
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XCII. évfolyam 09. szám 2020. május 8.

 „Ne féljetek!” (Vigasztaló gondolatok) 6. old.

 Pályázati felhívás - Fogorvosi praxis 5. old.

 Járvánnyal kapcsolatos változások 2. old.

 A vírus elleni küzdelemben Te is segíthetsz 11. old.

 A Lokomotív Nyugdíjas Klub megünnepelte május 1-ét 10. old.

 Lakossági tájékoztató - szúnyogírtás 8. old.

Üdvözlünk, Május!

Senki nem tagadhatja, rohan az 
idő, hiszen már öt hónap eltelt az 
évből, megérkezett május hava. 

Kaffka Margit így fogalmaz 
Hangyaboly című művében erről a 
hónapról:

„Május – boldog hó –, tavasz tel-
jessége! Érett, nagy szerelmet, 
büntetlent, nyilvánosat, boldogat 
példázó. Tiszta és ifjú mátkapárok 
hava; Mária hava és a kinyílott virá-
goké; Mária hava, a dicsőséges, 
örökös Menyasszonyé, Isten szép 
jegyeséé. Ó, Mária – boldogságos 
Szűz Mária!”

Ahhoz, hogy megtudjuk, végül 
is május honnan kapta a nevét, 
Jankovics Marcell Jelkép-
kalendáriumát hívtam segítségül, 
melyben a következők derülnek ki:

„A latin Maius hónapot Ovidius 
szerint a meglett korúak (maiores) 
tiszteletére nevezték volna el. 

Valószínűbb azonban, hogy a régi 
római Maia istennő vagy férfi párja 
Maius volt a névadó. A görögöknél 
Maia a pleiászok egyik csillaga 
volt, Zeusz szeretője, és a főisten-
nel együtt töltött éjszakák eredmé-
nyeként Hermész (latin Mercurius) 
anyja. Ez a planétaistenfi az asztro-
lógia májusi Ikrek jegyében van 
„otthon”. A csillagkép olümposzi 
védnöke ugyanakkor Apollón volt. 
Ők hárman egy vidám regében 
együtt is szerepelnek. Ez az isteni 
tolvaj Hermész első csínytevéséről 
szól, aki még azon a napon, hogy 
megszületett, ellopta bácsikájának, 
Apollónnak 50 (!) marháját – a 
hónap első kétharmadában még a 
Bika havában járunk –, aztán, mint 
aki jól végezte dolgát, visszabújt a 
pólyába, Maia ölébe. A görög maia 
„anyácskát”, „dajkát”, „bábát”, a 
dór nyelvjárásban „nagyanyát” 

jelentett, s abból kiindulva, hogy 
az istennő a 12 olümposzi egyiké-
nek volt az anyja, fel kell tételez-
nünk, hogy neve magának a Nagy 
Istennőnek egyik megszólítása 
volt. Maia a növekedés és a szapo-
rulat felett bábáskodott, s a május 
valóban a növekedés hónapja. 
Bizonyos értelemben Ovidius fején 
találta a szöget, hisz maior, maius a 
latin magnus, „nagy” melléknév 
közép- és felsőfoka, és a növeke-
dést fejezi ki. A hónap régmúltjába 
pillantva, a május mindenütt a 
nyár aggodalmas adventjének 

tűnik, aminek a jövendő termés fél-
tése volt az alapja. Május az ókor-
ban Európa-szerte engesztelő és 
tisztító szertartások böjtös idősza-

ka volt (Hermész marhalopása 
szimbolikus utalás lehet erre is). 
Rómában tilos volt ekkor új ruhát 
ölteni, házasságot kötni, és házas-
életet élni, ekkor takarították ki a 
templomokat, mosták le az isten-
szobrokat, mintha a hónap csak 
előkészület lenne a nyárközépi 
nagy ünnepekhez. (Hasonló tilal-
makkal találkozunk az egykorú 
zsidó vallási előírásokban is.)

A tudományos, történelmi, és 
bonyolult csillagászati leírás után 
kérem, olvassanak el még egy idé-
zetet, ígérem, szép lesz, és min-
dent leír erről a csodálatos hónap-
ról:

„Aztán egy este szokatlan, meleg 
csend lett. A virágok illata megállt 
a csalitokban, s amikor feljött a 
hold, a berekszélen megszólalt egy 
fülemüle, olyan lágyan és olyan 
szépen, hogy lehunyta szemét az 
erdő, lehunyta szemét millió virág, 
még az öreg bagoly is lehunyta - 
bár agglegény volt -, mert minden-
ki tudta, hogy a nádas tündérrózsái 
között, a tó csillagos tükrében 
nászruhájába most öltözik a Tavasz 
felnőtt, szép leánya: Május.” 
(Fekete István)

Miskolczi Adrienn

(forrás: www.jelesnapok.oszk.hu)

Idézet a mindennapokra

“Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom 
váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak 

tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy 
mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak

toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. “

Weöres Sándor
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Kövessen minket a facebookon is:

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

www.facebook.com/Mezőtúri Városi 
Televízió

Tájékoztatás

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Mezőtúri Városháza építési,
felújítási munkálatai ideje alatt, mely várhatóan több hónapot vesz 

igénybe, a Városháza főbejárata lezárásra került.
Az ügyfelek a Városháza Déli portája felől tudnak bejutni az épületbe,
a gyűjtőládák, kérelem nyomtatványok is áthelyezésre kerültek ebbe

az épületszárnyba.
Kérem szíves türelmüket és megértésüket!

