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Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Elültettük Mezőtúr első babafáit

Örömmel számolhatok be arról,
hogy a héten a város több pontján
kerültek elültetésre a babafák a
2019-ben született mezőtúri gyermekek tiszteletére. Sajnos az időjárás nem minden nap volt kegyes
hozzánk, de az elmaradt ültetése-

ket egyeztetve a szülőkkel természetesen hamarosan pótolni fogjuk.
A családok nagy izgalommal várták és készültek az eseményre,
ahogy én is kollégáimmal együtt.
Szívet melengető érzés volt látni,
ahogy a csöppségek szorgosan

ástak, locsoltak, szüleik pedig boldogságtól ragyogó arccal segítkeztek csemetéiknek és helyezték
el a fácska mellett a gyermekeik
nevét és születési dátumát tartalmazó emléktáblát.
Ahogy arról már korábban is
tájékoztattam Önöket a tervek szerint ősszel fogjuk elültetni a fákat a
2020-ban született babák tiszteletére. Kollégáim hamarosan értesítéssel lesznek a témában az érintettek
felé és remélem hasonló szeretetteljes fogadtatásnak örvend majd a
Program.
Ezúton is szeretném megköszönni a szülőknek a sok pozitív visszajelzést, valamint az Intézményellátó
Kft. munkatársainak a faültetésben
nyújtott segítségüket. Külön köszönöm Patkósné Gonda Ágota, Tóth

Ádám és Veres Anikó kollégák
munkáját.
A családoknak jó egészséget, a
kicsiknek pedig elsősorban boldog,
vidám gyermekéveket kívánok,
nőjetek nagyra, ahogy a fáitok is!
Tisztelettel kérem a lakosságot,
óvjuk, védjük természeti, közösségi
értékeinket!
Szűcs Dániel
alpolgármester

Tájékoztató a városunkat érintő állami, valamint önkormányzati tulajdonban lévő utak
várható felújításáról
Május 13-án az állami tulajdonban lévő utak tervezett felújítási
programjáról egyeztettem Boldog
István képviselő úrral, valamint
Kovács Péter úrral, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Jász-NagykunSzolnok Megyei Igazgatóság igazgatójával.
Igazgató úr arról tájékoztatott
Bennünket, hogy Mezőtúr kapcsán
három állami út felújítása, illetve
annak előkészületei vannak folyamatban. Jelenleg zajlik a 4631-es

ban történő felújítása. Ezt követi
majd a gyepmesteri telep bejárója
után induló 1 kilométernyi szakasz
felújítása Szarvas irányába. Ennek
befejeztével a két felújított szakasz
között megmaradt 1,7 km-es rész
felújítására kerül sor. A szakaszokra
bontás indoka az, hogy a három
ütem felújítási forrása más-más
programokból biztosított. Ezen út
kapcsán a belterületi szakasz utolsó

Szarvas felé vezető út

számú Szarvasi komp felé vezető út

Pusztabánréve közelében lévő szakaszának, mintegy 3 km-es hossz-
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A sajtótájékotatón elhangzottakról
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Rendőrségi hírek
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néhány száz méterének rossz állapotára hívtam fel még igazgató úr
figyelmét és arra kértem, hogy
amennyiben lehetőségük kínálkozik
rá, úgy ezt a szakaszt is újítsák fel.

részétől
a
város
határáig
Gyomaendrőd irányába.
Igazgató úrral abban is megállapodtunk, hogy a Puskin úti szakaszon a felújítási tervekbe belekerül

Kossuth L. u.

Puskin út

A következő Mezőtúrt érintő
útfelújítás a 46-os számú főútról
szól. A program műszaki tartalma
az, hogy az M4 autóút lehajtójától
az eddig felújítással nem érintett
szakaszok is megújulhatnak. Így
tehát a felújítással érintett területek
a következők: Törökszentmiklós
város belterülete, Törökszentmiklósról Mezőtúr irányába a
kétpói elágazásig, továbbá Mezőtúr
belterületén a sorompótól a
Dugovics utcáig, valamint a
Hortobágy-Berettyó híd felújított

2021. május 21.

a kerékpárút fizikai védelmének
kiépítése is. A védelem kialakításával megteremtődik annak a lehetősége is, hogy az ottani kerékpárút
felújítása is megtörténjen. A kivitelezés várható kezdete 2021 ősze,
befejezése 2022. évre várható.
A harmadik érintett útszakasz a
4202-es számú út, amely a Túrkeve
felé vezető út. Ennek a felújítása
néhány éve a városunk Északi határáig megvalósult. A mostani program műszaki tartalma a felújított
szakasztól (a város belterületi határa) a Kossuth térig tartó szakaszt

foglalja magában 1,8 km hosszban.
Erre a projektre a Közútkezelő a
2021-2027-es Uniós költségvetési
forrásra fog pályázatot benyújtani.
A kivitelezés pontos időpontja erre
való tekintettel még nem látható.
Önkormányzatunk elkötelezett a
belterületi önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása és építése
terén is. 2021 nyarán egy sikeres
elmúlt évi Belügyminisztériumi
pályázatnak köszönhetően meg fog
újulni a Makk József utca útburkolata. Az idei évben ugyancsak a
Belügyminisztérium
pályázati
kiírására a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítására nyújtottuk be
pályázatunkat. Jelenleg annak bírálatára várunk és sikeresség esetén
2022-ben ez az utunk is felújításra
kerülhet. Mint ahogy arról már

