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XXIII. Kárpát-medencei Nemzetiségi Napok

23. alkalommal került megren-
dezésre Szarvason a Kárpát-
medencei Nemzetiségi Találkozó, 
melyen Mezőtúr is képviseltette 
magát. A rendezvényt jelenlétével 
megtisztelte többek között, Jakab 
István, az Országgyűlés alelnöke, a 
MAGOSZ elnöke, Babák Mihály, 
Szarvas város polgármestere, 
Závoda Ferenc, a rendezvény házi-
gazdája és városunk polgármeste-
re, Herczeg Zsolt is.

- Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy minden évben meghívást 
kapunk a rendezvényre, mely a 
magyarság összetartozását jelképe-
zi határon innen és határon túl – 
nyilatkozta Herczeg Zsolt, majd 
elmondta: úgy érzi, mintha otthon 
lenne, hiszen a Dalme Dance Club 
növendékei is felléptek a 
Találkozón, akik csodás produkció-

ját a Mongol Agrár Népdalkör szín-
vonalas műsora követte az egész 
napos programon, a főző versenye-
ken pedig évek óta a Herceg Antal 
által vezetett Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyományőrzők Klubja képviseli 
városunkat hatalmas sikerrel.

 A polgármester úr beszédében 
kiemelte, hogy milyen fontos az 
Önkormányzat számára a testvérte-
lepüléseinkkel, a határon túli 
magyarsággal való kapcsolattartás, 
lehetőség szerinti támogatásuk. 
Majd folytatta: - nem érkeztünk 
üres kézzel, hiszen Herceg Antal 
ötlete nyomán egy fát ültettünk az 
Összetartozás Emlékparkban, mely-
lyel Trianon 100. évfordulójára 
emlékezünk és reményeim szerint 
ez a fa a szarvasi és mezőtúri pol-
gárok barátságát is szimbolizálja.

(folyt. a 2. oldalon)

Tisztelt Lakosság!

A kialakult vírushelyzet és a kor-
mány döntése miatt a 2020. augusz-
tus 29-re tervezett Lampionúsztatás 
és Utcabál elnevezésű rendezvé-
nyünk sajnálatos módon elmarad. 

Magyarország Kormánya 
285/2020. (VI.17.) 2. § rendelete 
értelmében:

„A zárt helyen vagy nem zárt 
helyen tartott, a zenés, táncos ren-
dezvények működésének biztonsá-
gosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 
8.) Korm. rendelet szerinti zenés, 
táncos rendezvény (a továbbiak-
ban: rendezvény) – függetlenül 
annak nyilvános vagy nem nyilvá-
nos, valamint alkalmi vagy rend-
szeres jellegétől – abban az esetben 
tartható meg, ha a rendezvény hely-
színén a jelenlévők létszáma – bele-
értve az ott foglalkoztatott személye-

ket – egy időben nem haladja meg 
az 500 főt.” A korlátozás 2020. júli-
us 30-án történt tájékoztatás alap-
ján meghosszabbításra került. 

Szűcs Lajos
elnök

Mezőtúr Város Sportjáért 
Alapítvány

5400 Mezőtúr, Szolnoki út 15.
Tel.: (56) 350-252
Fax: (56) 350-971

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Olvasó!

Magyarország Kormánya 
285/2020. (VI.17.) 2. § rendelete 
értelmében:”A zárt helyen vagy a 
nem zárt helyen tartott, a zenés, 
táncos rendezvények működésé-
nek biztonságosabbá tételéről szóló 
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 
szerinti zenés, táncos rendezvény 
(a továbbiakban: rendezvény) - 
függetlenül annak nyilvános vagy 
nem nyilvános, valamint alkalmi 
vagy rendszeres jellegétől - abban 
az esetben tartható meg, ha a ren-
dezvény helyszínén a jelenlévők 
létszáma - beleértve az ott foglal-
koztatott személyeket - egy időben 
nem haladja meg az 500 főt.”

Az érvényben lévő korlátozás a 
2020. július 30-án megtartott 
kormányinfón Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter tájékoztatása alapján meghosz-
szabbításra került. 

A bejelentés sajnos azt jelentette, 
hogy az arTúr Fesztivál és a Túri 
Vásár idén elmarad.

Ennek ellenére a főszervező 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. Mezőtúr 
Város Önkormányzatával közösen 
úgy gondoltuk, hogy az 500 fős 
korlátozást betartva néhány ese-
ményt megtartunk városunkban a 
hosszú hétvégén.

Bízunk abban, hogy így is talál-
nak számukra kedves programot. 
Az események ingyenesen látogat-
hatóak, viszont egyes helyszíneken 
karszalagokkal fogjuk számolni a 
látogatók számát. Megértésüket 
köszönjük!

Sok szeretettel várjuk Önt a 
kulTúR - piknik programjain!

Bordács László
ügyvezető
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Értesítem Önöket, hogy a gyer-
mekvédelmi törvény változott és a 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményhez kötött Erzsébet utal-
vány megszűnt. Helyette készpénzt 
kapnak a 2020. augusztus 1-jén 
kedvezményben részesülők. Az 
ellátások kiosztása 2020. augusz-
tus 25. napján (kedd) történik. 
Azoknak a kedvezményben része-
sülőknek, akiknek van bankszám-
lája és annak a számát tudjuk, a 
számlájára utalva kapják meg a 
készpénzt.

A készpénz átvétele azoknak, 
akiknek nem számlára utaljuk, a 
kiosztás helyén történik, a Mezőtúri 
Közös Önkormányzati Hivatal épü-
letének déli szárnyában (Postával 
szembeni bejárat). 

A készpénz kézhezvétele 9.00-
12.00 óra és 13.00-15.30 óra között 
lehetséges.

Azon jogosultak, akik kijelölt 
napon nem tudnak valamilyen 
okból megjelenni 2020. augusztus 
28-án 9.00-11.30 óra között vehetik 
át az összegeket.

Azon jogosultak, akik valami-
lyen okból nem szerepelnek a 
kiosztási listán legkésőbb 2020. 
augusztus 31-ig jelezzék a Mezőtúri 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági Osztályán, mert ezt köve-
tően nem lehet az igényt érvényesí-
teni. 

A pótigénylési határidő elmu-
lasztása jogvesztő.