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

 A koronavírus járvány terjedé-
sének megfékezése miatt a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) 
az alábbi intézkedések kerülnek 
bevezetésre a lakosság és a 
Hivatalban dolgozók egészségének 
védelme érdekében:

- A polgármesteri és jegyzői 
fogadónapok felfüggesztésre 
kerülnek. Észrevételeiket, kérései-
ket levél, e-mail, telefonos megke-
resés formájában továbbra is 
fogadják a tisztségviselők.

- A Hivatalban a telefonos, vala-
mint elektronikus úton történő 
ügyintézés válik elsődlegessé.

Az ügyintézés érdekében mun-
kaidőben hívható telefonszámok 
és e-mail elérhetőségek az alábbi 

linken találhatóak: www.mezotur.
hu/ugyfelfogadas-elerhetosegek/ .

A települési támogatások kifize-
tése elsősorban banki átutalással 
lesz teljesítve, a házi pénztár 
nyitvatartása: hétfő, szerda 9-10 
óráig, illetve 13-14 óráig. 
Megközelítése a Déli porta felől. 

-  A Hivatal Déli portáján (a 
Posta felől) kihelyezett láda alkal-
mazásával történik az írásos kérel-
mek, egyéb beadványok fogadása 
(Mezőtúr, Kossuth tér 1.)

- A Hivatalban bevezetésre kerül 
a telefonos időpontfoglalás azok-
ban az esetekben, amikor jogsza-
bály kötelező jelleggel írja elő az 
ügyfél számára a személyes megje-
lenést.

Telefonos időpontfoglalásra az 

ügyintézéssel érintett szervezeti 
egység elérhetőségén van lehető-
ség.

Felhívjuk figyelmüket arra, 
hogy:

- A Hivatal ügyintézői kizárólag 
időponttal rendelkező ügyfeleket 
fogadnak, mely ügyfélfogadási idő-
ben történik! A hivatali helyiség-
ben egyszerre egy ügyfél tartóz-
kodhat!

- Amennyiben a várakozás elke-
rülhetetlen, úgy azt ne zárt helyen 
- A Hivatal épületében -, hanem a 
szabad levegőn tegyék!

- Megjelenésükkor mellőzzék a 
kísérőket, akiknek jelenlétére nincs 
szükség ügyük intézésekor!

Kérjük, hogy a veszélyhelyzet-
re figyelemmel csak halaszthatat-

lan esetben keressék fel a 
Hivatalt!  

- A Hivatal épületében ügyfél-
fogadási időn kívül ügyfél nem 
tartózkodhat, mely alól kivételt 
képez a Hivatal hivatalos helyisé-
gében megrendezésre kerülő 
házasságkötés ideje.

A fenti intézkedések az Önök és 
hozzátartozóik, valamint 
Kollégáink egészsége és biztonsága 
érdekében kerülnek bevezetésre, 
melyekhez szíves megértésüket és 
együttműködésüket kérjük. Az 
intézkedések visszavonásig érvé-
nyesek.

Herczeg Zsolt  Dr. Enyedi Mihály                             
polgármester              jegyző

Tisztelt Ügyfeleink!

A Mezőtúri Városháza Déli portájára vonatkozóan az alábbiak betartását 
kérem Önöktől, tekintettel az új típusú koronavírus-járvány elleni

védekezéssel kapcsolatos intézkedésekre:
- a porta előterében maximum 2 fő tartózkodhat, a többi ügyfél szí-

veskedjen az utcán várakozni egymástól legalább 1,5 m-es távolságra,
- egy családból egy fő intézze az ügyeket tekintettel a kijárási

korlátozásra
- az ügyintézés során kérjük, szíveskedjenek védőmaszkot

használni.

Kérem a fentiek betartását mindannyiunk egészsége megőrzése
érdekében!

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tájékoztatás orvosi alapellátásról

Tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot, hogy 2020. május 
04-től szigorú higiénés rendsza-
bályok, illetve orvos szakmai alap-
elvek betartása mellett újraindul a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
védőnői és fogászati alapellátás.

Személyes találkozással járó 
vizsgálatokra továbbra is csak a 
háziorvossal telefonon előre 
egyeztetett időpontban, telefonos 
konzultációt követően kerülhet sor. 
A rendelőbe lépéskor a háziorvos/
asszisztens ellenőrzi a betegek test-
hőmérsékletét, a betegek között 1,5 
m-es távolságot biztosítani kell. Az 
előjegyzés fő szabálya óránként 
maximum 4 beteg vizsgálata.

A háziorvosokat a korábban 
meghirdetett telefonszámokon tud-
ják elérni. A gyógyszer felíratása, 
igazolások kiadása, keresőképtelen 
állomány igazolása, szociális ellá-
táshoz szükséges dokumentumok 
kiadása szintén telefonos, illetve 
e-mailben történő megkeresésre 
történik az eddigiek szerint.

A fogorvosi ellátás vonatkozásá-
ban a 06-56/550-468-as telefonszá-
mon lehet időpontot egyeztetni. 
Fontos, hogy a fogászati ellátás 

vonatkozásában bizonyos vizsgála-
tok, beavatkozások előtt a SARS-
CoV-2 vírus PCR vizsgálat elvégzé-
se kötelező.

A fogorvosi ügyelet ellátási 
helye: Szolnok, Móra F. út 9. Az 
ellátás időpontja szombat, vasár-
nap, valamint ünnepnapokon 7:00-
15:00 óráig. A rendelő elérhetősége 
időpont egyeztetés céljából: 
06/30/586-2182.

A védőnői szolgálat a 
06-56/850-560-as telefonszámon 
érhető el időpont egyeztetés céljá-
ból, illetve továbbra is biztosított a 
távkonzultáció az eddig megszo-
kott módon. A házi gyermekorvo-
sok tanácsadása, a védőoltások 
beadása, a védőnői tanácsadás, 
védőnői szűrővizsgálatok lebonyo-
lítása csak a védőnővel egyeztetett 
időpontokban lehetséges. A védő-
maszk viselése kötelező. Időpont 
egyeztetésre munkaidőben kerül-
het sor. 