korábban tájékoztatást adtam
Önkormányzatunk 2021. évi költségvetésében 100 millió forint
útépítési forrást terveztünk. Ebből
az összegből szeretnénk földes
utcákban útalapot építeni. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás hamarosan elindulhat és a tervek szerint az építkezés
az ősz folyamán történhet meg. A
földes utcák megszűntetése terén
továbbra is az a célunk, hogy minden évben a jelenlegi helyzeten
javítani tudjunk és ehhez a saját
forrásunkon kívül lehetőség szerint
nagyobb volumenű pályázati forrást is be tudjunk vonni.
Az útfelújításokról a jövőben is
folyamatosan tájékoztatni fogom a
lakosságot.
Herczeg Zsolt
polgármester

Megújulhat a Városi Oktatási Centrum sportcsarnoka,
a Kákafoki Horgász Egyesület a Ligeti-tó halgazdálkodási jogának gyakorlója,
bővül a térfigyelő kamerarendszer - hangzott el Herczeg Zsolt polgármester sajtótájékoztatóján
Herczeg Zsolt polgármester
május 7-én tájékoztatta a
lakosságot az elmúlt időszak
fontosabb döntéseiről. Öszszesen 22 polgármesteri határozat született március 30. és
április 30. között.
– Megújulhat a Városi Oktatási
Centrumban található sportcsarnok. Milyen háttere van a felújításnak?

– A Magyar Kézilabda Szövetség
a tornaterem felújítási program VI.
ütemének alprogramjaként újabb
tornaterem/ tornacsarnok felújítási
pályázatot hirdetett meg, annak
érdekében, hogy a stratégiailag

kiemelt helyszínek infrastrukturális
korszerűsítése megvalósulhasson.
A benyújtott pályázatunkban a
Városi Oktatási Centrumban található sportcsarnok felújítását céloztuk meg. A műszaki tartalmát
tekintve a lapos tető szigeteléséről,
a nyílászárók cseréjéről, az öltözők,
vizesblokkok felújításáról beszélhetünk, valamint az elektromos hálózat felújítását és a küzdőtér sportpadlójának cseréjét fogalmaztuk
meg, mint elvégzendő
feladat.
A benyújtott projektünk
tartaléklistára
került, de ez nem azt
jelenti, hogy meghiúsul
a felújítás, hiszen a
Teleki Blanka Gimnázium esetében is így
jártunk a kézilabdapálya burkolatával kapcsolatban. Bízunk abban, hogy itt is
hasonló sikereket érhetünk el.
A kiírás egyik sajátossága az,
hogy anyagi forrást forintosítva
nem jelöltünk meg, hiszen a megjelölt műszaki tartalom alapján majd

a Szövetség határozza meg azt,
hogy milyen munkálatok férnek
bele a programba, amennyiben a
pályázatunk nyertessé válik. Ezt
követően szintén a Szövetség
választja ki a kivitelezőt, ő folytatja
le a közbeszerzési eljárást és ő
finanszírozza a projektet. Tulajdonképpen az önkormányzatunknak
további feladata ezzel a felújítással
kapcsolatosan nem lenne. Egyébként 300 millió forintot lehet elnyerni erre a fejlesztésre, így ha eredményes lesz a pályázatunk, akkor
ez a sportcsarnokunk is szépen
megújulhat.
– Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium is írt ki egy pályázatot kompok-, révek fenntartásának, felújításának támogatására.
Melyek a pályázat részletei?
– Erre a kiírásra önkormányzatunk minden évben sikerrel pályázik. Erről azt kell tudni, hogy egy
adott évben beadott pályázat sikeressége esetén mindig a következő
naptári évben valósulnak meg a
munkálatok. Ennek értelmében
idén is sikerült fejlesztéseket végre-

hajtani a kompon. A jelenlegi
kiírásra bruttó 13 millió forint
összegre pályázatunk, melynek
műszaki tartalmában szerepel a
komp deszkapadlózatának és világítóeszközeinek cseréje, egy 4 személyes mentőcsónak beszerzése,
valamint a parton található – már
veszélyes állapotban lévő – lakóépület bontása, illetve az eszközök
tárolására alkalmas új tároló építése. Abban bízom, hogy ez a pályázatunk is nyertes lesz és ezek a
munkálatok 2022-ben megvalósulhatnak.
– A két kerékpárút pályázattal
kapcsolatban is született határozat. Mit tartalmaz ez?
– Az Észak-déli és a Kelet-nyugati
kerékpárút közbeszerzési eljárása
is eredménnyel zárult, mindkét
esetben a Szolnok Aszfalt Kft. adta
a legjobb ajánlatot. A polgármesteri
határozat április 16-án született
meg, azóta már aláírásra is került
Lehoczky György ügyvezető úrral a
Folyt. a 3. old.
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vállalkozási szerződés. A munkaterület átadására május 18-án kerül
sor. A kivitelező tájékoztatása szerint május végén elkezdődhetnek a
kivitelezési munkálatok, de ezzel
kapcsolatosan folyamatos tájékoztatással leszek a lakosság részére.
Fontos megjegyezni, hogy mivel
az érintett területen egy kormányzati beruházás is folyik – a kórháztól a főtérig –, ahol egy távközlési
kábel kerül lefektetésre, így a kivitelezés várhatóan a kelet-nyugati
kerékpárúttal kezdődik majd meg.
– A külterületünkön található
Beláni út is felújításra kerül.
Milyen módon?
– Ezzel kapcsolatosan is született
egy polgármesteri határozat az út
felújítására vonatkozóan. Néhány
hete már megkezdődtek a munkálatok, akkor az útfelület kátyúzása
történt meg, ezt követi az útpadka
felújítása. Korábban már beszámoltam arról, hogy egy összefogásról
beszélhetünk ebben az esetben.
Két olyan vállalat, akik ezt az utat
használják, a MOL és az amerikai
O&GD is hozzájárult a munkálatok
elvégzéséhez, valamivel több, mint
6-6 millió forinttal. Az önkormányzatunk a 2021-es költségvetésében
erre a feladatra 10 millió forintot
hagyott jóvá, így összességében 23
millió forintot költünk a felújításra.