Az ellátás átvétele személyesen, 
vagy meghatalmazott útján lehetsé-
ges. A meghatalmazást két tanúnak 
is alá kell írni. Tanú családtag nem 
lehet. Személyi igazolvány és lak-
címkártya nélkül senki sem veheti 
át a pénzt!

dr. Enyedi Mihály

Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
tel.:(56) 551 – 901,
fax:(56) 350 – 971

E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

A Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyományőrzők Klubja több tíz 
éve részt vesz már ezen a rendezvé-
nyen. A Klub elnökét, Herceg 
Antalt kérdeztük érzéseiről: - 
Mezőtúr nagyon kitett magáért, 
hiszen rendkívül színes műsorral 
képviseltettük magunkat. Számos 
elismeréssel lettünk gazdagabbak, 
a Tájjellegű főzőversenyen különdí-
jat kaptunk, és a zsűri nagyra érté-
kelte a kötött galuska levesünket, 
az asszonyok által sütött sütemé-
nyeket, valamint a helyben sütött 
kenyerünket is.

Anti bácsi csapatmunkaként jel-

lemezte a mezőtúriak szarvasi rész-
vételét, és külön megköszönte a 
Mongol Agrár Népdalkörnek, és 
más klubokból érkezőknek az 
együttműködést, valamint a fiata-
labb korosztálynak is elismerését 
fejezte ki színvonalas műsorukért. 

A Klub elnöke azt is hangsúlyoz-
ta, hogy Szolnok megyéből, de 
talán Békés megyéből sem ültettek 
még „fájdalom fát” a szarvasi 
Emlékparkban, így ezt nagy meg-
tiszteltetésünkre elsőként a mező-
túri delegáció tehette meg. 

Miskolczi Adrienn

Véradás

A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat 
augusztus 23.-án (vasárnap) 9-15 óráig várja az önkéntes véradókat.

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

Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

Sajtóközlemény

MEGVALÓSULT A „BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS” 
PROJEKT

Mezőtúr Város Önkormányzata a 
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00022 azo-
nosítószámú „Belterületi vízrende-
zési projekt megvalósítása 
Mezőtúron – Borsó és Cs. Wágner 
utcákban, valamint a Vásárhelyi Pál 
utcában” című projekt keretében 
bruttó 277 millió Forint vissza nem 
térítendő uniós támogatásból meg-
valósította az érintett terület belvíz 
elvezetésének fejlesztését.

Az elkészült csatornahálózat 
befogadója az önkormányzati keze-
lésű Akasztó-éri csatorna.

A beruházás során csapadékvíz 
elvezető rendszer átépítése, bővíté-
se - Cs. Wágner József utcában 
meglévő útárkok rekonstrukciója, 
TB elemes burkolatú nyílt csatorna, 
csapadékvíz átemelő építése; 
Széchenyi István utcában nyomó-
vezeték, vb. medencés csillapító 
műtárgy, TB elemes burkolatú nyílt 
csatorna építése; Vásárhelyi Pál 
utcában TB elemes burkolatú nyílt 
csatorna építése; Akasztó-éri, vala-
mint Temető utcai vízkormányzó 
műtárgyak építése - valósult meg.

A projekt eredményeként kiala-
kításra került:

1. Cs. Wágner József utcában 866 
m hosszú TB elemes burkolatú 
nyílt csatorna kialakítása műtár-
gyakkal (csapadékvíz átemelő, csa-
tornaakna, átereszlefedés útkeresz-
tezésben, árokbevezetés áteresz);

2. Cs. Wágner József utcában 
meglévő útárkok rekonstrukciója 
összesen 860 m hosszan, műtár-
gyakkal (kapubejáró, utcakereszte-
zés);

3. Széchenyi István utcában 305 
m hosszú nyomóvezeték kialakítá-
sa;

4. Széchenyi István utcában 266 
m hosszú TB elemes burkolatú 
nyílt csatorna kialakítása műtár-
gyakkal (vb. csillapítómedence, 
áteresz, kapubejáró és útkereszte-
zés lefedés);

5. Vásárhelyi Pál utcában 465 m 

hosszú TB elemes burkolatú nyílt 
csatorna kialakítása műtárgyakkal 
(gyalogos átjáró, átereszlefedés, út 
alatti átvezetés);

6. Akasztó-éri vízkormányzó 
műtárgy létesítése;

7. Temető utcai vízkormányzó 
műtárgy létesítése.

A tervezett beavatkozások szám-
szerűsítve az alábbiak: a három 
helyszínen összesen 2457 fm hosz-
szú vízrendezési létesítmény bizto-
sítja a közel 2 km2-nyi vízgyűjtő 
terület belvízelvezetésének felgyor-
sítását.

A program lehetőséget nyújt a 
város belterületi csapadékvíz elve-
zetési és gazdálkodási rendszeré-
nek kialakítására, környezetbizton-
ságának növelésére, a belvíz és a 
helyi vízkár veszélyeztetettségének 
csökkentésére, valamint a felszíni 
vizek minőségének javítására is. A 
fejlesztések többek között a város 
belterületére hullott csapadékvizek 
és a felszín alól előtörő vizek rende-
zett és kártétel nélküli elvezetését, 
valamint a belvízcsatornák, elveze-
tő rendszerek rendezését, ezáltal a 
belterület védelmét célozzák meg.

A megvalósult projekt valameny-
nyi környezeti, esélyegyenlőségi 
jogszabálynak megfelel és az ener-
giafelhasználásra, a projekt környe-
zetének ökológiai állapotára, a 
vizek állapotára és a klímaváltozás-
ra hatása nincs.

A projektről bővebb információt 
a www.mezotur.hu oldalon olvas-
hatnak.

