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–  Dr. Szecsei Klára április 1-jével 
kezdte meg munkáját a Mezőtúri 
Kórház – és Rendelőintézetben. 
Tisztelt Főigazgató Asszony, mit 
lehet tudni a poszt betöltésének 
előzményéről?

–  1988-ban kerültem előző mun-
kahelyemre, a szolnoki MÁV 
Kórház és Rendelőintézetbe, ahol 
orvosként/szakorvosként dolgoz-
tam. 1999-től a minőségirányítási 
vezetői, majd az orvosigazgatói fel-
adatokat is elláttam. Három szak-
vizsgával és egy másod-diplomával 
rendelkezem.

A Mezőtúri Kórház és Ren-
delőintézet megüresedett főigazga-
tói posztjára a JNSZ Megyei Hetényi 
Géza Kórház főigazgatója, mint 
megyei szakmai irányító, megyén 
belül keresett olyan szakmai tapasz-
talattal rendelkező vezetőt, akit 
alkalmasnak tart és az Országos 
Kórház Főigazgató felé javasol a fel-
adat ellátására. A megtisztelő előze-
tes választás rám esett, ez volt az 
alapja az Országos Kórház 
Főigazgató által történő főigazgatói 
kinevezésemnek.

–  Bár még igen kevés idő telt el, 
mégis tudna mondani néhány szót 

arról, milyen koncepció alapján 
képzeli el az itteni munkát?

– A jelenlegi járványügyi helyzet 
meghatározza Intézményünk tevé-
kenységét, a mindennapi betegellá-
tás mellett munkatársainkkal részt 
veszünk a járványügyi megelőző 
ellátásban oltópontjaink működte-
tésével.

A Kórház rendelkezik szakmai 
fejlesztési tervvel, melyet az előző 
vezetés határozott meg, ami szol-
gálja a területi ellátási kötelezettsé-
günkbe tartozó lakosság egészség-
ügyi ellátási színvonalának emelé-
sét, a betegek biztonságát, illeszke-
dik a megyén belüli egészségügyi 
ellátási rendszerbe. Arra fogok töre-
kedni, hogy a meglévő tervek meg-
valósuljanak, reagálva a külső 
tényezők változásaira, esetenként 
azonnali feladatokra.

Rövid áttekintés alapján, elsődle-
ges feladatként a lakosság és min-
den ellátottunk érdekében a meglé-
vő fekvőbeteg osztályok szakmai 
színvonalának megőrzése mellett a 
járóbeteg ellátás erősítése és a rönt-
gen diagnosztika korszerűsítése 
jelentkezik.

 

–  Milyen célok motiválják Önt?

–  Tapasztalatom szerint a mező-
túri kórház tevékenységét a város és 
a környező települések lakossága 
megfelelőnek ítéli, elégedettek az 
ellátás színvonalával, munkatársa-
ink tevékenységével.

Nem lehet más célom, mint a 
Kórház jó hírnevének megőrzése, 
ha lehet az ellátottak elégedettségé-
nek emelése, melyet munkatársa-
immal bizalmon alapuló „csapat-
munkával” szeretnék elérni, együtt-
működve a segítő szándékú helyi 
szervekkel/szervezetekkel, folytat-
va az elődök munkáját.

Miskolczi Adrienn

Új főigazgatója van kórházunknak

Dr. Rádi Norbert r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, Jász-Nagykun-Szolnok 
megye rendőrfőkapitánya 2021. május 1-jei hatállyal megbízta Kiss Ferenc 
r. alezredest a Mezőtúri Rendőrkapitányság, valamint Bajári Attila r. ezre-

dest a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetésével. 

forrás: police.hu

Új vezető a Mezőtúri és a Törökszentmiklósi 
Rendőrkapitányság élén

A TOP pályázati rendszerébe 
Mezőtúr Város Önkormányzata két 
pályázatot nyújtott be kerékpárút 
építésre 2016. év elején. A projek-
tekkel kapcsolatban Herczeg Zsolt 
Mezőtúr város polgármestere ápri-
lis 23-án tájékoztatta a lakosságot.

A tájékoztatóból megtudtuk, 
hogy a két projekt sikeres közbe-
szerzési eljáráson van túl, amely 
azt jelenti, hogy a kivitelező kivá-
lasztásra került. A Szolnok Aszfalt 
Kft. nyerte az eljárást. A vállalkozá-
si szerződés május 04-én aláírásra 
került. A munkaterület átadása 

május elején, legkésőbb május 
közepén várható.

A pályázat műszaki tartalmában 
az Erkel Ferenc utcán, a Makk 
József és a Füzes utca között egy 
akadálymentesített gyalogátkelő-
hely kerül kiépítésre, valamint a 

gyaloghíd felújítása teljes egészé-
ben megtörténik. Természetesen a 
hídhoz vezető, most még gyalogos 
járdaként funkcionáló felület is 
megújul. Ezen kívül a két projekt-
ben a következő kerékpárút szaka-
szok épülnek:

Májusban indul a kerékpárút építés

Folyt. a 2. old.
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H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Polgármestere 
2021. április 29-én rendeletet 
alkotott
• a települési támogatásról szóló 

21/2020.(VIII.27.) önkormányzati 
rendelete módosításáról,
• a közterületi térfigyelő rend-

szerről szóló 9/2016.(IV.28.) 
számú önkormányzati rendelet 
módosításáról.

A rendelet teljes szövege meg-
tekinthető a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkor-
mányzati és Jogi Osztályán.

A rendeletről – térítés ellené-
ben – fénymásolatot a Városháza 
portáján lehet igényelni.

 dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

VÉRADÁS
Május 31-én 8-12 óráig véradás lesz a 

VÁROSI SPORTCENTRUMBAN.

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
TAJ kártyáját hozza magával!