– A következő határozat a Ligeti-tó
halgazdálkodási jogának hasznosításáról szólt. Milyen döntést tartalmaz?
– A korábbi sajtótájékoztatómon
beszámoltam arról, hogy a
Mezőtúri Horgász Egyesület részéről, Pongrácz Zoltán elnök úr jelezte azt, hogy nekik a tó halgazdálkodási jogának gyakorlása nem rentábilis, erre hivatkozva a szerződést
egyoldalúan felmondja. Jegyző úr
elnök urat és az Egyesület jogi képviselőjét arról tájékoztatta, hogy az
önkormányzatunknak nem áll
szándékban ezt a felmondást elfogadni, csak úgy, hogy ha egy pályázat kiírásával új joggyakorlót
választunk ki, amivel a szándékunk
az, hogy egy hozzáértő szervezet
gyakorolja a halgazdálkodási jogot
és az ne az önkormányzatunkat terhelje.
Visszatérve a jelenlegi határozathoz: a Ligeti-tó esetében kiírtuk a
pályázatot, melyre egy anyag érkezett a Kákafoki Horgász Egyesülettől. Ez eredményes lett, így meghoztam a döntést.
Itt fontos megjegyeznem, hogy a
rendkívüli jogrendben a képviselőtestület nem ülésezhet, de minden
esetben kiküldésre kerülnek az előterjesztések, valamint a határozati
javaslatok a képviselő-testület tagjai részére, én pedig a kapott véle-
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mények alapján hozom meg döntéIntézményellátó és Ingatlankezelő
seket. Az a tapasztalat, hogy a
Kft. sikeres pályázatának köszönTegyünk Együtt Közösségünkért hetően újabb 9 darab kamerát
Egyesület részéről az előterjesztétudunk beszerezni. Az üzemeltető
sek többségénél nem kapok javasugyan a Kft. lesz, de a vonatkozó
latot, visszajelzést a döntésekhez.
jogszabályi előírások alapján a
Pl. a korábban említett kerékpárút
kamerák felvételeit kizárólag csak a
projekt kapcsán sem nyilvánított
rendőrség, illetve a közterület felvéleményt az Egyesület. Egyetlen
ügyelők nézhetik.
előterjesztéshez érkezett részükről javaslat,
mely alapján látható,
hogy a horgászat témája nagyon fontos a számukra. Ebben olyan
véleményt
kaptam,
hogy ne hagyjam jóvá
ezt az előterjesztést,
A kép illusztráció
illetve, hogy az önkormányzat ne kössön szerződést a
Az önkormányzat szándéka az,
Kákafoki Horgász Egyesülettel. Ez
hogy további 11 kamerával bővíta javaslat teljesen ellentétes az sük a rendszert, amivel az elsődleönkormányzat érdekével. Mivel a
ges cél az, hogy az illegális szemétKákafoki Egyesület pályázata eredlerakást megállítsuk. Természetesen
ményes volt, megfelelt a kritériua tetten ért személyre a maximális
moknak, így a szerződés megköbírságot szabjuk ki, amely 200 000
tésre került.
Ft, ezen túlmenően pedig a jegyző
úr büntető feljelentést is tenni fog.
– A közterületi térfigyelő rendszerNyilvánvaló, hogy más jogellenes
rel kapcsolatosan is döntés született. Mit tudhatunk erről?
cselekmények felderítéséhez is
hozzájárulhatnak a most telepített
– A közterületi térfigyelő kamerakamerák.
rendszerről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról született
Bodor Márti
határozat. Korábban már adtam
tájékoztatást arról, hogy a Mezőtúri

TÁJÉKOZTATÓ
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban: Állatvédelmi tv.) 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint
illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást
végez, amely alapján az adatokról nyilvántartást vezet.
Az Állatvédelmi tv. alapján, az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor
köteles a jogszabály szerinti adatokat rendelkezésére bocsátani. Aki ennek
nem tesz eleget állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. melléklete szerint a kiszabható állatvédelmi bírság összege 30.000,- Ft.
Az adatlap elérhető a www.mezotur.hu oldalon, valamint a Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal portáin.
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de
el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában
„keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos
neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. pontban a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem,
illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett”
szöveg kerüljön beírásra, és töltse ki, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb,
nincs kisállat útlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort):
a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni 2021.
június 30. napjáig a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatala részére az
alábbi módokon:
- Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatala portáin elhelyezett gyűjtő
ládába (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. szám főporta, déli porta)
- Levélben postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. szám alatti
címre.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

A Közösségi Házban büfé
kiadó üzemeltetésre.