Kérem szíves megértésüket, 
együttműködésüket!

Herczeg Zsolt
polgármester

Felhívás
A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet járóbeteg szakrendeléseivel kap-
csolatosan tájékoztatom Önöket, hogy a jogszabályi változást követően 
az orvos-beteg találkozások speciális szabályok betartásával elérhetővé 

válnak. 
Időpont egyeztetés céljából és bővebb felvilágosításért kérem, hívják a 

06/56/550-440-es, vagy a 06/56/550-453-as telefonszámokat. 
      

Herczeg Zsolt
polgármester
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Véradás
A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat

2020. évben a következő tervezett időpontja: 
május 18.

Helyszín: Kézműves Ház ( 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 56.)
Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt
Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
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„Összefogás a koronavírus elleni védekezésben!”

Tisztelt Mezőtúriak!

Az elmúlt időszakban több jel-
zést is kaptam arra vonatkozóan, 
hogy pénzbeli felajánlással szeret-
nék segíteni a járvány elleni küzde-
lemben az egészségügyi ellátásban 
elsődlegesen részt vevő közremű-
ködőket (Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet, mentők), a házior-
vosi ellátórendszerben részt vevő-
ket, továbbá az önkormányzati 
intézményeket, társaságokat 
megnövekedett feladataik végrehaj-
tásában, a védekezés miatt felmerü-
lő többletköltségeik viselésében.

Mindazok, akik a társadalmi szo-
lidaritás jegyében ilyen felajánlás-
sal kívánnak élni, azt a Polgári 
Törvényben szabályozott közérde-
kű célra tett kötelezettségvállalás 
formájában tehetik meg, az alábbi 
módon:

- a fenti céllal összefüggésben 
magánszemélyek, jogi személyek, 
jogi személyiséggel nem rendelke-
ző gazdasági társaságok írásban 
kötelezettséget vállalhatnak arra, 
hogy vagyoni szolgáltatást teljesíte-
nek (Mezőtúr Város 
Önkormányzatának címezve levél 
vagy e-mail: pmh@mezotur.hu 
útján, a borítékon vagy az e-mail 
tárgyában a „közérdekű felajánlás” 
címszavak feltüntetésével),

- a felajánlásnak a mellékelt adat-
lap megfelelő kitöltésével tartal-
maznia kell a közérdekű célt (hoz-
zájárulás a koronavírus járvánnyal 
kapcsolatos védekezés költségei-
hez), a felajánlott vagyoni szolgál-
tatás tartamát (összegét), valamint 
a szolgáltatás feltételeit (mely szer-
vezet részére ajánlja fel), továbbá a 
felajánló nevét/megnevezését, lak-
címét/székhelyét, adószámát, tele-
fonszámát vagy e-mail címét, vala-
mint azt, hogy hozzájárul-e nevé-
nek nyilvánosságra hozatalához. 
Adatlap kérhető a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Déli por-
táján (a Postával szemben) vagy 
letölthető a www.mezotur.hu 
városi honlapról

- a közérdekű kötelezettségválla-
lás a kötelezettségvállaló és 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
között megállapodás megkötésé-
vel jön létre, amely megállapodás 
aláírására a felajánlás átutalását 
követően kerül sor. A bankszámla-
szám, ahova az utalás teljesíthető: 
M e z ő t ú r  Vá r o s 
Önkormányzatának az OTP Bank 
Nyrt.-nél vezetett 11745097-
15408796-10680005 sz. számlája,

- a közérdekű célra felajánlott 
pénzeszközöket Mezőtúr Város 
Önkormányzata elkülönítetten 
kezeli és az adományozó által telje-
sített befizetésről az adományozás 
teljesítésekor hatályos adójogsza-
bályok szerint (amennyiben a 
hatályos jogszabályok igazolás 
kiadását írják elő), igazolást ad ki a 
tárgyévet követő év január 31. nap-
jáig,

- a bankszámlára befizetett pénz-
eszközök és egyéb felajánlások 
tekintetében az önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra, hogy 
azokat maradéktalanul a kötele-
zettségvállalóval kötött megállapo-
dásban megjelölt célra fordítja és 
erről a közérdekű kötelezettség-
vállalót tájékoztatja. 

A fenti eljárásrend kizárólag az 
egészségügyi ellátásban elsődle-
gesen részt vevő közreműködők 
(Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet, mentők), a házi-
orvosi ellátórendszerben részt 
vevők, az önkormányzat által 
fenntartott intézmények, illetve 
önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaságok javára tett 
kötelezettségvállalásokra vonat-
kozik! 

Kérjük, hogy egyéb szerveze-
tekkel kapcsolatos támogatási 
szándékukat közvetlenül azok 
vezetői felé szíveskedjenek jelez-
ni.

Tisztelettel és köszönettel:
Herczeg Zsolt
polgármester

 H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Önkormányzata a tulajdonában álló alábbi ingatlanok 
2020. évi fűtermését értékesíti:

- 01299 hrsz-ú, 15 ha 6276 m2 területű gyep,
- 01502/5 hrsz-ú, 6 ha, 903 m2 területű legelő,
- 01496/4 hrsz-ú 72 ha 9290 m2 területű legelő

- 01253 hrsz-ú, 10 ha 7395 m2  területű gyep, legelő
- 2187/1 hrsz-ú,  2 ha 6159 m területű beépítetlen terület,

- 2187/2 hrsz-ú,  1 ha 2729 m2 területű közterület.
Az összegszerű ajánlatot legkésőbb 2020. május 22. (péntek)

12,00 óráig írásban, lezárt borítékban kell benyújtani személyesen a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 Mezőtúr Kossuth tér 1.) 

titkárságán, vagy postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám
alatti címre. A borítékra írják rá: „Árajánlat a _______ hrsz-ú

ingatlanra”.