Magyar Vöröskereszt

Mezőtúr Város Önkormányzata 
nevében rendhagyó módon köszön-
telek Benneteket. Sajnos a járvány-
ügyi helyzet már tavaly sem és az 
idei évben sem tette lehetővé a bal-
lagások megrendezését, azt, hogy 
személyesen, méltó módon elbú-
csúzhassatok tanáraitoktól, osztály-
társaitoktól. De ez nem változtat 
azon a tényen, hogy lezárult 
egy négy évig tartó boldog 
időszak és elkezdődik egy 
reményteljes jövő mindenki 
számára. A felnőtt kor 
küszöbén elérkezett az első 
nagy megmérettetés az érett-
ségi vizsga, amely felteszi a 
koronát tanulmányaitokra. 
Szívből kívánom, hogy ez a 
korona mindenki számára 
fényesen ragyogjon, álmai-
tok maradéktalanul valósul-
janak meg, sikerüljön elérni kitű-
zött céljaikat. Vigyétek magatokkal, 
őrizzétek és adjátok tovább azt az 
„örökséget”, amit az iskolában kap-
tatok, tetteiteken keresztül öregbít-
sétek iskolátok és Mezőtúr hírne-
vét! Legyetek méltó példaképei a 
Benneteket követő nemzedéknek!

Ne feledjétek, az ember annyit 
ér, amennyit tesz a világért, a hazá-
jáért! 

Merjetek nagyokat álmodni és 
azokért akarjatok és tudjatok küz-
deni, dolgozni!

Bármerre is szólít Benneteket az 
élet, emlékezzetek arra, hogy 
Mezőtúr kapui mindig nyitva állnak.

Ezúton szeretném külön megkö-

szönni a digitális oktatás során 
nyújtott példaértékű helytállásoto-
kat, amely mindenki elé új kihívá-
sokat állított, de nagyszerűen vetté-
tek az akadályokat. Hálás köszönet 
illeti a pedagógusok és a szülők 
áldozatos munkáját, akik támogatá-
sára most még nagyobb szükség 
volt, mint valaha.  

Végezetül Szent-Györgyi Albert 
szavaival kívánok további tanulmá-
nyaitokhoz, munkátokhoz sok 
sikert és mindenekelőtt nagyon jó 
egészséget!

„ Az iskola dolga, hogy megtanít-
tassa velünk, hogyan kell tanulni, 
hogy felkeltse a tudás iránti étvá-
gyunkat, hogy megtanítson ben-
nünket a jól végzett munka örömé-
re és az alkotás izgalmára, hogy 
megtanítson szeretni, amit csiná-
lunk, és hogy segítsen megtalálni 
azt, amit szeretünk csinálni.”

Herczeg Zsolt 
polgármester

Kedves Végzős Diákok!– az Észak-déli kivitelezés során 
1706 folyóméternyi, a Kelet-nyugati 
esetében pedig 2025 fm épül. A 
Kelet-nyugati projektben kerékpá-
ros nyom kijelölés lesz 1270 méter 
hosszban (ez tartós festékkel való 
kijelölést jelent) és a meglévő 
Rákóczi utcai kerékpárút felújítása 
is megtörténik majd, összesen 600 
méter hosszban. 

Fontosnak tartom elmondani, 

hogy a kivitelezési költség teljes 
összege bruttó 720 millió forint, 
amelyből az önkormányzatunk 
által biztosított saját forrás 87 millió 
forint. Ezt egy korábban felvett fej-
lesztési hitelből tudjuk finanszíroz-
ni. Az önerő biztosítása miatt 
önkormányzatunknak lehetősége 
van az Államhoz forrásráemelési 
kérelmet benyújtani, mely lehető-

séget a közeljövőben ki fogunk 
használni. Amennyiben a kérel-
münk sikeres elbírálásban részesül, 
még az a kedvező helyzet is előfor-
dulhat, hogy a biztosított önerőt a 
forrásráemeléssel önkormányza-
tunk visszakapja, így természete-
sen a felhasznált hitel mértéke is 
csökkenhet. Örömteli számomra, 
hogy elérkeztünk ehhez a pillanat-
hoz, hiszen 2017-ben kötöttük meg 

a támogatási szerződést és már 
nagyon sok mezőtúri polgár várja a 
projekt megvalósulását. Hang-
súlyozni szeretném, hogy a kivite-
lezés befejezésével jelentős mérték-
ben tudunk javítani városunk 
kerékpáros közlekedésének bizton-
ságán - mondta el videós tájékozta-
tójában polgármester úr.

Bodor Márti

Korábbi döntésünknek megfele-
lően tavaly novemberre terveztük 
az első ütemét a babafa ültetésnek. 
Sajnos ez az akkori járványügyi 
helyzet miatt nem valósulhatott 
meg, így az idei tavaszra progra-
moztuk át az ültetéseket. 

Örömmel adok hírt róla, hogy 
május első felében megvalósulnak 

a faültetetések a 2019-ben született 
babák tiszteletére. Megkeresé-
sünkre 80 család élt a lehetőséggel, 
így velük közösen, természetesen a 
járványügyi szabályokat betartva, 
ültetjük el a fákat a város különbö-
ző pontjain. A gyakorlati megvaló-
sítás röviden úgy fog lezajlani, hogy 
az Intézményellátó Kft. munkatár-
sai kiássák a helyeket, ahová a csa-

ládok elhelyezik a fákat. Az ültetés 
befejeztével minden fánál egy kis 
emléktábla kerül kihelyezésre, 
amelyen a gyermek neve és születé-
si ideje – természetesen a szülők 
hozzájárulásával - lesz olvasható. 

Ezzel párhuzamosan hamarosan 
elindul a 2020-ban született gyer-
mekek szüleinek a kiértesítése. 
Bízom benne, hogy ismét sok pozi-
tív visszajelzést kapunk majd és 
2021 őszén a tavaly született babák 
tiszteletére tovább szépíthetjük 
városunkat.

A CSALÁD és a FÖLD a legna-
gyobb kincs, melyet óvnunk, őriz-
nünk kell! 

Szűcs Dániel 
alpolgármester

Végre elindulhat a Babafa Program
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Tájékoztatom a lakosságot, hogy 
Mezőtúr városban

2021. április 28. és
2021. június 23. között 

tüdőszűrő vizsgálatra kerül 
sor.

A szűrés helye: Kézműves Ház 
Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 56.

A vizsgálat időpontja: 
hétfő 12.00  -  17.00-ig
kedd 08.00  -  13.00-ig

szerda 12.00  -  17.00-ig
csütörtök 08.00  -  13.00-ig

péntek 08.00  -  13.00-ig 

2021. június 23-án, szerdán a 
szűrés 12.00 – 16.00 óráig tart.

A tüdőszűrő vizsgálattal kap-
csolatban fontos tudni:

1. A 40 év feletti állandó, vagy 
ideiglenes lakcímmel rendelkező 
mezőtúri lakosok  térítésmente-
sen, beutaló nélkül vehetik 
igénybe a tüdőszűrést évente 
egyszer.