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Másfél millió lépés Magyarországon, avagy
Rockenbauer Pál nyomában

Országos kék túránkat a Velem 
fölötti Szent-Vid kápolnánál kezd-
tük, ahol annak idején 1979-ben 
Rockenbauer Pál befejezte gyalo-
gos országjáró ismeretterjesztő 
televíziós sorozatának első részét. 
A kápolna közelében található a 
Kéktúra-emlékmű, mely ennek 
állít mementót. A túrázó maga 
dönthet, melyik végpontból kezdi 
el az 1168 km-es szakaszt. Ma már 
a Kéktúra Írott-kőről vagy 
Hollóházáról indul, ahol az első 
pecsétet megszerezheti a vándor. 
Nagy álmom vált valóra, amikor a 
mi kis csoportunk 20 fővel vágott 
neki a kalandnak, hogy hónapról 
hónapra egy hétvégét az Országos 
Kéktúrának szenteljünk. 
Természetszeretetből, kíváncsiság-
ból, kalandvágyból indultunk el 
vidáman Velemből. Írott-kőre (882 
m) olykor meredek, kaptatós sza-
kaszon mentünk fel, de a látvány 
kárpótolt mindenért. A kilátó épü-
letének a közepén húzódik az 
osztrák-magyar határ, mely ma 
már annyira nem érdekes, ellen-
ben a rendszerváltás előtt a kilátó 
nem volt látogatható. Rövid pihe-
nő után a gerincen ereszkedtünk 
le, az egykori vasfüggöny szaka-

szán. Felkerestük a Hörmann-
forrást, a Stájerházakat, ahol egy 
erdésztől nagyon sok érdekes 
információt kaphattunk a környék 
történetéről. Majd tovább ballag-
tunk hol széles, hol keskeny ösvé-
nyeken az Óházi-tetőn lévő kilátó-
hoz, mely valamikor a kőszegi vár-
nak a felső vára volt. Gyönyörű 
kilátás nyílik innen az Alpokaljára 
és Kőszegre. Rövid pihenő után 
elindultunk, hogy tovább halad-
junk a Kéktúra vonalán. Hosszú 
ereszkedés után értük el a 
Hét(vezér)-forrást, melyet anno a 
Millenium tiszteletére állítottak és 
a hét vezérről neveztek el. A forrás 
szintén a határsávban található, 
melynek kristálytiszta vizével tölt-
hettük meg kulacsainkat. A legen-
da szerint, ha valaki mindegyikből 
iszik, szerelmes lesz. Már majd-
nem Kőszegre értünk, mikor meg-
dördült az ég és lassan cseperegni 
kezdett az eső. Gyorsabbra vettük 
a lépteinket és fáradtan, de élmé-
nyekben gazdagon, 18km-t 
magunk mögött hagyva érkeztünk 
meg Kőszegre. Innen folytatjuk 
utunkat augusztusban!

Hegyi Ildikó

Végzős díjazottak a Mezőtúri Református 
Kollégiumban

A koronavírus sok lehetőséget 
elvett tőlünk ebben az esztendő-
ben. Sok program elmaradt, ame-
lyek évről évre színesebbé teszik 
életünket, így számtalan élménnyel 
lettünk szegényebbek az elmúlt 
tanévben. 

Leginkább a végzős diákok fájlal-
hatják ezt, hiszen számukra az 
elmaradt rendezvények (diáknap, 
szerenád, tanári búcsú, ballagás) 
már pótolhatatlanok. Iskolánk 
azonban ebben az esztendőben 
sem feledkezett el legkiválóbb diák-
jainak jutalmazásáról. Mivel balla-
gási istentiszteleten idén nem han-
gozhatott el a nevük, így ezúton is 
szeretnénk szívből gratulálni nekik, 
életükre, további tanulmányaikra 
Isten gazdag áldását kérjük!

A Mezőtúri Református 
Kollégium Általános Iskolájának 
díjazottai:

- Mezőtúri Református 
Egyházközség Presbitériumának 
díja: Gyarmati Amrita Zoé 8. a osz-
tályos tanuló,

- a Mezőtúri Református 
Kollégium Alma Mater díja: Hock 
Dániel 8. a osztályos tanuló,

A Mezőtúri Református 
Kollégium Középiskolájának díja-
zottai:

- Dávid Sándor Alapítvány díja: 
Fekete Csilla Anna 12. a osztályos 
tanuló.

- Mezőtúri Református 
Egyházközség Presbitériumának 
díja: Kiss Csenge 12. a osztályos 
tanuló.

- Volt tanítványok a diákokért 
Alapítvány díja: Nagy Georgina 
Alexandra 12. b, valamint Tímár 
Nikolett 12. r osztályos tanuló.

- A Mezőtúri Református 
Kollégium Általános Iskolájának 
Alma Mater díja: Beregszászi Bence 
12. c osztályos tanuló.

- A Mezőtúri Református 
Kollégium Alma Mater díja: Sallai 
Tifani 12. b osztályos tanuló.

- Csenki Imre Díj, valamint 8 
évnyi énekkari munkáért magán-
személytől érkezett felajánlás: 
Sándor Henrietta 12. a osztályos 
tanuló.

Nagyon hálásak vagyunk 
Mezőtúr város Önkormányzatának 
a következő díjakért:

- Talentum Díj: Sőrés Kitti 12. a 
osztályos tanuló.

- Bonus Discipulus Díj: Hock 
Dániel 8. a osztályos tanuló.

Mezőtúri Református Kollégium
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„Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb
boldogsághoz”

Szent István király szavai, intel-
mei fiához ma is örök érvényűek, a 
kiépült erős központi királyi hata-
lom az ő öröksége, mely az egész 
Árpád-kor uralkodói mintájaként 
szolgált. Ünnepe volt már Szent 
István király emlékére nemzeti 
ünnep, új kenyér ünnepe, a népköz-
társaság ünnepe, az alkotmány 
ünnepe  és állami ünnep az 
Országgyűlés 1991-es törvénye 
alapján, de konkrétan mit ünnep-
lünk augusztus 20-án? Több forrást 
is megnézve, a következőkre buk-
kanhatunk: uralkodása idején 
István még augusztus 15-ét, 
Nagyboldogasszony napját avatta 
ünneppé, akkorra hívta össze 

Fehérvárra a királyi tanácsot és tar-
tott törvénynapot. Élete végén a 
beteg király ezen a napon ajánlotta 
fel az országot Szűz Máriának, és 
1038-ban ő maga is ezen a napon 
halt meg.

Emlékezetének szakrális méltó-
ságát szentté avatása adta meg, 
melyre 1083. augusztus 20-án került 
sor I. (Szent) László uralkodása ide-
jén, királyi közbenjárásra. 