Az ingatlanokról bővebb felvilágosítás az 56/551-914 telefonszámon
kérhető.

Herczeg Zsolt 
polgármester

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Polgármestere 2020. április 30-án rendeletet alkotott

• Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályza-táról szóló 20/2019. (XI.07.) önkormányzati 

rendelet módosításáról
• Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkor-
mányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló 24/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
• a köztemetőről és a temetkezésről szóló 4/2005.(II.18.) önkor-

mányzati rendelet módosításá-ról 
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

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

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző 

Tisztelt Házasulandók!

A korábban kiadott tájékoztatótól eltérően – tekintettel az új koronaví-
rus-járvány ügyében meghozott kormányzati intézkedésekre - a 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal az alábbiak szerint biztosítja
a házasságkötések lebonyolítását.

A házasságkötés során a házasulandókon, a 2 tanún, illetve a
közreműködő anyakönyvvezetőn kívül 20 fő vehet részt a szertartáson. 
A házasságkötések lebonyolítására jelenleg a házasságkötő termet lehet 

igénybe venni.
A házasságkötés során a házasulandókon kívül minden vendég számára 
kötelező a védőmaszk viselése, illetve a megfelelő védőtávolság (1,5 m) 

betartása.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Városháza felújítási munkálatai miatt 

jelenleg az épületbe a Déli porta felől lehetséges a bejutás.
Kérdés esetén az anyakönyvvezetők az alábbi elérhetőségeken tudnak 
további felvilágosítást adni: 06-56/551-935; iszilagyine@mezotur.hu; 

kkatona@mezotur.hu.
Kérem szíves megértésüket, együttműködésük!

dr. Enyedi Mihály
  jegyző
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Pályázati felhívás – Fogorvosi praxis

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

Pályázati feltételek:
• a háziorvosi, házi gyermekor-

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

• az önálló orvosi tevékenység-
ről szóló 2000. évi II. törvény vég-
rehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII.23.) kormányrendeletben elő-
írt feltételek megléte

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

• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• érvényes működési nyilván-

tartás és Magyar Orvosi Kamarai 
tagság.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakirá-

nyú képzettséget igazoló doku-
mentumok másolata (külföldön 
szerzett képesítés esetén, az erede-
ti nyelven kiállított okirat másolata, 
annak hiteles fordítása, valamint a 
végzettséget igazoló okirat honosí-
tásáról szóló irat másolata)

• három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
amely igazolja a büntetlen előéletet 
és azt, hogy a pályázó nem áll fog-
lalkozástól eltiltás hatálya alatt

• Magyar Orvosi Kamara tagsági 
igazolvány másolata

• érvényes működési nyilván-
tartás (ÁEEK Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Főigazgatóság) igazolá-
sa

• praxisengedély feltételei fenn-
állásának igazolására szolgáló 
dokumentumok másolati példánya

• egészségügyi alkalmasságot 
igazoló okirat másolata

• egyéni egészségügyi vállalko-
zó esetén a vállalkozói igazolvány, 
gazdasági társaság esetén a cégbí-
rósági bejegyzést igazoló okirat 
másolata

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

• pályázó nyilatkozata arról, 
hogy pályázati anyagát az elbírá-
lásban részt vevők megismerhetik, 
abba betekinthetnek

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

Illetmény és juttatások: 
Vállalkozási formában történő 

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

A pályázat benyújtásának 
módja:

• A pályázatot 2 példányban kell 
benyújtani

• Postai úton, a pályázatnak 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
címére történő megküldésével 
(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 
1.)

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

A borítékon kérjük feltüntetni: 
„Fogorvosi pályázat”

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2020. május 31.

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

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

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: 2020. augusztus 
01.

Leírás / Megjegyzések:
- A fogorvosi körzet területi 

leírása: A Mezőtúr 1. számú fogor-
vosi körzethez tartozó utcák felso-
rolását Mezőtúr Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének az egészségügyi alap-
ellátások körzeteinek megállapítá-
sáról szóló 30/2006. (XII.22.) ren-
delet 3. számú melléklete tartal-
mazza.

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

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

- A praxisjog térítésmentesen 
kerül átadásra a nyertes pályázó 
részére.

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

nő finanszírozásának részletes sza-
bályairól szóló 43/1999. (III.3.) 
Korm. rendelet alapján, az egész-
ségügyi szolgáltatónak a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő 
területileg illetékes szervével kötött 
finanszírozási szerződés alapján 
történik.

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

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

- Szolgálati lakás biztosítása 
egyeztetés tárgyát képezi.

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

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

A pályázati kiírás közzététel-
ének a helye:

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

-  Mezőtúr Város 
Önkormányzatának hirdetőtáblája

- Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ honlapja

2020 Anyák napjára

Kedves Édesanyák elmondjuk mi tinéktek
Anyák napja itt lészen.

Életünknek ti adói, boldogságunk hordozói vagytok.
Édesanya fogadd szívből köszöntésünk, virágunkat is tedd el.

Örömünk és üdvözlésünk a te szívedben is sok jót lel.
A női neved meg Édesanya,

mi vagyunk a köszöntők, üdvözlők meg éltetők.
Minden jót ti néktek Édesanyák, mamák.

Sólyom Lajos 

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

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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„NE FÉLJETEK!”
(Vigasztaló gondolatok napjainkban)

Sok vihar zúgott már el hazánk 
fölött, katasztrófák, betegségek, 
járványok, nem is beszélve a hábo-
rúk, forradalmak véráldozatairól. 
Az akkor élők, a bajt elszenvedők 
számára az volt a legnagyobb tragé-
dia, lehet, hogy csak egy várost, egy 
területet, országrészt vagy az egész 
országot, netán az egész világot súj-
totta.