2. A 40 évnél fiatalabb mező-
túri lakosok részére a tüdőszűrés 
csak beutaló felmutatásával és 
egyes jogszabályi kivételektől 
eltekintve (lentebb részletezve) 
csak térítés ellenében végezhe-
tő. Beutalót adhat a foglalkozás-
egészségügyi orvos (munkaköri 
alkalmassági vizsgálat), a házior-

vos (személyi higiénés alkalmas-
sági vizsgálat) és továbbtanulás-
hoz, ill. szakmai gyakorlathoz 
szükséges alkalmassági vizsgálat 
esetén az iskolaorvos (ebben az 
esetben a tüdőszűrés térítésmen-
tes). A szűrővizsgálat térítési 
díja a 284/1997. (XII.23.) kor-
mányrendelet 2. melléklete 
értelmében 1700 Ft. A beutaló 
bemutatását követően a szűrő-
vizsgálat helyszínén csekket 
kapnak, melynek a befizetést 
igazoló szelvényét fel kell mutat-
ni a szűrővizsgálat elvégzését 
megelőzően. 

3. 18 éves kor alatt a szülő/
törvényes képviselő írásos 
beleegyező nyilatkozata is 
szükséges a beutaló mellé. A 
szülő/törvényes képviselő bele-
egyező nyilatkozatához a hely-
színen formanyomtatvány bizto-
sított.

4. A tüdőszűrő vizsgálat igény-
bevételéhez személyi igazol-
vány, TAJ kártya és lakcím kár-
tya szükséges.

5. Akinek szüksége van a lelet-
re, annak postai úton továbbítjuk 
a helyszínen átadott, felbélyegzett 
válaszboríték ellenében (1 borí-
ték-1 név).

A várakozás során kötelező az 
1,5 m védőtávolság tartása, vala-
mint a védőmaszk viselése!

A saját és mások egészségének 
megőrzése érdekében kérem, a 
szűrővizsgálaton szíveskedjenek 
megjelenni! Tegyenek egy lépést 
egészségük megőrzése, a betegsé-
gek korai felismerése érdekében!

dr. Enyedi Mihály 
jegyző

Felhívás

Városunkban hónapok óta zajlik 
a koronavírus elleni védőoltások 
beadása, amelyet a regisztrált lakos-
ság a házi orvosi rendelőkben és a 
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 
oltópontjain kap meg. A május 03-i 
beérkezett adatok alapján tájékoz-
tatom Önöket, hogy közel 6000 
mezőtúri lakost oltottak be, ami a 
város lakosságának 37 %-át jelenti. 
A beoltottak közül 3100 fő már a 
második oltást is megkapta.

A hétről hétre növekvő adatokat 
a kórházban dolgozó orvosaink, 
ápolóink, háziorvosaink és asszisz-
tenseik minden napos, áldozatos, 

időt és energiát nem kímélő mun-
kájának köszönhetjük. Ezért alpol-
gármester úrral együtt fontosnak 
tartottuk, hogy városunk nevében 
személyesen is megköszönjük az 
egészségünk védelme érdekében 
tett erőfeszítéseiket. Személyes 
látogatást tettünk a háziorvosi ren-
delőkben és a kórházban, ahol egy 
kis ajándékkal kedveskedtünk az 
ott dolgozóknak. 

További munkájukhoz nagyon jó 
egészséget és kitartást kívánunk!

Herczeg Zsolt
polgármester

Nem lehetünk elég hálásak 

Május

Május az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos. Nevét Maia 
görög istennő római alakjáról, Maia Maiestasról kapta, aki ősi 
termékenységistennő volt a római mitológiában. A 18. századi nyelvújítók 
szerint a május: zöldönös. A népi kalendárium Pünkösd havának nevezi. 
Az Ikrek havának is nevezik. Május a Szűz Mária szentelt hónapja.

Néhány eseményei:
• Május 1. - A munka ünnepe. A munkavállalók szolidaritási napja
• Május 4. - Szent Flórián napja
• Május 6. - a magyar sport napja
• Május 10. - A Mentők napja Magyarországon

                        Madarak és fák napja Magyarországon
• május 12. - Ápolók nemzetközi napja
• május 18. - Internet világnap
• május 20. - A méhek világnapja 2018 óta
• május első vasárnapja: Anyák napja,
• május utolsó vasárnapja: Gyermeknap.
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Magyarország Kormányának ren-
delete értelmében mindennemű 
rendezvény megtartása továbbra is 
tilos. E rendeletre való tekintettel a 
szervező Mezőtúri Közművelődési 
és Sport KN Kft. lemondani kény-
szerült a Városi Majálist.

A társaság már 2020-ban átélte a 
lemondás fájdalmát, ez idén sem 
volt könnyű feladat a cég számára. 

A keletkező űr pótlására új kezde-
ményezésre hívtuk fel a város lakók 
figyelmét. A májusfa a természet 
újjászületésének szimbóluma. 
Számunkra egy kicsit a közösségi 
élet újjászületését is jelképezi. 
Közös majálisozásra sajnos nem, 
de közös dekorálásra viszont meg 
tudtuk hívni közönségünket. 

A Városi Majálisok alkalmával is 
közösen díszítjük a városi fát, 
melyet a Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyományőrzők Klubja szerez be. 
Idén a Szabadság téren jelöltünk ki 
két kisebb fát – hogy a kisebbek 
számára is könnyebb legyen az 
elérése – majd arra buzdítottuk a 
lakosságot, hogy mindenki díszítse 
azokat szalagokkal, lufikkal.

Nagy örömünkre óvodás csopor-
tok, iskolás osztályok és családok is 
szépítették fáinkat.

Köszönjük, hogy a díszítés élmé-
nye valóban közösre sikeredett!

Bodor Márti

A májusfa a természet újjászületésének
szimbóluma

Találkozzunk a szökőkútnál

„A szökőkút elsősorban hűsölés-
re vagy esztétikai élményre, a víz 
díszítő, felüdítő jellegére alapítva 
az ember pihenésére szolgál”– 
olvasható a wikipédiában.