Bővebb infó: Bordács László ügyvezető
0620 243-5807, ig@mkskft.hu
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Földút felújítása lakossági összefogással.

Városunk külterületi üdülőterületei közül a Peresi holtág nyaralóövezetéhez kb. 30km terjedelmű
földprofilú külterületi út tartozik,
mely a természetes használat valamint az időjárási viszonyok miatt
gyakran megrongálódik és nehezen
járhatóvá válik. Örömteli, hogy
lakossági összefogás révén, a nyaralótulajdonosok jelentős hozzájárulásával, munkatársaink és gépeink
segítségével több kilométer hos�szon az elmúlt két évben felújításra
kerülhetett a Peresi holtág nyaralóövezeti földútjának több szakasza.
Az elmúlt évben zúzott köves
burkolatot kapott Kápolnás dűlő
1000 méteres, Méher zug 800 méteres valamint a Vakota zug 1200

méteres szakasza. 2021-ben a
Beláni úton 3500 méter, Sárkányfoki
úton 200 méter, a Méher zug újabb
1200 méteres szakasza.
Az eddig elkészült több mint 7000
méteres kövezett úthoz szükséges

minden alapanyagot (zúzott kő,
geotextília) a Méher-Zug nyaralóinak
tulajdonosai biztosították. Várhatóan
az év végéig, terveink szerint az
idényszerű és az időjárási viszonyok
miatt szükségessé vált városi közfel-

adatok elvégzése miatti megszakítások mellett, további szakaszok
készülnek majd el, véglegesen járhatóvá téve majd az utat. Köszönjük a
nyaralóövezet tulajdonosainak hozzájárulását és türelmét.

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
Májusban a Cs.Wagner út és
Széchenyi út betonmedrű csapadékvíz elvezető csatornájának 1,2
km hosszon tisztítása kézi erővel
megtörtént valamint a Földvári
úton 4 csatornaszakaszon 130
méter hosszon a földmedrű csapadékvíz elvezető árok tisztítása, kotrása és a hozzájuk tartozó átereszek tisztítását végeztük el.
Továbbra is kérjük a lakosságot,
hogy az ingatlanok előtt levő csapadékvíz-elvezető árkokat rendszeresen takarítsák. Együttműködésüket
köszönjük.

Cs.Wagner utca Tb elem takarítás

4300 tő egynyári virágot ültettünk el Mezőtúr közterületi parkjaiban, melyből 1800 tő általunk átteleltetett és magról nevelt mézvirág,
gazánia, muskátli, vasvirág, dália,
és 2500 tő begónia, gazánia, édes
burgonya volt.
Folytattuk a város köztereinek,
parkjainak ütemterv szerinti zöld-

terület rendezését. Fűkaszákkal és
fűnyírótraktorokkal május közepéig mintegy 220.000 nm2-nyi
területen vágtuk le a füvet és az ott
található hulladékból több mint 2
tonnát szedtünk össze és szállítottunk el.
Részt vettünk az Önkormányzat
által kezdeményezett babafaültetési
program előkészítő és lebonyolító
munkáiban. Többek között munkaerőt biztosítottunk, segítettünk az
ültetőgödrök kiásását és a dísztáblák kihelyezését.
Elindult a Társaságunk által kezdeményezett közterületi parkok
örökbeadása, a program keretében
segítünk az ültetésben és az ágyás
kialakításában, majd utána átadjuk
a területet az örökbefogadónak.
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
hatályos kormányrendelet rendelkezései alapján vehetők igénybe.
Megértésüket köszönjük!
2020. május 10-től megnyitottuk
a Városi Strandfürdő Fedett
Uszodáját és Wellness részlegét.
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az uszoda az érvényben

lévő 194/2021. (IV.26.) kormányrendelet alapján látogatható. Nyitvatartás mindennap 9:00 és 20:00 óra
között. Köszönjük szíves
megértésüket!
Sok kisgyermekes család
látogatja naponta városi játszótereinket, fitnesz parkokat ezért fontos számunkra,
hogy napi rendszerességgel
takarítsuk és az eszközök
állapotát is leellenőrizzük. Ezúton
is kérjük Önöket, amennyiben
rendellenességet illetve hibát
tapasztalnak, jelentsék központi
email címünkön (intezmenyellato@
mturiellato.hu) vagy a központi
telefonszámunkon. 0656350037).

Segédmunkás munkakörben,
kompüzemeltetési feladatokra
munkavállalók jelentkezését
várjuk fényképes önéletrajzzal
az intezmenyellato@mturiellato.
hu e-mail címen.