Mária Terézia 1771 körül a pápa 
hozzájárulásával elrendelte, hogy a 
szent király ünnepe, augusztus 20. 
Magyarországon nemzeti ünnep 
legyen, és a naptárakba felvétessék. 
Ugyancsak 1771-ben Raguzából 
(Dubrovnik) Bécsbe, majd Budára 
hozatta István kézfejereklyéjét, a 
Szent Jobbot, amelyet ettől kezdve 
minden év augusztus 20-án körme-
netben vittek végig a városon. A 
Szent Jobbot, amelynek ereklyetar-
tóját 1862-ben készítették, a máso-
dik világháború végén a Szent 
Koronával együtt nyugatra menekí-
tették, és 1945. augusztus 18-án 
hozták haza. Ma Budapesten, a 
Szent István-bazilikában őrzik.

Az 1991. évi VIII. törvény szerint 
augusztus 20-át az Országgyűlés 
hivatalos állami ünneppé nyilvání-
totta, amelyet a 2012-ben életbe 

lépett Alaptörvény is megerősített.
Visszatérvén magára az államala-

pításra: a magyar államalapítás 
napja az a nap volt, amikor István 
királyunkat megkoronázták. Erre 
pedig a történelmi feljegyzések 
tanulsága szerint 1000. december 
25-én vagy 1001. január elsején 
került sor. Ezen a napon jött létre a 
Magyar Királyság.

Az elején említettem, hogy új 
kenyér ünnepének is tartják augusz-
tus 20-át, méghozzá azért, mert a 
hagyomány szerint az aratás után 
Szent István-napra sütötték az új 
búzából készült első kenyeret, 
mivel új búzából sütni először 
augusztusban lehetett. A magyar 
népi hitvilág igen sok, kenyérrel 
kapcsolatos szokással bír. A kenyér 

az egyházi szimbolikában is fontos 
szerepet kapott – tisztelete részint 
ezen alapszik. 

A kenyérhez fűződő hiedelmek 
és mágikus eljárások még a husza-
dik században  is elevenen éltek. 
Isten áldása volt a neve; nem volt 
szabad rálépni, eldobni; ha leesett a 
földre, meg kellett csókolni, de leg-
alább ráfújni. Az augusztus 20-ai 
ünnep kihagyhatatlan része a 
kenyéráldás: a nemzeti színű sza-
laggal átkötött, frissen sütött kenye-
ret először ünnepélyesen megszen-
telik, majd felszelik és végül szét-
osztják a darabjait.

Miskolczi Adrienn

Fohász

Sírva borulok elébed
Boldogasszony Anyánk,
Kinek szívébe van zárva

Népünk, Magyar Hazánk,
És a Szent Koronánk.

Véded, óvod néped,
Véded, óvod Hazánk,
És megőrzöd nekünk
Élő Szent Koronánk.

Hozz e népre jót és szépet,
Űzz el gonoszt, sötétséget,

Virradjon fel
Szép nap reánk,

Add meg nekünk
Szűz Máriánk,

Add meg nekünk
Szent Koronánk.

(Dr. Keresztes Károly)

Augusztus a hullócsillagok hónapja

Azt mondják, augusztus a betel-
jesülő kívánságok hónapja, mivel 
ha az ember hullócsillagot lát, és 
kíván valamit, az a kívánság telje-
sülni fog. Így jó hír, hogy e hónap-
ban is megérkeznek a Perseidák 
csillagraj, mely csodálatos égi 
játékkal örvendeztet meg minket. 
Az augusztusi csillaghullás mögött 
maga Zeusz, az istenek istene, illet-
ve fia Perszeusz áll: A mitológiai 
történet nyúlfarknyira lerövidítve 
úgy szól, hogy Zeusz aranyeső 
képében termékenyítette meg 
Danaét az argoszi királylányt. Az ő 
furcsa nászuk gyümölcse lett a fél-
isten Perszeusz. Egyébként pár 
száz fényév távolságra létezik egy 
csillagkép, amely a keresztségben a 
‘Perseus’ latin nevet kapta. Ennek a 
Perseus csillagképnek az irányából 
minden nyáron menetrendszerűen 
érkezik meg egy meteorraj, amely 
csodálatos égi tűzijátékkal borítja 
be az eget.

Még egy érdekesség: az augusz-
tusi csillaghullást Szent Lőrinc 
könnyeinek is nevezik a néphagyo-

mányok. Szent Lőrinc a hagyo-
mány szerint i.sz.258 augusztus 
10-én halt vértanúhalált. Ennek az 
eseménynek és dátumnak az emlé-
kére nyert teret a népi köztudatban 
a Szent Lőrinc könnyei elnevezés.

Kedves Olvasók, javaslom, ha 
van kedvünk, időnk, üljünk ki az 
udvarra, erkélyre egy pohár finom 
borral, üdítővel, teával, vegyük elő 
legrejtettebb kívánságainkat, leg-
merészebb álmainkat, melyek telje-
süléséhez jól jönne némi csillag-
hullás, és gyönyörködjünk az égi 
színjátékban.

Miskolczi Adrienn
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Mezőtúri Református Kollégium - ÖKOtudatos tábor

Mezőtúr Város Önkormányzata 
3.9.2-16-2017-00011 projekt keretén 
belül két éven keresztül szerveztük 
meg diákjaink számára az 
ÖKOtudatos tábort. Intézményünk, 
a Mezőtúri Református Kollégium 
Ökoiskolaként kiemelt hangsúlyt 
helyez, hogy a tanórai és tanórán 
kívüli foglalkozásaiban megjelenjen 
a fenntarthatóság személete. 

A 2018/2019. tanévben középis-
kolások számára meghirdetett 
táborban az egyéni felelősségválla-
lás került a fókuszba. Beszélgetésre 
hívtuk meg városunk polgármeste-
rét, Herczeg Zsoltot és intézmé-
nyünk főigazgatóját, Égerné Tamás 

Annamáriát. A tábor ideje alatt a víz 
életünkben betöltött szerepe 
kiemelt figyelmet kapott. 
Találkoztunk Lantos Csillával, aki 
megismertette a diákokat az otthoni 
víztisztítás lehetőségeivel. A szarva-
si NAIK-HAKI Halászati 
Kutatóintézetben a tokféléken vég-
zett kutatásba nyertünk betekintést 
Dr. Káldy Jenő és Tóth Flórián kuta-
tók segítségével. A KMNP 
Körösvölgyi Látogatóközpontban 
működő Állatparkban folyó gén-
megőrzési programmal és a veszé-
lyeztetett állatfajokkal ismerked-
tünk meg. Békésszentandráson a 
Duzzasztómű és a vízerőmű műkö-
dési elvével és gyakorlati hasznával 
ismertetett meg minket Megyeri 
Mihály szakaszmérnök és Dorogi 
István üzemvezető. Túráztunk a 
Hortobágy – Berettyó - főcsatorna 
gátján és megtekintettük a mezőtúri 
szennyvíztisztító telepet, ahol 
Patkós Lajos vezetett körbe minket 
és segítségével a szennyvíz beérke-
zésétől a távozásig kísértük végig a 
folyamatot. Megcsodáltuk az ökoló-
giai szennyvíztisztítás élő-gépezetét 
a „pálmaházat”.