Mezőtúr abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy több kút is 
szolgálja a városlakók pihenését. A 
jó idő elérkeztével településünk 

üde színfoltjai fokozatosan újra 
indulnak. Április 29-én Herczeg 
Zsolt polgármester úr örömmel 
jelentette be közösségi oldalán, 
hogy újra üzemel a Flóra-kút, a 
Kossuth Lajos téri és a Szabadság 
téri szökőkút is. 

Bodor Márti

Rendőrségi hírek

Egy helyi lakos közlekedett személygépkocsival 2021. április 27-én 13 
óra 15 perc körül Mezőtúr belterületén, amikor a rendőrjárőrök ellenőriz-
ték. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett, 
ezért a jogsértő férfi vezetői engedélye a helyszínen elvételre került.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség 
elkövetése miatt indított eljárást.

Forrás: police.hu

A magam és a Mezőtúri 
Szépkorúak Hagyományőrzők 
Klubjának nevében, szeretnénk 
megemlékezni erről a szép napról, 
a munka ünnepéről.

Sajnos a ligeti majálisunk a 
Covid miatt ismét elmaradt, már 
tavaly sem a ligetben, hanem a 
Közösségi Ház előtt volt a fa felállít-
va és ott lett fölszalagozva. Ugyanis 
a májusfa keresése, kivágása és fel-
állítása az mindig a fiúk feladata 
volt. Így van ez most is. Lesz 
májusfa állítás csak nem a ligetben, 
hanem megint a Közösségi Ház 
előtt. Gondolom a járvány miatt 

szűk társaság jelenlétével.
Rendes körülmények között a 

meghívott vendégeinkkel, vagyis a 
város vezetésével szoktuk elkezde-
ni a fa díszítését, és utána jövünk 
mi, a klubtagok, a társklubok, és 
mindenki, aki szeretne szalagot 
kötni a fára. Gondolatban pedig 
elénekeljük, amit minden május 
elsején elénekeltünk, azt, hogy „Itt 
van május elseje énekszó és tánc 
köszöntse, szállj csak zeneszó ének, 
ébreszd fel a magyar népet!”

Most pedig visszatekintenénk a 

Éljen Május elseje!

Folyt. az 5. oldalon

A Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők Klubja minden évben megem-
lékezik a május elsejei hagyományokról. Idén sajnos nyilvánosan, közön-
ség előtt ezt nem tehették meg, viszont a Mezőtúri Városi Televízió adásá-
ban és a Mezőtúr és Vidéke hasábjain igen. 

Az alábbiakban a klub emlékezik:
- szerk.-

Éljen május elseje, a dolgozónép ünnepe
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régi Május elsejei ünnepekre. 
Ugyanis mi Szépkorúak tudjuk, 
hogy nagyon sokáig kötelező volt a 
felvonulás mindenkinek. Úgy az 
iskolásoknak, a gyári dolgozóknak, 
az Állami Gazdaságnak, a termelő-
szövetkezeteknek, és felvonulás 
után mindenki ment az Erzsébet-
ligetbe, ott pedig finom ebéddel 
voltak ellátva. Boldogok voltak az 
emberek, mert volt egy csodálatos 
napjuk, ettek-ittak és szórakoztak 
önfeledten. Nagyon jó ilyen hosszú 
idő távlatából visszagondolni, 

vagyis visszaidézni ezeket a régi 
dolgokat. Szép volt a reggeli zenés 
ébresztő, ahogy az autóval körbe 
szaladták a várost. Persze minden-
kinek a saját ablakát ki kellett díszí-
teni. Mi Szépkorúak így gondolunk 
a múltra, mert ha nincs múltunk, 
nincs miből táplálkoznunk. 

Kívánjuk, hogy még sokáig tud-
junk emlékezni a munka ünnepére.

a Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyományőrzők Klubjának

minden tagja

Az édesanya
Nincsen a gyermeknek olyan erős vára,
Mint mikor az anyja őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs szeme sugaránál.

Nincs is annyi áldás, amennyi sok lenne,
Amennyit az anya meg ne érdemelne.

Anyák napja alkalmából a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. 
nevében mi is köszöntjük az Édesanyákat és Nagymamákat!

A Közösségi Ház falán egy kis üzenettel szerettünk volna kedveskedni 
nekik, reméljük üzenetünk célba ért!

Édesanyák! Köszönjük, hogy vagytok Nekünk! Köszönjük áldozatos, 
fáradhatatlan munkátokat.

Bodor Márti

Anyának lenni a legnagyobb, leg-
nemesebb, és a legbüszkébb fel-
adat, ami nekünk nők számára ada-
tik. Május első vasárnapja, az 
Anyák, Nagymamák, a Kereszt-
mamák, és a Nagynénik napja. Ez 
úton nagy-nagy szeretettel szeret-
ném köszönteni őket. Én sajnos 
már hatvankét éve csak a temetőbe 
mehetek az Édesanyámhoz. Ezért 
tudom értékelni a sorsnak, vagy a 
Teremtőnek, vagy nevezzük annak, 
aminek akarjuk, hogy át tudom élni 
azokat a dolgokat, amit sajnos az 
én Édesanyám nem élhetett meg. 
Mert szültem három gyermeket, 
van hat gyönyörű unokám, sőt, 
hogy még fokozzam az örömömet, 
már van két dédunokám is. Imádom 
őket! De milyen érdekes is az anyai 
szeretet? Mert igaz szívvel, és sze-
retettel szeretjük a gyermekeinket, 
hiszen a szívünktől szakadnak el. 
Megszületnek az unokáink, őket is 
másképp szeretjük, vagy még talán 
jobban? Ez az, amit egy Nagymama 

sem tud megmagyarázni. Amikor 
meg a dédunokák megszületnek, 
az a szeretetnek a legfelső foka. 
Szerintem így van ezzel minden 
igazi Anya. Midig is szerettem, ha 
sok gyermek volt körülöttem. 
Amikor még a gyermekeim kicsik 
voltak, a férjem testvérének a gyer-
mekei is itt voltak a nyári szünet-
ben, igazi kis csoportot alkottak. Én 
voltam a Teréz anya, a mindenki 
Tercsi mamája. Mert nem egy alka-
lom volt, hogy tizenkettő-tizennégy 
gyermek is összegyűlt nálunk. 
Ilyenkor nem győztem uzsonnára 
kenni nekik a kenyeret, vagy vajjal, 
vagy zsírral, melyiknek mivel kel-
lett. De ez nagyon boldoggá tett. 
Ezért csak elítélni tudom azokat a 
lelketlen anyákat, akik megszülik a 
gyermeküket, és sorsára hagyják 
szegényeket. 