Elődeink a vész közepette nem 
rázták káromolva az öklüket az ég 
felé, hanem térdre hullva, könnyes 
imádság közt kértek segítséget 
Istentől, és tettek fogadalmat. E 
fogadalmak bizonyítékai a sok 
helyen található fogadalmi oszlo-
pok, út széli szobrok, kápolnák 
vagy éppen a szegedi fogadalmi 
templom.

Ma sincs másként, mint évszá-
zadokkal ezelőtt. A bajban a mai 
ember egyetlen biztos segítsége és 

menedéke a gondviselő Isten, mint 
a történelem folyamán mindig.

A túlságosan felpörgetett min-
dennapjainkat a világjárvány 
lecsendesítette, valahogy megállás-
ra, „nyugalomra” kényszerített. 
Ebben a lecsendesedett időszakban 
jó lenne meghallani a minket szere-
tő Isten üzenetét a Szentírásból: 

Néhány idézetet ragadnék ki, ami-
vel az Úr vigasztalásunkra siet, hall-
juk meg hát az Ő szavát:

- Az Izrael elleni asszír támadás 
idején Izajás próféta által üzen 
Isten: „Ezt mondja az Úr, Izrael 
Szentje: Ha megtértek, és nyugton 
maradtok, megszabadultok. És ha 
tökéletesen bíztok, lesz majd eső-

tök… Az Úr arra vár, hogy irgalmaz-
zon nektek, és fölkel, hogy könyö-
rüljön rajtatok. Mert igazságos 
Isten az Úr: Boldogok mind, akik 
benne bíznak.” (Iz 30, 15. 18)

- Urunk Jézus szenvedésének 
előestéjén búcsúbeszédében töb-
bek között a vigasztalás reményét 
ígéri tanítványainak. Az apostolok 
lelkét fölemeli az elkövetkezendő 
diadal, és lelkesen mondják: „hisz-
szük, hogy Istentől jöttél”. De ez a 
hit még gyönge, most hisznek, de 
„eljön az óra, amikor szétszéledtek, 
ki-ki megy a maga útjára”, s ott-
hagyják Jézust. De bízni kell az 
Úrban a szorongatások, szenvedé-
sek, üldözések és nehézségek 
között is, „MERT LEGYŐZTEM A 
VILÁGOT.” – ígéri. (Jn 16, 29-33)

Ondavay Tibor
pápai prelátus, plébános

FELHÍVÁS

A Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, 
díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.(IV.15.)

önkormányzati rendelet alapján „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért”, 
„Mezőtúr gyermekeiért”, valamint „Életműért” kitüntető díjak

adományozására 2020. május 18-ig javaslatot tehet bármely mezőtúri 
választópolgár vagy jogi személy. 

A javaslatokat elektronikus úton Mezőtúr Város Képviselő-testületének 
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban benyújtani 

(E-mail: toth.adam@mezotur.hu).

A jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel a kitüntető díjak
átadásának időpontja későbbiekben kerül meghatározásra. 

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott 
önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati

hivatalban Tóth Ádám közművelődési, civil és sport ügyintézőnél
(Tel.: 56/551-913) és a könyvtárban megtekinthető.

Herczeg Zsolt
polgármester
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A jelentkezési lapokat e-mailben is elküldhetik az
akorcsok@mezotur.hu címre!

Lakossági tájékoztató
Mit tehetnek egyénileg a szúnyogok elszaporodása ellen? 

Vannak olyan szúnyogfajok, 
melyek lárvái a különböző tár-
gyakban megülő esővízben fejlőd-
nek. Ilyen szúnyogok az ország 
minden településén előfordulnak a 
tavaktól, folyóktól, mocsaraktól 
függetlenül. A szúnyoglárvák szá-
mára alkalmas vízgyülemek több-
nyire magánterületen, kertekben, 
esetleg üzemi területeken találha-
tóak, ezért nincs lehetőség arra, 
hogy a kártevőirtók a szúnyoglár-
vákat célzottan elpusztíthassák. 
Bár a kémiai szúnyogirtás a kifej-
lett szúnyogok nagy részét elpusz-
títja, a szúnyoglárvákból kikelő 
rovarok akár napokon belül pótol-

hatják az elpusztított vérszívókat. 
A szúnyoglárvák tenyészőhelyei-
nek a megszüntetése nyújt megol-
dást a kis vízgyülemekben fejlődő 
szúnyogfajok ellen, ezt magánte-
rületen a tulajdonos, a terület 
használója/kezelője tudja elvégez-
ni. Ez különösebb anyagi ráfordí-
tást és vegyszerhasználatot nem 
igényel, a környezetre nézve nem 
káros.

Mit tehet magánemberként, 
hogy kevesebb szúnyog legyen a 
környezetében? 

Szüntesse meg otthonában azo-
kat a vízgyűjtőket, amelyek a szú- 
(folyt. a 9. oldalon) 
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Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

nyogok szaporodását segítik. Ha 
környezetében észleli szúnyoglár-
vák fejlődését, hívja fel családtag-
jai, ismerősei figyelmét is a szú-
nyogok elleni védekezés fontossá-
gára. 

• Az udvaron tárolt vödröt, kan-
nát, talicskát, gyermekjátékot, stb. 
úgy fordítsa, tárolja, hogy abban 
az esővíz ne tudjon összegyűlni.

• Az állatok itatóvizét ne csak 
utántöltse, hanem rendszeresen 
cserélje friss vízre.