A fenntarthatóság gyakorlati 
oldalába is belekóstoltunk: az isko-
lai sziklakertünket tovább csinosí-
tottuk, melyhez ezúton köszönjük 
Herbály Kálmán felajánlását. Az 
iskola udvarán élő békák számára 

készítettünk „hotelt” és az egyre 
fogyatkozó méhek számára „darázs-
garázst”. A tudatos vásárlási maga-
tartás népszerűsítésére a táborozók 
készíthettek maguknak egyedi 
vászontáskát, mellyel ki tudjuk vál-
tani a nejlonszatyros bevásárlást, 
példát mutatva közvetlen környeze-
tüknek.

A 2019/2020. tanévben a kisisko-
lás diákok számára hirdettük meg a 
táborunkat, ahol az előző tanév 
középiskolás táborozói segítették 
munkánkat két héten keresztül.

A táborban a gyerekek játékos 
formában ismerkedtek meg közvet-
len környezetünk élővilágával, épí-
tett környezetével, népi hagyomá-
nyával, ezáltal a fenntarthatóság, 
környezettudatosság fogalmával. 
Ellátogattunk a Mezőtúri 
Református Látogatóközpontba, 
ahol Nagytiszteletű Mihalina László 
lelkészelnök úr avatott be minket a 
Református Nagytemplom történe-
tébe és vezetett fel minket a temp-
lomtoronyba, ahonnan csodálatos 
kilátás nyílik városunkra. 
Megismerkedtünk a Mezőtúri 
Fazekas Múzeumban városunk 
fazekasságának örökségével, az 
agyagozás rejtelmeibe Hornyákné 
Sila Katalin és Patkós Erika fazekas-
mesterek kalauzolták a gyerekeket. 
Tanórákon elsajátított ismereteinket 
élő társasjáték segítségével elevení-

tettük fel, túráztunk a Ligeti - tóhoz, 
ahol Veres Imre avatta be a táboro-
zókat a horgászás rejtelmeibe. Nagy 
Krisztina a Zöldülj Mezőtúr 
Szervezet képviseletében a szelek-
tív hulladékgyűjtés fontosságára 
hívta fel a táborozók figyelmét. Az 
„Erzsébet-liget tanösvényen” meg 
kellett keresniük a kihelyezett infor-
mációs táblák segítségével a liget és 
a Ligeti-tó élővilágát alkotó élőlé-
nyeket. Ellátogattunk a Körös-
Maros Nemzeti Park Körösvölgyi 
Látogatóközpontjába, ahol a köz-
vetlen környezetünk élővilága mel-
let megismerkedhettek a behurcolt 
állatfajokkal is. Kézműves foglalko-
zás mellett a játékos kötetlen prog-
ramok igazi felszabadult jó hangu-
latot teremtettek, pl. a gyerekek 
által elnevezett ÖKOjel háborúban.

Két év alatt három héten keresz-
tül közel 70 fő vett részt az 
Ökotudatos táborban táborozóként 
és segítőként. A tábor szervezői: 
Cihat Annamária, Malatinszky Zita 
és Valuska Lajos pedagógusok.

Segítőink: Molnár Fruzsina, 
Szűcs Liliána, Veres Dóra, Bondár 
Marcell, Eszes Szilárd, Polgár Gábor 
középiskolás diákok.

Mezőtúri Református Kollégium
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2020.07.25.-26.-án megrendezés-
re kerülő Túrtő Kupára, nagy-nagy 
köszönet minden terepjárósnak, 
akik önzetlenül segítettek bennün-
ket, hogy egy jót pecázzunk. Nagy 
köszönet azoknak, akik támogatták 
a versenyt:

Mezőtúri Horgász Egyesület
Balogh Gábor RR Tuning
Mezőtúr
Ványai Zoltán
Sólyomné Tóth Edina
Nagypál Zsolt
Margaréta Cukrászda
Lantai Szerelvény és Kerékpár
szaküzlet
Szűcs László
Pinki Horgász és Kisállateledel
Bolt
Kreatív papirbolt
Prifer Zsolt
Harcsa Horgászbolt Újváros
Túr Fising
Túri Trafik
Mészáros Ági
Kelemen Zita
Újvárosi Bolt és lottozó
Biró Sándor
Vékony Zoltán
Oroszné Szatmári Ancsa
Agárdi Zsolt

Esetleg ha valakit kifelejtettem,
nem szándékos volt!!!! Nagyon
nagy köszönet nektek!!!!
Köszönöm a horgászoknak,
hogy a sár, az eső, a rengeteg
szúnyog ellenére kitartottak!

Szeretném megköszönni Novák
Gábor és Bereczki Csaba felajá
lását a gyerekversenyekre!

Versenyeredmények:
1. Dóráné Fási Marianna,
Krecskó Laci 63,54kg
2. Csató Gábor,
Balogh Lajos 60,79kg
3. Ónodi Lajos,
Csikós Attila 59,28kg
4. Hodos András,
Hodos Sándor 56,59 kg
5. Enyedi András,
Hampó Sándor 52,72kg
6. Takács Dóra,
Bartos Péter 45, 39kg
7. Gulyás Sándorné,
Gulyás Sándor 30,94kg
8. Blaha Ferenc,
Csató Sándor 30,66kg
9. Szűcs Tamás,
Szűcs Zoltán 30,1 kg
10. Szatmári Gábor,
Csordás Sándor 28,05kg
11. Hajdú Róbert,
Murányi Bálint 23,5kg
12. Ványai Zoltán,
Biró Sándor 20,22kg
13. Gulyás Bence,
Gomány István 20,18kg
14. Fadgyas Richárd,
Kiss János 20,17kg
15. Cseh Tamás 19,2kg
16. Novák Gábor,
Bereczki Csaba 15,06kg
17. Blaha József,
Kiss Erik 14,21kg
18. Juszku István,
Katona László 14,07kg
19. Kozák Csaba,
Berecz István 5,15kg
20. Agárdi Zsolt,
Papp László 0 kg
Legnagyobb hal: Bartos Péter
6.32kg Amur
Össz fogás: 609,83 kg

Túrtő Kupa
2020.07.25.-26.