Tisztelettel és szeretettel:
Ádám Jánosné:

Anya, Nagymama, Dédi mama. 

Anyák napi megemlékezés

Anyám, te, ki szeretetből építettél várat
ki, a széltől is óvtál, sose voltál fáradt.

Anyám, te, kinek lelkéből a szépség áradt
ki gondoztál, kérges volt tenyered, száraz.
Anyám, te, ki vigasztaltál, ha ölt a bánat

ki, könnyem törölted, szíved kitártad.
Anyám, te, ki csak adtál s nem kértél árat,

ki, az öledbe vettél, ha fáztam.
Anyám, te, kinek méhéből fogantam

ki, a legdrágább kincsed is nékem adtad.
Jer’ hát Anyám, jöjj karjaimba.

Forgács Irén Tünde 

Anyámnak

Anya csak nő lehet.
Ez az ő kiváltsága.

Az ő hivatása
A legszebb és legnehezebb.

A legnehezebb, hiszen olyan hivatás, 
Amely sosem ad szabadságot.

Soha nem ad pihenőt,
Állandó figyelmet, szeretetet,

Odaadást kér, vár, követel.

Ám mégis szép. Mert csak ő ismeri 
a titkot. 

Az anyai szív titkát.
Hogy miként válik egy új élet,

Önálló emberré. 

forrás: internet

Anyák napi vers

Hangtalan tompán
Kong bennem a semmi,

Üres a levegő, üres a föld,
Üres a szívem, nincs mit tenni.

Én sóhojatok? Vagy a lélek
Vágya válik hanggá,

Megyek, megyek, hová?
Talán a remény felé, talán világgá.

És mégis, a fű most is zöld,
És pára változik cseppé,

Van élet a Csendben,
A fájdalom így lesz reménnyé.

Dr. Keresztes Károly

Tisztelt Olvasó Társaim!

Ez a levelem és versem akkor született meg, mikor a „Hírhozó”-ban 
olvastam a tudósítást, hogy „Áder János köztársasági elnök és felesége, 
Herczegh Anita Alapítványt hoz létra a koronavírus miatt árván maradt 
gyermekek megsegítésére. (Hírhozó, 2021. április 23.)

Rendkívüli gondolat a fájdalom enyhítésére, mely abban a pillanatban 
felfoghatatlan. És talán ebben a legfontosabb az, hogy nincs egyedül egyet-
len árván maradt gyermek sem. Mert nem pótolni akarja a pótolhatatlan, 
hanem segíteni a felfoghatatlan bajban. Aki teheti, bizonyára csatlakozik a 
támogatókhoz, mert a magyar emberek már sokszor bebizonyították, hogy 
a bajban soha, senkit nem hagynak egyedül. És a magyarok most is ezt fog-
ják tenni, ki-ki, ahogy lehetősége adja. 

A versben nem csak a kilátástalan fájdalom, de a remény hangja is benne 
van. Ez vezéreljen mindannyiónkat!

ÜRESSÉG és REMÉNY
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:

Illegális hulladék felszámolása a „Tisztítsuk meg az országot!” programban

A kormány 2020 februárjában 
hirdette meg a Klíma- és 
Természetvédelmi Akciótervet, 
melynek egyik fontos célja volt 
Magyarország megtisztítása az 
évek alatt felhalmozódott illegális 
hulladéktól.

A lerakók felszámolása érdeké-
ben az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium az az IFKA Köz-
hasznú Nonprofit Kft. útján nyilvá-
nos pályázati felhívást tett közzé 
civil szervezetek, gazdálkodó szer-
vezetek, egyházi jogi személyek és 
illegális hulladéklerakással érintett 
ingatlantulajdonosok számára. 
Pályázatunkat sikeresen elbírálták 
és ez alapján kiállított 2021/
TMOP/0016. számú Támogatóit 
Okirat szerint lehetőséget kaptunk 
a városban kilenc köztulajdonban 
álló helyszín meghatározott ütem-

terv szerinti teljes hulladékmentesí-
tésére, valamint a városi közterület 
felügyelőkkel együttműködésben 
ezeknek a megtisztított területek-
nek a megfigyelése céljából mobil 
kamerák beszerzésére és elhelyezé-
sére. A nagyérzékenységű infravö-

rös mozgásérzékelővel felszerelt 
éjjel is látó kamerák telepítésének 
célja, hogy a hulladéklerakók ismé-
telt kialakulása megelőzhető 
legyen. 

A végrehajtási ütemterv alapján 
az NHSZ Szolnok Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. által végzett hulla-
dékelszállítási szolgáltatás igénybe-
vételével a következő helyszíneken 
és környékén képződött hulladé-
kok felszámolását fogjuk elvégezni.

1.  XV. utca-Balassa utca sarok 
2. Ifjúsági lakótelep garázssor 

Sugár utca felőli vége szelektív 
sziget

3. Liget fő sétánya 
4. Alsórészi Telenor torony 
5. Alsórészi temető főbejárata 
6. Vasút park 
7. Kiss János utca – Fóti utca
 sarok 
8. Háromrózsa utca szivattyúte-
lep mellett 
9. Fóti utca – Malom utca sarok 

A „Tisztítsuk meg az országot!” 

projekt I. ütemében kiállított 2021/
TMOP/0016. számú Támogatóit 
Okirat alapján nyújtott támogatás 
összege:

2. célterület: Illegális hulladékkal 
szennyezett területek megtisztítá-
sa: 652 631 Ft

5. célterület: illegális hulladék 
lerakás megelőzésének céljából 
kamerarendszer kiépítése, telepíté-
se: 1 845 271 Ft

A Projekt befejezésének végső 
időpontja: 2021. május 31.

Áprilisban külterületi útjavítási munkálatokat 
végeztünk összesen 4000 méter hosszon, 6 fővel és 4 
munkagéppel a Peresen levő Beláni és a Sárkányfoki 
úton. A Petőfi téren készülő műalkotás alapzatának 
munkálataiként 17 fordulóval 23 tonna földet szállítot-
tunk el, és a közterületeken található megrongált és 
sérült KRESZ táblákból 202 db-ot állítottunk helyre.