2021. május 21.
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Hogyan segítsünk gyászoló szerettünknek?
Ha egy számunkra fontos személy gyászol, sokszor nem tudjuk,
hogyan segíthetnénk neki. Nem
akarunk még nagyobb fájdalmat
okozni azzal, hogy például nem a
megfelelő dolgot mondjuk, vagy
esetleg zavarjuk, amikor egyedül
szeretne lenni. Mindazonáltal ne
hagyjuk, hogy ezek a félelmek megakadályozzanak minket abban,
hogy gyászoló szerettünk felé forduljunk! Most van ránk csak igazán
szüksége. Segítségünk nem azon
múlik, hogy a megfelelő dolgot
mondjuk vagy tesszük, tanácsokat
sem kell adnunk. Sokkal fontosabb
jelenlétünk és segítő szándékunk
kimutatása.
Ha mégis szeretnénk néhány
fogódzót, akkor érdemes figyelembe venni az alábbiakat:
1, Minden gyász egyedi, nincs
helyes vagy helytelen módja, tehát
fogadjuk el szerettünk gyászát
olyannak, amilyen.
2, A legkülönfélébb, gyakran erő-

teljes érzelmekre lehet számítani:
düh, szomorúság, lehangoltság, és
a többi. Ezek sokszor hullámokban
jönnek: vannak könnyebb és nehezebb napok. Semmiképp sem
vegyük magunkra őket, hiszen nem
nekünk, hanem a gyásznak szólnak!
3, Időtartam szerint is eltérőek a
gyászfolyamatok. Egy haláleset
gyásza általában egy-két évig tart,
de lehet rövidebb vagy hosszabb is.
Itt sincs helyes időtartam, fogadjuk
el, ami történik!
Ha beszélgetésre kerül sor,:
1, A legfontosabb, hogy
FIGYELJÜNK a másikra.
2, Jelezzük számára, hogy
beszélgethet velünk az elhunytról,
annyit, amennyit szeretne! Ne térjünk ki a téma elől és ne tereljük
másra a tártsalgás fonalát!
3, Engedjük meg szerettünknek,
hogy elmondja, hogyan halt meg a
számára fontos személy! Ez segíti a
gyászfeldolgozást. Előfordulhat,

hogy sokszori elmondásra van
szükség, amit nehéz lehet végighallgatni, ugyanakkor sokat segíthetünk vele, ha kitartunk.
4, Kérdezzük meg, mit érez! Bár
lehet nekünk is hasonló élményünk, ne gondoljuk vagy mondjuk
azt, hogy “Tudom mit érzel.” Ne
feledjük, hogy minden gyász egyedi, és inkább kérdezzük meg, mint
hogy találgassunk! Az érzések szavakba öntése szintén a gyászfolyamat lezajlását segíti.
5, Fogadjuk el szerettünk érzelmeit, még akkor is, ha számunkra
meglepőek! Ne ítéljük el például,
ha haragszik, és ne is vegyük
magunkra erőteljesebb reakcióit,
hiszen ezek a gyász részei!
6, Fogadjuk el, hogy néha csend
is lehet közöttünk. Tudatosítsuk
magunkban, hogy jelenlétünk
ilyenkor is nagy segítség.
7, Praktikus dolgokban ajánljuk
fel segítségünket! Ez még akkor is
jól esik szerettünknek, ha végül

Május 8. a Vöröskereszt Világnapja

Jean Henry Dunant születésnapján - aki 1828. május 8-án született Genfben – ünnepeljük a
Vöröskereszt Világnapját.
A világ majd kétszáz országát felölelő szervezet az emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség szellemében tevékenykedik.
A svájci születésű üzletembert az
olaszországi solferinói csata megdöbbentő látványa ösztönözte a
mozgalom létrehozására.
1859-ben Napóleon a franciaszardíniai seregeket vezette az osztrákok ellen Olaszország északi
részén. Itt próbálta őt felkeresni
Henry Dunant egy föld-koncesszió
ügyében segítséget kérve, és ekkor
látta a Lombardiában zajló
solferinói csatát.
Miért is fordult Henry Dunant
Napóleonhoz? – mert Napóleon is
svájci állampolgárságú volt, édes-

anyja külön élt apjától, Svájcban
nevelte bele a múlt emlékét, a nagy
jövő reményét.
H. Dunant a csatatéren megrendülten látta a negyvenezer sebesült,
elesett katonát.
Látta, ahogyan a csata végén,
napnyugta után a vörös keresztet
viselő kamilliánus szerzetesek
ellátják a sebesülteket, és eltemetik
az elhunytakat.
A csatában a fekete ruhájukon
vörös keresztet viselő kamilliánus
szerzetesek - mindkét tábor sebesültjeit egyaránt ápolták, mivel
szerzetesi fogadalmuk szerint életük kockáztatásával is szolgálniuk
kellett minden irgalmasságra szoruló embert.
A sebesült katonák megsegítésére hozta létre a Vöröskereszt elődjét, mely bizottságként működött,
és Henry Dunant a titkáraként tevékenykedett.
1863-ban indult a humanitárius
mozgalom, amikor H. Dunant több
európai országban végzett szervező
munkája után összeült az első konferencia Genfben. H. Dunant elképzelése a semlegességet illetően
érvényesült és elfogadták javaslatát, miszerint semlegesnek kell
tekinteni a mentőkocsikat, az orvosokat és asszisztenseiket, valamint
a sebesülteknek segítséget nyújtó
helyi lakosságot.