Túri Vásár Kupa Horgászverseny
2020.08.08.
Ligeti Tó.

Gyerek kategória
1.hely: Sipos Lili
2.hely: Csuka Zoltán
3.hely: Magyar Boglárka Zoé
4.hely: Csuka Dorina
5.hely: Tirszin Alexandra
6.hely: Fási Viktória
7.hely: Dávid Hunor
8.hely: Fási József
9.hely: Simon Csaba

Felnőtt kategória
1.hely: Kádár Zoltán,
Csikós Attila
2.hely: Malavolti Marcell,
Malavolti Andrea
3.hely: Katona László, Juszku
István

4.hely: Szarka Katalin,
Pálinkás János
5.hely: Feit János,
Barta László
6.hely: Debreceni János,
Balogh István 
7.hely: Ónodi Gergő, Ónodi Lajos
8.hely: Kiss Zoltán, Balog Lajos

Össz induló: 25 fő. 

Gratulálunk a versenyzőknek! 
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri 
Önkormányzat, Pinki Horgász és 
Kisállateledel Bolt, Mezőtúri 
Horgász Egyesület, Vékony Vilmos, 
Polgár Bence,  Mezőtúr és Vidéke. 

Áhitattal

A Szent Korona
Előtt állva,

Lélegzetfojtva
Hallgattam szívem

Dobbanását.

Mi az, mi testem,
S lelkem remegését
Áhitatig fokozza,

S látom, tisztán látom
Boldogasszony Anyánk

Szüzi arcvonását.

Szent, erős kapocs ez,
Ég és Ember között,

Ott van létezésünknek
Minden pillanata

Mögött.

Ott van Őseinknél,
Ott van a bölcsőnknél,
Ott van a jövőnknél,

És itt van jelenünknél.

Őfelsége,
Szent Korona,

Dísze a világnak,
Reménye és
Biztonsága

Szent Magyarországnak.

(Dr. Keresztes Károly)

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

(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Kiállítás a Draskovits Kerámiagyűjtemény
előterében

Zubor Erika Nérya festő, író kiál-
lítása nyílik Mezőtúron a Draskovits 
Kerámiagyűjtemény előterében.

(Többfunkciós Közösségi Tér, 
Mezőtúr, Petőfi S. út 5.)

Zubor Erika Nérya képei az ősi 
Magyar rovásírásjel-és jelképrend-
szeréről adnak ízelítőt.

E képek mellett helyet kapott egy 
mandala különlegesség is, melyet a 
művésznő tervezett és 108 magyar 
emberrel készített el közösen.

A mandala Japánban volt kiállít-
va Kochi-Ken-ben, ahol elismerő 
oklevet kapott azért, ahogy az ősi 
magyar rovásírást alkalmazták.

A kiállításon láthatók még a 
művésznő selyemképei is, melyek 
a “Kertemben ülve” c. versesköte-
tének illusztrációi.

Munkáiból bővebb betekintést 
honlapján láthatunk: www.nerya.
org

A kiállítás augusztus 29. és szep-
tember 20. között várja a látogató-
kat.

Nyitvatartás: keddtől szombatig 
10-12, valamint 14-16 óra között.

Más időpontban, egyeztetéssel: 
06-56-350-174

Tisztíttassunk kéményt!

Érdemes már most, a nyári idő-
szakot kihasználva előkészülni a 
hidegebb időre és a fűtési szezonra. 
Annál is inkább, mert a koszos, 
megrongálódott, vagy rosszul sze-
relt kémény balesetveszélyes.

Mindazok, akiknek fontos, hogy 
tisztább legyen a környezetük, 
kevesebbet fizessenek a fűtésért, a 
kémény miatt sohase gyulladjon ki 
az otthonuk, ne fenyegessen a 
szén-monoxid-mérgezés veszélye, 
azok rendszeresen kéményseprő 
szakemberrel ellenőriztetik és tisz-
títtatják füstelvezetőjüket. 

A kéményben lerakódott korom, 
kosz, és a kéményen található repe-
dések veszélyes helyzeteket okoz-
hatnak. Ha ezekhez még gyúlékony 
anyag közelsége is társul, könnyen 
bekövetkezhet a baj. A balesetek, 
tragédiák elkerülhetők, ha a fűtés-
rendszerét és kéményeit a tüzelő-
berendezés típusától függően min-
denki évente vagy kétévente 
kéményseprő-szakemberrel átné-

zeti. A kéményseprők a lakosság 
körében évek óta ingyenesen vég-
zik munkájukat, csak hívni kell 
őket. Ingyenesen kitakarítják az 
égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik 
annak szigetelését, tömörségét, 
külső-belső állapotát, figyelve az 
esetleg balesetet okozó külső körül-
ményekre – az elszívó-berendezé-
sekre és a modern nyílászárók lég-
bevezetőire. Ha az ellenőrzés során 
kiderül, hogy a rendszer műszaki 
állapota már nem tökéletes, bőven 
van idő kijavíttatni vagy kicserélni 
az elhasználódott részeket a hideg 
beállta előtt.

A katasztrófavédelem kémény-
seprőinek ellátási területéhez tarto-
zó települések társasházaiba köte-
lezően és rendszeresen mennek a 
szakemberek. Ezek a kötelező fel-
adatok idén, a járvány miatt három 
hónapon át szüneteltek, a szakem-
berek az ellenőrzéseket most pótol-
ják. 