• Az esővízgyűjtő hordót, víztá-
rolót, stb. fedje le vagy sűrű háló-
val takarja le.

• Az ereszcsatornát, vízelvezető 
árkot tartsa karban, hogy a csapa-
dékvíz elfolyhasson.

• A takaróponyvát, mezőgazda-
sági fóliát, stb. olyan módon terítse 
le, hogy a víz ne álljon meg rajta.

• Ne hagyja, hogy a virágcsere-
pekben hosszabb ideig víz álljon. 
A temetői virágvázát töltse fel apró 
kaviccsal, sóderral vagy homokkal 
és erre öntse a vizet.

• Ne tároljon a szabadban szét-
szórtan olyan hulladékot, pl. gumi-
abroncsot, stb. melyben a víz 
összegyűlhet.

• Több szúnyogfaj a telet úgy 
vészeli át, hogy a kifejlett szúnyo-
gok fagytól védett helyekre húzód-
nak be ősszel. A garázs, pince, 
akna, istálló stb. nyílászáróit tartsa 
zárva az őszi hónapokban, vagy 
szúnyoghálóval védje azokat.

Mi a helyzet a légi kémiai imá-
gógyérítéssel kapcsolatban (szerek 
engedélye, stb.)?

A jelenleg felhasználható irtó-
szerek:

A megelőző években légi kémiai 
kezeléseket is alkalmaztak, azon-
ban a légi kémiai kijuttatásra enge-
délyezett szúnyogirtó készítmé-
nyek engedélye lejárt, így a továb-
biakban ezt a technológiát csak 
járványügyi veszélyhelyzet esetén, 
az országos tisztifőorvos egyedi 
hozzájárulásával lehet használni. 

A légi kémiai szúnyogirtás kivál-
tására alkalmas a földi kémiai szú-

nyogirtás.
Kémiai szúnyoggyérítés; földi 

kijuttatással
A kémiai szúnyoggyérítés során 

egy piretroid hatóanyagú irtószert 
permeteznek a szakemberek földi 
úton, azaz platós gépjárművön 
rögzített berendezések segítségé-
vel. Az eljárás történhet 
melegködképzéssel, ekkor az apró 
cseppekre bontott irtószer terjedé-
sét hő hozzáadása is segíti. Ez a 
technológia elsősorban növényzet-
tel erősebben borított környezet-
ben előnyös, de a létrejövő köd 
rövid időre korlátozza a látási 
viszonyokat, ezért forgalmas 
helyeken kevésbé használatos. A 
másik lehetőség az ULV eljárás, 
ami szintén apró cseppekben jut-
tatja ki az irtószert, de hő hozzá-
adása nélkül. A permetfelhő csak 
kis mértékben észlelhető, a közle-
kedést nem zavarja, ezért forgal-
masabb, városias területeken 
elsődlegesen ezt az eljárást alkal-
mazzák. 

Az irtószer a kijuttatott mennyi-
ségben emberekre, melegvérű 
állatra, növényekre ártalmatlan, az 
csak többezerszeres dózisban fej-
tene ki negatív hatást. 
Hektáronként mindössze fél litert 
permeteznek ki belőle, kijuttatás 
után néhány órával pedig le is 
bomlik. A kezeléseket napnyugta 
után kezdik, így a méhekre, és más 
nappal aktív rovarokra nem jelent 
veszélyt a szúnyogirtás (az ala-
csony dózis miatt a méhfélékre és 
más kevésbé érzékeny rovarokra 
egyébként sincs letális hatása a 
készítményeknek). Ennek ellenére 
elővigyázatossági okokból a gyérí-
tés előtt a szakemberek tájékoztat-
ják a méhészeket, hogy mikor és 
hol lehet permetezésre számítani. 
A kémiai permetezés a települések 
belterületén zajlik.

Betyó János
szúnyoggyérítési szakértő

Hírek a Túri Kamrából

A helyi ős-és kistermelők termé-
keinek közös értékesítési pontjá-
ba, a Túri Kamra helyi termékbolt-
ba új, megváltozott nyitvatartással 
hétfőtől-péntekig 10:00-17:00-ig 
várjuk  Önöket:

· Már házi tojás, házi sütemé-
nyek, előrendeléssel friss eper és 
spárga is kapható.

· További termékeink: hentes-
áru, tejtermékek, tészta, méz, pro-
polisz, olaj, befőtt, fűszer, puffasz-
tott gabona, szörp, lekvár, ivólé, 
kézműves sör, házi sütemények, 
perec, puszedli, tallér, mézeska-
lács, gyógytea, cukormentes ter-
mékek, parajdi só, egyéb kézmű-
ves termékek pl. szappan, méhvi-
asz, kerámia, stb.

Minden korosztály számára 
INGYEN házhoz szállítunk kedden 
és pénteken. Megrendelését bár-
melyik nap leadhatja, bármelyik 
elérhetőségünkön.

 Elérhetőségeink:
Cím: Szabadság tér 29.(volt 

Róka húsbolt)
Tel: 70-278-5411
Webshop: www.turikamra.hu
e-mail: turikamra@gmail.com, 

info@turikamra.hu
Facebook: https://www.

facebook.com/turikamra/
 
 „Mezőtúr értéke, közösségünk 

ereje” 
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A Lokomotív Vasutas Nyugdíjasklub megünnepelte 
május elsejét

 A klubunk megünnepelte május 
elsejét, de nem az eddigi hagyomá-
nyoknak megfelelően, hanem az 
adott körülményeket figyelembe 
véve, a jelenlegi helyzethez igazít-
va.