Valamennyi ország az egységes
emblémát használta: fehér alapon
nyugvó vörös keresztet, amelyet
feltüntettek a mentőkocsik oldalán,
a kórházakon és az egészségügyi
személyzet ruháján.
Máig ez a szimbólum jelzi a
segítségnyújtást – ami az utóbbi
időszakban, a koronavírus járvány
idején mindennapjaink középpontjába került.
Hazánkban 1881-ben jött létre ez
a humanitárius mozgalom - a
Magyar Vöröskereszt.
1921-től - éppen száz éve, hogy
a Magyar Vöröskereszt tagja a
Vöröskereszt és Vörösfélhold
Társaságok Nemzetközi Szövetségének.
Humanitárius, karitatív, szociális
feladatokat látnak el a megyei jogú
és városi szervezetek.
A névadó tiszteletére vette fel
nevét nyugdíjas klubunk közössége
– a mezőtúri Henry Dunant
Nyugdíjas Klub. Ebben az évben
megalakulásunk
negyvenedik
évfordulója alkalmából – a járványhelyzetre való tekintettel, online
formában tisztelegtünk névadónk
humanitárius nagyságának. Henry
Dunant 1901-ben megkapta a
Nobel-békedíjat.
Gellért Edit
Henry Dunant Ny. Klub vezető

nem él a lehetőséggel.
A felsorolást hosszan lehetne
még folytatni, a lényeg azonban pár
szóban összefoglalható: jelenlét,
figyelem, elfogadás. A többi tanács
csak ezeket próbálja jobban körülírni. Ha úgy érezzük, hogy szerettünk minden segítségünk ellenére
huzamosabban nagyon rossz állapotban van: munkáját nem tudja
elvégezni, túlzott alkohol- vagy
gyógyszerfogyasztásba kezd, esetleg öngyilkosságot emleget, szakember - pszichiáter, pszichológus segítségére lehet szükség.
Plánka Zsuzsa
Okleveles pszichológus
Elérhetőségek:
Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Felhívás
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 várakozás során kötelező az
1,5 m védőtávolság tartása, valamint a védőmaszk viselése!
Tegyenek egy lépést egészségük
megőrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Gyereknap

2021-ben május 30-ára esik a
Gyermeknap.
A Gyermeknap megünneplése
Törökországból ered. Az ünnepet
először Törökországban tartották
meg 1920. április 23-án.
Magyarországon a gyerekek
ünnepét 1931-ben tartották meg
először, igaz, akkor még Gyermekhétnek hívták, egy egész hétig tartott.
1954-ben tett javaslatot az ENSZ
közgyűlése az Egyetemes Gyermeknapra, melynek célja, a világ gyermekeinek testvériségéről történő
megemlékezés, a kölcsönös megér-

2021. május 21.
Rendőrségi hírek

tés, és a gyermekek jólétéért folytatott szakadatlan küzdelem. Ekkor
javasolták a kormányoknak azt is,
hogy jelöljék ki az országuk számára leginkább megfelelő dátumot a
kicsik köszöntésére!
Magyarországon május utolsó
vasárnapján ünneplik a Gyermeknapot.
A gyerekek ünnepén minden
évben rengeteg rendezvény, program várja a lurkókat. A Gyereknap
célja, hogy a kicsik jól szórakozzanak, ezen a napon az övék legyen
minden figyelem.
Forrás: okosjatek.hu

VÁLTOZNAK AZ ÉVSZAKOK…CSERÉLJÜK, VAGY NE
CSERÉLJÜK LE NYÁRI GUMIRA A TÉLIT?
Fogadják meg a Szolnoki Rendőrkapitányság baleset-megelőzési
munkatársainak ajánlásait.
A napi átlag hőmérséklet a 7 fokot jóval meghaladja, viszont sokan az
utolsó pillanatig hezitálnak, hogy lecseréljék-e téli gumikat az autóikon.
Miért van szükség a gumicserére? A téli és a nyári abroncsok mintázata és
anyagösszetétele is eltérő. Máshogy viselkednek télen egy mínusz 12 fokos
jégkásás és máshogy egy plusz 70 fokra felmelegedett nyári aszfalton. A téli
gumik meleg időben hamarabb elkophatnak és a nedves, vizes úton jobban
csúszhatnak, mint a nyáriak. A csere előtt célszérű megvizsgálni a nyári
gumik életkorát, melyet az abroncs oldalán lévő DOT szám mutat meg
(gyártás hete, éve). 7-8 évnél idősebb gumikat le kell selejtezni! A gumik
állapotának vizsgálata is létfontosságú. Ha a profilmélység már csak 2-3
mm, akkor megérett a cserére, különösen, ha repedések is láthatók a felületén. A gumiabroncsokban lévő levegőnyomás ellenőrzése is szükséges,
és nem szabad elfeledkezni a pótkerék állapotának, valamint a benne lévő
levegőnyomásnak a vizsgálatáról sem. A felszerelt gumiknak legalább tengelyenként meg kell egyeznie, de legideálisabb, ha négy egyforma gumi
van az autón.
Hogyan tegyük el pihenőre a téli szettet?
• tisztítsuk meg a szennyeződésektől a leszerelt kerekeket/abroncsokat;
• a felnire szerelt abroncsokat egymásra rakva, vagy felfüggesztve, a leszerelteket állítva, időnként átforgatva száraz, hűvös, fénytől és fagytól
védett helyen tároljuk;
• takarjuk le egy ponyvával;
• jelöljük meg, hogy hová voltak felszerelve az autón.
Egy mezőtúri lakos közlekedett motorkerékpárral 2021. május 11-én 11
óra 30 perc körül Jászberény külterületén a 32. számú úton. Haladása
során egy úttestre szaladó nyúl miatt vészfékezett, elesett és a jobb oldali
vízelvezető árokba csúszott. A baleset következtében – az elsődleges orvosi vélemény alapján – a motorkerékpár vezetője 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Kérjük a járművezetőket, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak
megfelelően, kellő körültekintéssel közlekedjenek.
…, hogy mindenki hazaérjen.