A családi házban élő magánsze-
mélyekhez nem automatikusan 
érkezik a kéményseprő: immár har-
madik éve egyénileg kezdeményez-
hetik az ilyen ingatlanban élők az 
időpont-egyeztetést a kéménysep-
rőkkel, így ők a közszolgáltatást az 
egyéni igényekhez igazítva végzik 
el. Ez néhány nap átfutási időt igé-
nyel, ezért érdemes időben jelezni, 
ki és mikorra kéri az ingyenes 
ellenőrzést és tisztítást. Az igény-
lésről részletesebb információt az 
alábbi honlapon, az ügyfélszolgálat 
menüpont alatt talál.

(forrás: www.jasz.katasztrofavedelem.hu)

Ruhaadomány gyűjtés

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 még megtehetik 2020. 
augusztus 26 - án 13.30 – 14.30 
között.

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

Kedves Olvasók!

A minap egy kedves olvasónk 
elkeseredetten hívott minket, 
ugyanis férje sírja elől valaki ellop-
ta a frissen elültetett muskátlikat. A 
hölgy hangsúlyozta, nem ez az első 
eset, mert korábban a vázákból is 
tűntek el csokrok, ezekre utaltak a 
szétszóródott virágok, illetve a sír 
mellé felhordott kavicsok, de a 
mostani esetnél betelt a pohár, így 
olvasónk hozzánk fordult problé-
májával.

Sajnos nem egyedi dologról 
beszélünk, hiszen többször hallot-
tuk már azt, hogy nemcsak a teme-
tőkből, de akár közterekről, magán-
házak elől tulajdonítanak el egye-
sek virágtöveket, de ezek közül a 
legszomorúbb, ha valamely szeret-
tünk sírjáról lopnak el általunk sze-
retettel, és gondoskodással elülte-
tett virágokat. Hogy ezt miért teszik 

egyesek? A választ sose fogjuk meg-
tudni, de a képek és ez az írás 
legyen felhívás arra, hogy legyünk 
tisztelettel mások fele, az elhunyt-
tal és annak családjával. Bármilyen, 
mások által ültetett virág ellopása 
bűn, de egy sírról eltulajdonított 
koszorú, vagy növény egyenesen 
gyalázatos. A hölgy elmondta, 
abban bízik, a vele megtörtént szo-
morú esetet talán látja, hallja, olvas-
sa az elkövető, és megszólítja lelki-
ismeretét. Mi is ebben bízunk, 
remélve, hogy még ha ennyivel is, 
mint a cikk, de tudtunk segíteni.

Miskolczi Adrienn
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Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018

A kapunyitási pánik fiatal felnőttkori megjelenése

A serdülőkor és a felnőttkor hatá-
rán a fiatalok sok változással néz-
nek szembe, melyek komoly kihívá-
sokat, nehéz döntési helyzeteket 
jelenthetnek számukra. Megjelenik 
a szülőktől való leválás gondolata, 
stabil párkapcsolat kialakításának 
vágya, anyagi függetlenedés, karri-
erépítés, de mindemellett a saját 
identitás kialakítása, egyéni fejlődés 
is célként lebeg a fiatalok szeme 
előtt. Ezek eléréséhez, megtalálásá-
hoz számtalan lehetőség kínálkozik 
számukra, és pont ez vezethet 
ahhoz, az izgalommal teli várako-
zás mellet, a döntésképtelenséghez, 
ami további nehézségeket szülhet 
életükben. A sok lehetőség a kiszá-
míthatatlanság érzését keltheti, fel-
merül a kérdés: „mi lett volna, ha a 
másik utat választom?” Folytonos 
lehet a megkérdőjelezés, a dolgo-
kon való rágódás bizonytalannak, 
kiszámíthatatlannak tűnhet a jövő. 
Jellemző ugyanakkor az elégedet-
lenség is, akár önmagukkal, akár a 
kínált lehetőségekkel szemben. A 
megfelelő információk és felkészü-

lés nélkül gyakran irreális elvárások 
születhetnek meg a fiatalokban, 
melynek során gyorsan csalódnak, 
kiábrándulnak, halogatják a válasz-
tást vagy éppen rövid idő elteltével 
váltanak. Ez a fajta krízis ebben az 
életkorban normatív jellegű, megje-
lenése önmagában nem szokatlan, 
azonban lényeges, hogy a nehézsé-
get jelentő problémákkal sikeres 
legyen a megküzdés, ellenkező 
esetben ugyanis könnyen szoron-
gás vagy depresszió tünetei jelent-
kezhetnek.

Mi az, ami mégis segíthet abban, 
hogy ezen a perióduson eredmé-
nyesen továbblépjenek a fiatalok, és 
előnyt kovácsoljanak a nehézségek-
kel való megküzdésből? 
Mindenképpen érdemes úgy tekin-
teni ezekre a lehetőségekre, hogy 
olyan alkalmakat nyújtanak szá-
munkra, amelyek segítségével job-
ban megértjük, megtaláljuk, hogy 
mi is az, ami igazán motiválni tud 
minket, miben leljük örömünket. A 
kalandozás, a felfedezés időszaka 
lehet, érdemes próbálgatni, hogy mi 

az, ami vonzó számunkra, akár kar-
rier, akár párkapcsolat, akár a saját 
személyiségünk kialakítása esetén. 
Megtapasztalhatjuk, milyen a füg-
getlen élet, azonban az ezzel járó 
felelősségvállalás is újdonság lehet. 
Mivel ez egy tanulási szakasz, fel-
merül a hibázás lehetősége is, azon-
ban ezen élmények is abban támo-
gathatnak minket, hogy egy maga-
sabb minőség életszakaszt érjünk 
el. Emellett nagy segítséget jelent-
het a fiatalok számára a megfelelő, 
támogató társas kapcsolatok meglé-
te, ha kérdéseikkel, problémáikkal 
tudnak valakihez fordulni. Emellett 
a nehézségekkel való sikeres meg-
küzdést, a magabiztosabb pályakez-
dést erősítheti az is, ha a diákok a 
tanulmányaik mellett valamilyen 
önkéntes munkában vállalnak sze-
repet vagy gyakornoki pozíciókat 
pályáznak meg, mely munkahelyek 
akár a későbbiekben is foglalkoztat-
hatják őket, így csökken a bizonyta-
lanság érzése a fiatalokban.

Mindenképpen fontos azonban 
az is, hogy a halogatást elkerüljük. 