Mivel személyes találkozóra nem 
kerülhetett sor, ezért csak az éter 
hullámain vagy a dróton keresztül 
tartjuk a kapcsolatot. Eddig a május 
elsejét a ligetben tartottuk, mely a 
májusfa-állítással  kezdődött, dél-
ben ebéddel fűszereztük meg, köz-
ben pedig különféle műsorokat 
hallgattunk és kellemesen elbeszél-
getve töltöttük el a napunkat a 
klubtársainkkal. Ezt most úgy 
oldottuk meg, hogy (a hagyomány-
őrző klub javaslatára) mindenki a 
lakása előtt feldíszített egy fát. Az 
ebéd sem maradt el, mert április 
harmincadikán a klubvezető a fele-
ségével megfőzte a pörköltet tarho-
nyával és amikor kész lett, a vezető 
minden tagnak személyesen egy 
adagot a lakására szállított, így ezt 
május elsején el tudták fogyasztani. 
Mindenki a saját lakásában igaz 
egyedül, mégis nagyobb biztonság-
ban van, mint egy nagy társaság-
ban.

 A hiányzó klubtársakat most egy 
csoportképpel is hozzágondolhat-
tuk, hogy ott vannak körülöttünk, a 
hiányzó zsivajt pedig a bekapcsolt 
televízió pótolta, főleg, ha jó műsort 

is találtunk. Így tulajdonképpen 
együtt töltöttük a május elsejét, 
még ha gondolatban is, de remény-
kedve már a következő ünnepben, 
hogy akkorra már visszatérhetünk 
a régi kerékvágásba. A klubnak van 
külön könyvtára, melynek könyveit 
szétosztottuk a tagok között, hogy 
még az  elkövetkező időben is 
legyen mivel foglalkozni, olvasgatni 
addig, amíg eljön a járvány vége. 
Klubunkban az élet nem állt le tel-
jesen, a lehetőségeket figyelembe 
véve igyekszünk a kapcsolatokat 
fenntartani, hogy ne érezze senki 
egyedül magát.

A jelszavunk továbbra is vigyázz 
magadra és vigyázzunk egymásra!     

 
Molnár Sándor

klubvezető

Egymásért

Most nem látom az arcod,
És nem hallom vidám hangod,

Most távol vagyok Tőled,
De lelkem találkozik Veled,

Mert gondolatban veled vagyok,
És amit teszek, érted is teszem,

Rád gondolok, és fogod a kezem,
És szívem dobbanásában érted harcolok.

Ha majd újra fényes lesz a nap,
S a szél simogatja arcomat,

Te ott leszel velem,
És ajándékként mondod nekem,

Az elmúlt időt, mi elválasztott,
Elfeledjük, és bepótoljuk,

Unokáinknak mesét mondunk,
És a bajt legyőzve mondjuk,

Jó, hogy itthon voltunk,
Mert így, egymásnak megmaradtunk.

Dr. Keresztes Károly

Rajzolj nekem

Rajzolj nekem, én 
Édes unokám,
Rajzolj nekem

Virágos rétet és fát,

Rajzold le nekem
Apát és Anyát,
És rajzold le

Testvéreidet édes unokám.

Rajzolj nekem
Pálcika embert,
És rajzolj fénylő

Napot, és bárányfelhős eget,

És Ti, már iskolások,
Ti vagytok a „nagyok”,
Naponta írjatok nekem,

Írjatok, csak egy mondatot.

S én cserébe majd
Sokat mesélek,

Milyen volt nélkületek
Az otthon maradó élet,

És bár a séta, és
A hinta is rád vár,

S az ovi és iskola is
Nyitva lesz már,

Akkor, de csak akkor
Hagyd el otthonod,
Addig maradj Te is,

Játszál és tanulj most otthon,

És majd megérted,
Mama és Papa is

Te érted maradt itthon.

Dr. Keresztes Károly

Kedves Olvasók!

Az elmúlt időszakban számos pozitív visszajelzést kaptunk az 
újsággal kapcsolatban, melyet ezúton is nagyon köszönünk. 
Igyekszünk a körülményekhez képest is tájékoztatni Önöket, 
illetve kicsit színesebbé tenni a lapot cikkeinkkel. Továbbra is 

várjuk észrevételeiket, vagy akár megosztásra szánt
gondolataikat, verseiket.

Tisztelettel: A szerkesztőség
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A gyerekekre külön figyelni kell

Az utóbbi hetekben nőtt a lakás-
tüzek kialakulásának veszélye, 
hiszen az emberek nagy része több 
időt tölt otthonában. Kiemelt figyel-
met kell fordítani a gyerekekre, 
hiszen ők hajlamosak elbújni a 
veszély elől, mintsem hogy jelez-
zék hollétüket, ezért egy füsttel telí-
tődött helyiségben nehéz megtalál-
ni őket.

Az idei első hosszú hétvégén egy 
hároméves kisgyermek rekedt egy 
melléképületben, a tűzeset során 
életét vesztette. A lakástüzek egy 
része valamilyen gyermeki tevé-
kenységre vezethető vissza, és a 
tragikus kimenetelű tűzesetek csak-
nem öt százalékában is tíz évesnél 
fiatalabb gyerek az áldozat. A tűz-
zel összefüggő balesetek, káresetek 
megelőzése nem hanyagolható el a 
járvány időszaka alatt, annak elle-
nére sem, hogy a családok együtt 
vannak. A gyerekek a szülői figye-

lem hiányát kihasználhatják, köny-
nyen öngyújtóhoz vagy gyufához 
juthatnak. Éppen ezért fontos, hogy 
soha ne hagyjuk őket egyedül, és ne 
legyen elérhető helyen tűzgyújtásra 
alkalmas eszköz. 