A rendőrség büntetőeljárást indított
a jogsértő sofőrrel szemben
Egy segédmotoros kerékpárral közlekedő mezőtúri lakost ellenőriztek a
rendőrök 2021. május 15-én az éjszakai órákban Túrkeve belterületén. A
rendőrök az ellenőrzés során megállapították, hogy a 24 éves férfit a
Mezőtúri Rendőrkapitányság 6 hónapra eltiltotta a vezetéstől. Továbbá, a
sofőrrel szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott. A jogsértő férfinek a járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetésén túl még járművezetés ittas állapotban vétség miatt is felelnie kell.

Kedves Látogatónk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a
Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN Kft. egységei a Kormány
194/2021. (IV.26.) rendeletének
megfelelően, a tulajdonos Mezőtúr
Város Önkormányzatával egyeztetve, 2021. május 10-től újranyitnak
az érvényes védettségi igazolván�nyal rendelkezők és a felügyeletük
alá tartozó kiskorúak számára. A 18
év alattiak önállóan akkor látogathatják az intézményt, ha saját
védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Mivel belépéskor kötelező

bemutatni a védettségi igazolványt
és a személyazonosságot is igazolni
kell, kérjük, hogy igazolványait feltétlenül hozza magával. Az Ön adatait a Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN Kft. nem rögzíti. A
Közösségi Házban látogatóink és
munkatársaink biztonsága érdekében kötelező marad a maszkviselés
és a kézfertőtlenítés, továbbá ajánlott a távolságtartás.
Bordács László
ügyvezető

Felhívjuk a járművezetők figyelmét az eltiltás hatálya alatti vezetéssel
kapcsolatos jogszabályi változásra, ami szerint 2021. május 14-e óta aki
a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet bűncselekményt követ el.
Forrás: police.hu

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
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Lakossági tájékoztatás!
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket,
hogy az Alkotmány úti melegvizű
kutat örökbe fogadtuk és megpróbáljuk a környékét rendbe tartani,
ha már a város ilyen szép környezetett alakított ki a számára, kulturált
körülményeket teremtve az egészséges ivóvíz vételezéséhez, ingyen,
bérmentve.
Ilyen vízre mondja a köztársasági elnök úr is, hogy ez kincset ér.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ez a
hely a kincset érő ivóvíz vételezésre
szolgál és nem a hulladék tárolására alkalmas a környezete.
Háztartási hulladékát mindenki
otthon, a saját kukájában helyezze
el, mert elméletileg fizeti is a kuka
díját. Ha zöldhulladék vagy
veszélyesanyag hulladéka van azt,
a Kávási Sándor úton levő telephelyen, amennyiben egyéb hulladéka
van azt pedig a Kétpó határában
levő telephelyen tudja elhelyezni.
Tájékoztatom Önöket arról is,
mert lehet már nem emlékeznek rá,
vagy nem is hallottak róla, hogy ez
a kút régebben hosszabb időre le
volt zárva, azért, mert többen fertőzést kaptak tőle, valószínű a környezetének nem kellő tisztasága
miatt történt.
Gondolom, hogy ebben a vírusos
világban még nagyobb esély van a
fertőzésre és senkinek sem hiányzik, hogy ő is fertőzést kapjon
azért, mert a városunkban vannak
olyan felelőtlen személyek, akik
szándékosan, vagy trehányságból a
kút környékén helyezik el a külön-

Felhívás

féle fertőző anyagokat.
Eddigi tapasztalatunk szerint a
következőket állapítottuk meg: a
kútnál mossa a haját, különféle
edényeket ott mossák, különféle
étel hulladékot hordanak oda, mint
főtt rizs, krumpli és répa héja, sörös
és egyéb dobozok még benne ital
maradékkal, röviditalos üvegek,
festékes doboz, még benne festék
maradékkal, számtalan papír zsebkendő, egészségügyi betét, mindenféle undort keltő és fertőző
anyagokat. Arról már nem is beszélve, amikor a kocsiból a csikktartót
ott üríti ki a virágok közzé szórva,
másik pedig a virágot a tartóból
kiveszi és a kukába dobja.
Mi úgy gondoljuk, hogy ezeknél
az embereknél már a demencia kór
előre haladott állapotban van és nem
tudják felmérni, hogy ezzel a cselekedetükkel milyen veszélyes helyzetet teremtenek, lehet hogy esetleg a
kezelés még segítene rajtuk.
De reméljük, hogy a szellemi
leépülés nem annyira súlyos.
A tisztelt lakosság egészségének
megóvása érdekében megpróbálunk ezen úgy segíteni, hogy kamerát, vagy kamerákat szereltetünk fel
és ezzel beazonosítjuk őket, hogy a
megfelelő eljárást megtudjuk indítani, vagyis kivonni őket a forgalomból és meg akadályozni a környezet rombolást és szennyezést,
hogy elkerüljük a vírusfertőzést,
valamint a kút esetleges lezárását.
Az örökbe fogadók