2021. májusában a Mezőtúr belterületéről több 
mint 30m3 kommunális hulladék került elszállításra. 
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 3db 
10 m3-es 1db 5m3 konténereket munkatársaink segít-
ségével szállított el a hulladéklerakó helyről.

A Mezőtúri Városi Strandfürdő kinti medencéinek 
csempézési és felújítási munkálatait is megkezdtük, 
készülve a szabadtéri nyitásra.

A jelenlegi helyzet miatt, mivel sok kisgyermekes 
család látogatja naponta városi játszótereinket, fitnesz 
parkokat ezért fontos számunkra, hogy napi rendsze-
rességgel takarítsuk és az eszközök állapotát is leel-
lenőrizzük. Ezúton is kérjük Önöket, amennyiben 
rendellenességet, illetve hibát tapasztalnak, jelentsék 
központi email címünkön (intezmenyellato@
mturiellato.hu) vagy a központi telefonszámunkon. 
(0656350037).

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

XV. utca sarok átrakása

Ifjúsági ltp. folyamatban

Játszóház

A Mezőtúr-Szarvas között közlekedő komp 
reggel 6:00 és délután 19:00 között igény szerint közlekedik.

A szolgáltatás 12:00-12:30 között szünetel.

Hétköznapokon 10:00 és 20:00 óra 
között várjuk a sportolni vágyókat 
és a kisgyermekes családokat a 
Mezőtúri Városi Oktatási 
Centrumban (Petőfi tér 1.) alatt 
működő Mini Fitness teremben és 

Játszóházban.
A szolgáltatások, a jelenleg hatá-

lyos kormányrendelet rendelkezé-
sei alapján vehetők igénybe.

Megértésüket köszönjük!

Társaságunk általános takarítói 
illetve városüzemeltetési munka-
körbe munkatársat keres. 
Jelentkezését várjuk fényképes 
önéletrajzzal az intezmenyellato@

mturiellato.hu e-mail címen.
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Sipos Renáta Anna egy életvi-
dám, kitartó és céltudatos fiatal 
nő. Az egészség és mások segítése 
fontos számára, ezért választotta a 
védőnői hivatást, amelyben a mai 
napig tevékenykedik. Következő 
cikkünkből ismerjék meg váro-
sunk ifjú védőnőjét, Renit.

– Milyen út vezetett oda, ahol most 
tartasz?

– Hosszú és élménydús út veze-
tett ide, ahol jelenleg járok. Sikeres 
érettségi és nyelvvizsga után, szüle-
im támogatására adtam be egész-
ségügyi főiskolára a jelentkezésem, 
amire felvételt is nyertem, Szegedre. 
Ugyan emiatt fel kellett adnom 
egyik kedvenc gyermekkori hobbi-
mat, a balettot, de úgy hiszem, 
hogy mindent kihoztam belőle, 
amit 13 év alatt kilehetett. Többek 
közt megtanított arra is, hogy a 
kemény munka minden esetben 
meghozza a gyümölcsét. Ezt a főis-
kolás évek alatt is tudtam hasznosí-
tani. A nehéz 4 év és kitartó tanulás 

eredményeképp tarthatom kezem-
ben a diplomám. Jelenleg védőnő-
ként dolgozom, itt Mezőtúron. 

– Mit tartasz eddigi legnagyobb 
sikerednek? Mire vagy te a leg-
büszkébb?

– Az évek során minden közeledő 

nagy mérföldkőnél, annak teljesíté-
sére voltam a legbüszkébb. Nagy 
sikernek éltem meg a védőnői diplo-
mám megszerzését és hogy mond-
hatni, egyből pályára is álltam. 

–  Mi az életfilozófiád?

– Bármi nehézségbe is ütközök, 
mindig észben tartom, hogy min-
den holnap felkel a nap. Hiba bár-
mit is feladni, nem kell mindent 
azonnal elönteni. Hiszek abban, 
hogy a dolgokat több szemszögből 
is látni kell, hogy képesek legyünk 
a mérlegelésre, ezáltal a megfelelő 
döntést hozzuk. Mindezek mellett 
folyton előttem lebegnek ezek a 
sorok: „Az idő igaz, s eldönti, ami 
nem az”.

– Hogyan képzeled el az életed 5-10 
év múlva?

– Mindenképp szeretnék még 
tanulni, a tudásom gyarapítani, 
hogy nagyobb rálátást kapjak a szá-
momra érdekes területekből, ezeket 
hasznosítani az életem során. 

Magamat évek múlva egy magabiz-
tos, céltudatos és erős nőnek látom, 
aki bármire képes, hogy céljait 
megvalósítsa. Mint a legtöbb nő, én 
is vágyom családra, gyerekekre, 
akikkel megoszthatom az értékren-
demet és mindenképp egy jó szülői 
mintát adjak át. Hogy mit hoz az 
élet? Előre nem tudhatjuk. De 
hiszem, hogy minden döntés hatás-
sal van a sorsunk formálódására.

– Miért szeretsz Mezőtúron élni?

– Legfőképp a családom, mellette 
a barátaim és a munkám az, ami 
Mezőtúrhoz köt. Főiskolás éveim 
alatt is mindig szerettem a nagy 
nyüzsgésből egy kicsit hazatérni, 
kikapcsolódni, szeretettel feltöltőd-
ni. Úgy gondolom, hogy minden 
városnak meg van a maga varázsa. 
Itt is számos lehetőség adott, csak 
tudni kell felfedezni, nyitottnak 
lenni és az apró dolgokban is meg-
látni a szépet. 

Szabó Dorina

Sipos Renáta Anna védőnő

Tavasszal megkezdődnek a 
mezőgazdasági munkák és egyre 
több mezőgazdasági vontató veszi 
majd igénybe a közutat, hogy az 
adott területre ki tudjon menni dol-
gozni.

Ezzel viszont megnő az esélye a 
közúton az ütközéses baleseteknek 
is és előfordul, hogy a mezőgazda-
sági vontató az okozója vagy szen-
vedője, amelynek oka lehet az ide 
vonatkozó szabályok, vagy a trak-
tor tömegének, mozgásának nem 
kellő ismerete.

Ha a mezőgazdasági vontató 
után pótkocsit (esetleg kettőt) kap-
csolunk és az meg van rakva, vagy 
valamilyen munkagépet vontatunk, 
szerelünk fel, akkor annak megvál-
tozik a tulajdonsága, ezeket közle-
kedés során figyelembe kell venni. 
Lassabban gyorsul, nagyobb terüle-
tet foglal el a közútból, esetleg 
nagyobb lehet a holttér, melyet 
nem tudunk kellően betekinteni.

