvény, ha Zöld!

Reméljük, a későbbiekben is 
folytathatjuk ezt a sikeres összefo-
gást, amit elkezdtünk egy zöldebb 
város, fenntartható jövő érdekében.

Nagy Kriszta

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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Készenléti gyógyszertár

Július 31- augusztus 06-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr,  VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Augusztus 07-13-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet

Augusztus 1-2-án
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 9.
Tel.: 56/350-435;
06/30/978-2286

Augusztus 8-9-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257 

Ü G Y E L E 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

Aratáskor is első a biztonság

Javában tartanak a betakarítási 
munkálatok megyénkben is, egyre 
több traktorral, kombájnnal és 
egyéb mezőgazdasági munkagép-
pel találkozhatunk az utakon. A 
biztonságról ekkor sem szabad 
megfeledkezni, az elhanyagolt 
műszaki állapotú gépek és a tűzvé-
delmi szabályok megszegése pedig 
komoly károkkal járhat. Idén eddig 
hat munkagép gyulladt ki térsé-
günkben.

A problémák megelőzése miatt 
a gazdáknak a munkák megkezdé-
se előtt gépellenőrzéseken kell 
megbizonyosodniuk az eszközök 
jó műszaki állapotáról. A legalább 
öt gépet érintő ellenőrzést az ese-
mény tervezett időpontja előtt be 
kell jelenteni a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltség-
nek; az erről készült jegyzőkönyv 
egy példányát pedig a gépen kell 
elhelyezni, az előírásoknak megfe-
lelő tűzoltó-készülékkel egyetem-
ben. A katasztrófavédelem nem 
csak a munkák előtt, hanem köz-
ben is biztosít konzultációs lehető-
séget, és várja a gazdák hívását a 
gépellenőrzésekre.

Az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat részletesen leírja, 
milyen tűzvédelmi szabályokat 
kell betartani a mezőgazdasági 

munkák során:
A munkát mindig a közúthoz, 

vasúthoz legközelebbi részen kell 
elkezdeni, ezek mellett legalább 
három méteres védőszántást kell 
készíteni.

Tilos üzemanyaggal feltölteni a 
gépet a tarlón, ugyanígy tilos ott 
mindennemű, nyílt lánggal járó 
karbantartási tevékenység.

Kötelező védőburkolattal ellátni 
az akkumulátorokat, valamint a 
kipufogó és a szikratörő éghető 
anyagoktól való megtisztítása 
naponta egy alkalommal.
Dohányozni még a gépek vezető-
fülkéjében is tilos! Pihenőidőben a 
gépeket a táblától legalább tizenöt 
méter távolságra kell leállítani, és 
itt kell kijelölni a dohányzóhelyet, 
ahol megfelelő mennyiségű víznek 
is lennie kell. Ha ez a tizenöt méte-
res távolság a hely adottságai miatt 
nem lehetséges, akkor a föld körül 
három méteres védőszántást kell 
alkalmazni. 

A szabadban összerakott kazlak 
között legalább húsz méter távol-
ságot kell tartani, vasúti vágánytól 
legalább száz, közúttól és erdőtől 
legalább huszonöt méterre kell 
elhelyezni ezeket.

(forrás: www.jasz.katasztrofavedelem.hu)
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ELHUNYTAK

id. Fróna Mihály élt 89 évet

Németh Péterné Deák Zsuzsánna élt 68 évet

Hártó Balázs élt 99 évet

Tóth Józsefné Szilágyi Erzsébet élt 86 évet

Papp László élt 70 évet

Kőházi Mária élt 59 évet

Karsai Katalin Eszter élt 50 évet

Piroska István élt 74 évet

Kiss Ferenc élt 65 évet

Sajtós Zoltán élt 54 évet

Németné Lévai Erzsébet élt 71 évet

Krizbai Sándor élt 77 évet

Karsai Teréz élt 61 évet

Nyugodjanak békében.

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.

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.

TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS

ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06 30/239-6721
06 30/347-6628

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

Bankó Zétény
(Molnár Barbara)

Busi Diána Emese
(Enyedi Beáta)

Csőke Péter Gábor
(Deményi Renáta)

Fási Bálint Dávid
(Dávid Erika)

KriptaVivien
(Szabó Julianna)

Kovács Zétény Bence
(Asztalos Natália)

Piroska Orsolya
(Kiss Orsolya)

Szűcs Sándor László 
(Szabó Anikó)

Varga Emma Sára
(Harsányi Ágnes)