A tűzesetek nagy része a tűzhe-
lyen felejtett étel, étolaj meggyulla-
dásából keletkezik. Nagyobb 
veszélynek van kitéve az, aki gyúlé-
kony, műszálas, vagy bő szabású 
ruhadarabokat visel. Ügyelni kell 
arra, hogy az edény alól kicsapó 
láng ne kaphasson bele a ruhánkba 
vagy az edényfogó kesztyűbe, és 
arra is, hogy a tűzhely közelébe ne 
engedjünk gyermeket.

Az éppen használaton kívüli 
elektromos berendezéseket célsze-
rű kikapcsolt állapotban tartani, és 
a felügyelet nélkül hagyott égő 
gyertya is veszélyes lehet, ha pedig 
gyerek van a közelben, azt fellökhe-
ti, megdobhatja, a közelébe valami-
lyen égő anyagot helyezhet, és meg 
is van a baj.

A gyerekeket most alaposan fel 
lehet készíteni arra, hogy tűz ese-
tén milyen módon tudják a lehető 
leggyorsabban elhagyni a lakást, 
hogyan hívhatnak a leggyorsabban 
segítséget. A tudatos tűzvédelmi 
neveléssel a tűzesetek, sérülések és 
a jelentős tűzkárok megelőzhetőek.

(forrás: www.katasztrofavedelem.hu)

A vírus elleni küzdelemben  Te is segíthetsz

Mit tehetsz gyerekként a járvány idején?

1. Új napi rutin – új szokások 

- Alakíts ki egy napirendet, ami a 
tanulásod és az otthonléted segíthe-
ti, átláthatóbbá teszi a napodat! Így 
lesz időd a tanulásra és a szórako-
zásra is. Gondold át és tervezz szü-
leiddel együtt! 

- Fokozottan figyelj arra, hogy 
minél kevesebb időt tartózkodj a 
lakáson kívül!

- Beszélgess minél többet család-
tagjaiddal!

- Amikor a lakásból bármelyik 
családtagod elmegy, akkor hívd fel 
a figyelmét arra, mire ajánlott foko-
zottan figyelnie (legalább 1,5 méter 
távolság betartása az emberek közt, 
a tömeg kerülése).

- Bármilyen kérdés merülne fel 
benned, beszéld meg a szüleiddel! 

2. Segíts nagyszüleidnek, idős 
hozzátartozóidnak! 

- Beszélj velük minél többször 

telefonon, ezzel szerezve nekik 
örömöt. Egy-egy ilyen beszélgetés a 
lakásban töltött időt is megkönnyíti 
számukra.

- Segíts nekik a bevásárlásban, a 
gyógyszerek kiváltásában, vagy 
bármiben, amire esetleg szükségük 
lehet, annak érdekében, hogy ne 
kelljen elmenniük otthonról.

- Mindig mondd el nekik: 
Maradjanak otthon! Ha szeretné-
nek valamit, rátok bátran számít-
hatnak.

- Figyelmeztesd őket, hogy ha 
idegenek telefonon megkeresik 
kecsegtető ajánlattal, legyenek óva-
tosak, ne higgyék el (koronavírus 
elleni oltóanyag, más gyógyászati 
segédeszközök), azonnal utasítsák 
el, majd erről szóljanak szüleidnek 
és a rendőrségnek.

- Kérd meg őket, hogy ha egy ide-
gen csönget az ajtón és bármiféle 
ürüggyel be szeretne menni a lakás-
ba, ne engedjék be! Ekkor is hívják 
szüleidet és mondják el, mi történt.

- Most neked és családtagjaidnak 
a nagyszüleidre és idős hozzátarto-
zóidra még jobban oda kell figyel-
netek. 

3. Internethasználat másképp 

- Tanítsd meg szüleidnek, hogy a 
tanáraid által küldött feladatokat 
hol és hogyan találhatják meg.  
Figyelj arra, hogy ne töltsd az egész 
napot a gép előtt. Előre tervezd 
meg, hogy mennyi időt akarsz 
internetezéssel tölteni aznap.

- Ne feledd: a közösségi oldala-
kon – ahogy máskor is, most is – 
csak ismerőssel beszélgess, szemé-
lyes adataidat pedig senkinek ne 
add meg. 

(Forrás: www.police.hu )
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Sipos Sándor élt 85 évet

Horváth Gaudi Bence Jenő élt 80 évet

Magda Sándorné Busi Eszter élt 83 évet
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Burai Kolozs Károlyné Szabó Margit Ildikó
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Pályi Balázs élt 71 évet

Kovács Gábor élt 71 évet

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Május 8-14-ig:
Pink Patika 
Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9-11.
Tel: 06/56/550-445

Május 15-21-ig:
Vasúti gyógyszertár
 Mezőtúr, Köztársaság u. 1. 
Tel: 56/350-637

Állatorvosi ügyelet

Május 9-10-én:
dr. Begazy Zsolt
5400 Mezőtúr, József Attila út 9.
Tel: 56/352-265;
06/30/977-0936

Május 16-17-én: 
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u. 
Tel: 06/30/239-9343

Ü G Y E L E T E K

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

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

Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

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

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

Felhívás

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

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

Kérjük a tisztelt gyászoló hozzátartozókat, hogy a temetés ügy-
intézését a Református temetőkben kezdjék a

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

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

Tisztelt Olvasónk!

Köszönjük az eddig beküldött gyönyörű babaképeket!
Továbbra is várjuk a családba érkező újszülöttek képét névvel,

és az anyuka nevével ellátva a Közösségi Ház facebook
oldalára,vagy az ujság@mkskft.hu e-mail címre.

Nagy Narina
(Takács Tünde)

Rácz Benett Nolen
(Suki Genovéva 

Szimonetta)

Fodor Sára
(Vékony Erzsébet)

Nagy Barnabás
(Bodnár Brigitta)



Vigyázzunk egymásra, 
és sikerülni fog!
#visszajovok