A teherszállítással a Kresz 47.§-a 
foglalkozik, mely előírja: a jármű 
magassága rakománnyal együtt a 4 

métert, szélessége a 2,5 métert nem 
haladhatja meg, de a negyedik 
bekezdés kiemeli, hogy a mezőgaz-
dasági szálasterményt szállító, álla-
ti erővel vont járműről oldal irány-
ban túlnyúlhat a rakomány, viszont 
annak szélessége így sem haladhat-
ja meg a 2,5 métert.

A mezőgazdasági vontató hossza 
két pótkocsival a 22 métert nem 
haladhatja meg.

A 47. §-ban leírt szabályoktól 
eltérően a miniszteri rendelet külön 
foglalkozik a mezőgazdasági vonta-
tókkal és lassú járművekkel.

A 6/1990.KöHÉM r. 8§ 1-es 
bekezdés szerint: Közlekedési ható-
ság engedélyezheti a meghatározott 
méretet meghaladó járművek forga-
lomba helyezését; a munkavégzés-
re berendezett jármű esetében, ha 
méret-, illetve a járműre szerelt 
munkagép, valamint az eszköz 
tulajdonságai miatt nem tarthatók 
meg, vagy a közlekedéspolitikai 
szempontok ezt indokolják.  

5. § 7. bekezdés „f” pontja szerint 
a mezőgazdasági vontatóra, lassú 
járműre és az általuk vontatott 
mezőgazdasági pótkocsira felsze-
relt ikergumiabroncsok, illetve ala-
csony nyomású mezőgazdasági 
gumiabroncsok, valamint az azokat 
takaró sárvédők külső szélei közöt-
ti távolság a 3 métert nem haladhat-
ja meg.

A 13/2010.(X.5.) NFM rendelet 

sorolja fel a mezőgazdasági rendel-
tetésű erőgépeket és vontatmányai-
kat, valamint közúti közlekedési 
feltételeit, amelyek útvonal enge-
dély nélkül közlekedhetnek.

Feltételei:  
1) a figyelmeztető jelzést adó 

berendezés a sárga villogó fény a 
szembejövő és a követő forgalom 
számára egyaránt jól látható legyen.

2) A járművezető köteles az 
úthasználat megkezdése előtt tájé-
kozódni az útvonalra vonatkozó 
forgalmi rendről és forgalmi korlá-
tozásokról.

3)  A járműnek, szerelvénynek a 
közút területének legkisebb igény-
bevételével kell közlekedni.

4)  Amennyiben a jármű vezető-
je az útvonal vezetése (beláthatat-
lan útszakasz, táblával jelzett 
veszélyes útkanyarulat) aktuális 
forgalom nagysága és az általa 
vezetett jármű sajátosságai miatt a 
közlekedése az átlagosnál nagyobb 
baleseti kockázattal jár, úgy a köz-
úton történő mozgását köteles 
egyéb jármű kísérettel is biztosítani 
oly módon, hogy beláthatatlan sza-
kaszon, veszélyes útkanyarokban a 
kísérő jármű előfutó, egyenesen az 
úttesten követő biztosítást végez-
zen.

5) Úgy közlekedjen, hogy leg-
alább 3 méter széles burkolat, 
úttest szabadon maradjon. Ha ez 
nem tartható be akkor félreállással 

kell biztosítani a mögöttes forgalom 
zavartalan továbbhaladását.

6)  Kizárólag egyéb járműkísér-
lettel lehet közlekedni 4,5 méter 
jármű/járműszerelvény szélességet 
meghaladó méret esetén, továbbá 
minden lakott területen kívüli emelt 
sebességű útszakaszon.

A jármű kivilágításával a 6/1990. 
KöHÉM r. foglalkozik. 37. §

1) A járművön csak olyan fajta, 
olyan színű, oly módon elhelyezett 
és annyi világító, illetőleg fényjelző 
berendezést szabad alkalmazni, 
amilyet és amennyit a rendelet előír 
vagy megenged. 

5)  Tilos előre piros fényt, hátra 
fehér fényt kibocsájtani, ezért szi-
gorúan tilos és veszélyes, ha valaki 
munkahely megvilágító lámpát is 
használja közlekedés során (azt 
csak munka végzés során használ-
hatja és nem közúti közlekedés 
során).

7) Az olyan vontatott munkagé-
pet, amely nem elégíti ki a pótko-
csik világító és fényjelző berende-
zéseire vonatkozó rendelkezéseket, 
a közúti forgalomban való részvétel 
idejére kitűzhető fényjelző beren-
dezésekkel kell felszerelni.

Mezőtúri Városi Baleset 
Megelőzési Bizottság

Molnár Sándor
Kresz Szakoktató

Mezőgazdasági vontatók és szerelvények közlekedése
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Tájékoztató

Szeretnénk felhívni a tisztelt 
lakosság figyelmét arra, hogy a 
belügyminiszter 3/2021. (IV.30.) 
BM határozata alapján - mivel 
2021. április 30. napján megtör-
tént a négymilliomodik COVID-19 
elleni oltóanyaggal történt védő-
oltás – 2021. május 1. napján 
hatályba lépett több Kormány-
rendelet is, mely a védelmi intéz-
kedések lépcsőzetes feloldásának 
harmadik fokozatára tekintettel a 
veszélyhelyzet idején alkalma-
zandó védelmi intézkedéseket 
szabályozó kormányrendeleteket 
módosította az alábbiak szerint:

A hatályba lépett új intézkedések 
a következők:

- A koronavírus ellen védett sze-
mélyek és a felügyeletük alatt lévő 
kiskorúak számára több, eddig 
bezárt helyszín válik látogathatóvá;

- Ezeken a megnyíló helyszíne-
ken a koronavírus ellen védett sze-
mélyek és a felügyeletük alatt lévő 

kiskorúak maszk viselésére nem 
kötelesek;

- a koronavírus elleni védettség 
igazolása a védettségi igazolvány 
bemutatásával történik, a védettség 
tényének ellenőrzése pedig a helyi-
ség üzemeltetőjének, a szolgáltatás 
nyújtójának a feladata;