Ugyanis abban a pillanatban jó 
ötletnek tűnhet, hogy elnapoljuk a 
döntéssel kapcsolatos rágódásokat, 
felelősségvállalást, ezáltal akkor 
elkerülhetjük a szorongást kiváltó 
helyzetet, azonban minél tovább 
húzni egy jelentős választást 
később nagyobb szorongást idézhet 
elő, több problémát okozhat.

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 

Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda-LEK
5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427
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Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Jógázzunk együtt! Legyünk együtt!

A dolgok változnak. Napról napra, most leginkább pillanatról
pillanatra. Mindannyiunknak szüksége van a lélekjelenlétére, türelmére, 

egyensúlyára és erejére. 
Ebben szeretnék neked segítséget nyújtani jóga óráimmal és a

GIFEL (Good Ideas For Everyday Life) Klubbal.
A jóga órákat angol nyelven tartom - külföldön végeztem mint

oktató - de csatlakozz bátran, angol tudás ide vagy oda!
A GIFEL Klubban a kommunikációs képességed fejlesztésére és

élvezetére fordítjuk a figyelmet.

Az órák adomány alapon működnek - amit tudsz és 
szeretnél -, ezzel is bátorítalak hogy gyere!

Jógázzunk együtt!

Legyünk együtt!

Szeretettel:
Arany Móni

Idézet a mindennapokra

„Az ember akkor lesz ember,
ha átvilágítja mélyéig önmagát,
s a benső világosságból
környezetére sugarat bocsát.”

(Weöres Sándor)



 2020. augusztus 14. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   11

Mindenki közlekedjen óvatosan a hőségben!

Végre megérkezett az igazi nyár, 
ezért felfrissülést keresve sok csa-
lád útnak indul. A hőségben való 
autóvezetés alapvetően is stresszt 
okozhat: a hőségben szív gyorsab-
ban ver, az izzadás és az idegesség 
pedig fokozódik, emiatt rendsze-
rint a sofőrök agresszívebbek lesz-
nek. Mindez maga után vonja, hogy 
egyre fokozódik a balesetveszély. 
Egyes szakértők szerint egy túlme-
legedett autó vezetésével hasonló 
kockázatot vállalunk, mintha itta-
san ülnénk a volán mögé, ezért 
érdemes körültekintőbbnek len-
nünk, ha egy forró nyári napon 
ülünk volán mögé.

Elinduláskor mindig készítsenek 
be elegendő alkoholmentes, hűtött 
folyadékot (a legjobb a víz) amiből 
rendszeresen kortyoljanak, még 
akkor is, ha nem érzik magukat 
szomjasnak. Míg a szomjúság a 
kiszáradás tünete lehet, addig a 
szem hunyorgása, a sűrű, lapos pis-
logás a fáradtság velejárója, ezért 
autóval utazáskor egy-két óra eltel-
tével álljanak meg, a járműben uta-
zók mozgassák át végtagjaikat! 
Figyeljünk arra is, hogy nagyobb 
étkezés után fáradtság törhet ránk, 
így várjunk kellő időt, mielőtt autó-
ba ülünk. Amíg a gépjármű vezető-
je nincs biztonságos, vezetésre 
alkalmas állapotban, addig a gépko-
csival ne induljon tovább!

Rekkenő hőségben ne töltse tele 
a tankot, mivel magas hőmérsékle-
ten az üzemanyag térfogata megnő, 
ezért szivároghat, és fennáll a 
veszélye annak, hogy akár be is 

gyulladhat. Támpontot adhat, ha 
tudja, hogy egy 50 literes tank ese-
tében kb. egy liternyi üzemanyag-
nak való helyet kell szabadon hagy-
ni, tankolásnál ennek megfelelően 
kevesebbet töltsön a tartályba.

Ha biztonságosan megérkeztek a 
vízpartra kérjük, hogy fürdőzéskor, 
vízibiciklizéskor, csónakázáskor 
tartsák be a rendszabályokat. Azok, 
akik nem tudnak úszni, feltétlenül 
vegyék fel a mentőmellényt. 
Kerüljék a bányatavakat, csak a 
kijelölt helyeket vegyék igénybe 
fürdőzés céljából. Felhevült testtel 
soha ne ugorjanak be a vízbe, 
hiszen a tragédiák jelentős része az 
ilyenkor fellépő izomgörcs illetve 
szívelégtelenség miatt következik 
be.

Bevásárlóközpontok parkolói-
ban, a járműben még rövid időre se 
hagyjanak felügyelet nélkül idős 
személyt, gyermeket vagy állatot!

A reggeli és az esti órákban külö-
nösen veszélyes lehet, ha a nap 
fénye megzavarja a járművezetőt, 
mert ilyenkor a szemből érkező 
jármű, gyalogos, kerékpáros nehe-
zebben észlelhető. Ilyen esetekben 
– főleg útkereszteződésekben – 
inkább álljanak meg a járművükkel 
és győződjenek meg a kanyarodás 
veszélytelenségéről.

Ha együtt indul útnak a család, 
együtt is érjen haza!

(forrás: www.police.hu
            www.webbeteg.hu)
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ELHUNYTAK

Benke Mihályné élt 65 évet

Takács Zoltánné Szabó Róza Erzsébet élt 46 évet

Tóth Imréné Oláh Terézia élt 89 évet 

Szabó Istvánné Bagdán Margit élt 86 évet

Borzi Terézia élt 100 évet és 7 hónapot

Nagy Istvánné Lukács Mária élt 82 évet

Patkóné Sárkány Csilla élt 49 évet

Süli Illésné Boldog Juliánna élt 87 évet

Fejes Mihály élt 88 évet

Debreceni István élt 62 évet 

Ács Bálintné Juhász Ilona Katalin élt 64 évet

Nagy Mihály élt 86 évet

Csipes Ferenc élt 63 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

Gulyás Hanna
(Horkai Viktória)

Kovács András Lion
(Varga Edina)

Sólyom Szabolcs
(Gonda Tünde)

Készenléti gyógyszertár

Augusztus 14-20-ig: 
Városháza gyógyszertár 
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5
 Tel: 06/56-350-044

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

Állatorvosi ügyelet

Augusztus 15-16-ig:

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

Augusztus 20-21-ig: 
dr. Begazy Zsolt 
5400 Mezőtúr, József Attila út 9. 
Tel: 56/352-265;
06/30/977- 0936

Augusztus 22-23-ig: 
dr.  Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u. 
Tel: 06/30/239-9343

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