- a kijárási tilalom kezdetének 
időpontja este 11 óráról éjfélre 
módosul, így a kijárási tilalom idő-
szaka 0 órától reggel 5 óráig tart;

- az üzletekben legkésőbb este 11 
óráig lehetséges a vásárlás;

- a vendéglátó üzletek legkésőbb 
este 11 óráig tarthatnak nyitva, 
azok belső tere a koronavírus ellen 
védett személyek részére megnyí-
lik, továbbá a szülők, családtagok a 
gyerekeket a vendéglátó üzletbe 
magukkal vihetik;

- a vendéglátó üzletek belső tere-
iben koronavírus ellen védett sze-
mélyek és a felügyeletük alatt lévő 
kiskorúak meghatározott esetekben 
(asztalnál ülve, illetve kizárólag az 
étel, ital elfogyasztásának időtarta-
ma alatt) maszk viselésére nem 
kötelesek;

- a vendéglátó üzletek kerthelyi-
ségeiben és teraszain továbbra sem 

kötelező a maszkviselés;
- megnyílnak a szállodák a koro-

navírus ellen védett személyek és 
gyermekeik részére;

- megnyílnak a szabadidős léte-
sítmények és látogathatóak korona-
vírus ellen védett személyek és a 
felügyeletük alatt lévő kiskorúak 
számára. Ezek különösen az állat-
kertek, vadasparkok, múzeumok, 
színházak, mozik, könyvtárak, 
közművelődési intézmények;

- a koronavírus ellen védett sze-
mélyek látogathatják az uszodákat, 
az edző- és fitnesztermeket, sport-
létesítményeket.

- Este 11 óráig a sportrendezvé-
nyeken és a kulturális eseménye-
ken részt vehetnek a koronavírus 
ellen védett személyek és a felügye-
letük alatt lévő kiskorú nézők.

- Fennmaradnak viszont a 
magán- és családi rendezvényekkel 
kapcsolatban 2020 novemberében 
elrendelt korlátozások, azaz a csa-
ládi- és magánrendezvényeken a 
résztvevők száma nem haladhatja 
meg a 10 főt, továbbra is a temeté-
sen jelenlévők száma maximum 50 
fő lehet, illetve a házasságkötésnél 
kizárólag a szertartás vezetője, 

vagy az anyakönyvezető, a házasu-
lók, a házasulók tanúi, a házasulók 
szülei, nagyszülei, a házasulók test-
vérei és a házasulók gyermekei 
lehetnek jelen.

- A közterületen, a tömegközle-
kedési eszközökön, boltokban – 
azokon a helyeken, ahol nem csak 
beoltott, vagy a fertőzésen átesett 
személyek tartózkodhatnak – 
továbbra is kötelező a maszkhasz-
nálat, továbbá kerülendő a csopor-
tosulás és tilos a gyülekezés. 

Dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kövessen minket a 
facebookon is:

www.facebook.com/
Közösségi Ház 

Mezőtúr
(Információk, 

Fényképek, meghívók, 
plakátok)
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Egyszerű vaníliapudingos epertorta

Hozzávalók
- piskótához:
5 db tojás
20 dkg cukor
6 ek víz
0.5 csomag sütőpor
17 dkg finomliszt
- krémhez:
1 csomag vaníliás pudingpor
5 dl tej
50 dkg eper
- tepsi előkészítéséhez:
1 ek vaj
1 evőkanál finomliszt

Elkészítés
Előmelegítjük a sütőt 200 °C-ra. Kivajazzuk, lisztezzük a tepsit. Az epret 

megpucoljuk, megmossuk,
Egyszerű vizes piskótát sütünk az alábbiak szerint.A tojásfehérjét habbá 

verjük a vízzel. A lisztet összekeverjük a sütőporral. A habba beleforgatjuk 
a cukrot és a tojássárgáját, végül a lisztes keveréket. A tepsibe öntjük a 
masszát. 30 percig sütjük. Félretesszük picit kihűlni.

A kihűlt tésztát vízszintesen félbevágjuk, az alsó lapra rendezzük az 
eper kb. 2/3-át.

A pudingot a csomagoláson leírtak szerint elkészítjük (kb. 1 dl tejjel, 5-6 
ek cukorral kikeverjük a pudingport. A maradék tejet felforraljuk, forrás 
után hozzákeverjük a pudingporos tejet. Folyamatos keverés mellett cso-
mómentesre főzzük.)

Az epres piskótán eloszlatjuk a puding kb 3/4-ét. Ráhelyezzük a felső 
piskótalapot.

A maradék pudinggal bevonjuk a torta tetejét, a kimaradt eperrel díszítjük.
Sütés hőfoka: 200 °C
Sütés módja: hőlégkeveréses
Tepsi mérete: 20x30
Sütés ideje: 30 perc
Ajánló: tejszínhabbal tálaljuk.

Számoló színező
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ELHUNYTAK
Rafael Péterné Balázs Katalin élt 44 évet,
Tóth Istvánné Szűcs Erzsébet élt 81 évet,

Szilágyi Sándorné Vatai Magdolna
élt 66 évet,

Fazekas Lajosné Nagy Jolán Zsuzsánna
 élt 71 évet,

Kovács Lajos élt 62 évet,
Varga Antal élt 80 évet,

Biró Imre István élt 73 évet,
Rác Lajos élt 58 évet,

Tóth Richárd élt 44 évet,
Nádházi  Károly élt 73 évet,

Beregszászi Sándor élt 66 évet,
Bíró Sándor élt 85 évet,

Sipos Gáborné élt 65 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 

Május 07-13-ig: 
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Május 14-20-ig: 
Kamilla gyógyszertár 
Mezőtúr, Dózsa Gy. út. 22. 
Tel: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet: 

Május 8-9-ig: 
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u. 
Tel: 06/30/239-934

Május 15-16-ig: 
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út. 9.
Tel: 56/352-265;
06/30-977-0936

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.

Tisztelt Olvasónk!

Köszönjük az eddig beküldött gyönyörű babaképeket!

Továbbra is várjuk a családba érkező újszülöttek képét névvel,
és az anyuka nevével ellátva a Mezőtúr és Vidéke facebook

oldalára,vagy az ujság@mkskft.hu e-mail címre.

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
0630/347-6628 K I A D Ó !

A Közösségi Házban büfé kiadó üzemeltetésre.
 

Bővebb infó: Bordács László ügyvezető
0620 243-5807
ig@mkskft.hu