Vallomás
Úgy érzem, hogy versed minden
szava nekem szól,
Talán azért mert tudom, hogy találkoztunk valahol.
A szép szavaknak nem mindenki
mestere,
De ha szívedet megérinti,
LELKEDBEN felragyog a fény,
„Megszólal” mint a leggyönyörűbb
zene.
Szereted a napot? Mert én nagyon
szeretem,
Hiszen nélküle nincs ÉLET, nincs
Szeretet, nincs Szerelem.
A nap: az örök ENERGIAFORRÁS,
ami fényt áraszt ÉLETET,
Akár éj van, akár nappal, bevilágítja az eget.
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Éjjel nem látod, helyette a csillagok
világítanak,
De BIZTONSÁGBAN érzed magad,
mert tudod,
Nem veszett el, nem veszhet el:
SOHA.
Csak éppen a FÖLD túloldalán van.
A FÉNY, és minden, ami SZÉP, a
Teremtés
Akaratát tükrözi.
Saját lelked ezt megérzi, és
MINDEN ÁRON a hozzá
HASONLÓT KERESI,
Köszönöm a SZÉP SZAVAKAT!
Nem biztos, hogy
Nekem szóllanak
De jót tesznek a Világgal, és biztos
vagyok benne
Hogy Ők is: KÖSZÖNETET
MONDANAK!
2021. április 23.
M.M.

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
alkotott és többször módosított, a
helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló
15/2018.(IX.27.) számú rendelet
alapján a „Botyánszky János” díj
minden évben a június 16-ai
Emberség Napja alkalmából kerül
átadásra. A díjat azok a személyek
kaphatják, akik mezőtúri embertársukért, vagy embertársaikért való
önzetlen emberségről, segítőkészségről tesznek tanúbizonyságot és
ezzel kiemelkedő példát mutatnak.
A „Botyánszky János” díj adományozására természetes személy,
jogi személy vagy jogi személyiség
nélküli szervezet javaslatot tehet
2021. június 7-ig, melyet Mezőtúr
Város
Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport

Bizottságához kell írásban (5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
címre) eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt
személy nevét, rövid életrajzát,
valamint a javaslat részletes indokolását legalább 1 legfeljebb 2
gépelt oldal terjedelemben.
A beérkezett javaslatok alapján a
díj odaítéléséről a képviselő-testület
dönt.
A kitüntetések adományozásával
kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati
hivatalban Tóth Ádám ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: toth.
adam@mezotur.hu) vagy a könyvtárban megtekinthető.
Herczeg Zsolt
polgármester

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

VÁROSI SPORTCENTRUMBAN.
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
TAJ kártyáját hozza magával!
Magyar Vöröskereszt

2021. május 21.

mezőtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Takács Jánosné Szőke Erzsébet
élt 87 évet,
Benczédi Dénes élt 80 évet,
Németh Istvánné Zsidai Margit
élt 84 évet,
Herbály Sándorné Cseri Irén élt 68 évet,
Dr. Varga Zsigmond Péter élt 76 évet,
Szebenyi Zoltán élt 55 évet,
Szarvák Tibor élt 87 évet,
Tóth József Lajosné Debreceni Katalin
élt 69 évet,
Czövek Erzsébet élt 85 évet,
Köböl Mihály élt 89 évet,
Gál József élt 83 évet..

Nyugodjanak békében.
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

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

Május 21- 27-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044

Május 22-23-24-ig:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 7.
Tel: 06/30/978-2286

Május 28- Június 03-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth Lajos út
9-11.
Tel: 06/56-550-445

Május 29-30-ig:
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006;
06/30/664-8257

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Sebők Gergely
(Kálnai Kinga)

Tisztelt Olvasónk!
Köszönjük az eddig beküldött gyönyörű babaképeket!
Továbbra is várjuk a családba érkező újszülöttek fotóját névvel,
és az anyuka nevével ellátva a Mezőtúr és Vidéke facebook
oldalára,vagy az ujság@mkskft.hu e-mail címre.

Tájékoztatás E-ON gallyazási munkák elvégzéséről
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A fák és bokrok ágai a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik, ezért a vezeték biztonsági
övezetét érintő fák és bokrok ágait szükséges eltávolítani, hogy a vezeték
biztonsági övezetének határain belülre ne nyúljanak. A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. az áramszolgáltató tulajdonában lévő hálózat biztonsági övezetében a gallyazási munkákat a szolgáltatás biztonsága
érdekében elvégezteti.
A munkálatokat az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szerződött
partnere városunkban 2021. június hónapban ütemezve, folyamatosan
fogja végezni.
A munkavégzésük során a vállalkozás munkatársai a város belterületén
és a külterületi településrészeken is minden vezetékszakaszt ellenőrizni
fognak.
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

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.
Lapzárta: 2021. május 26. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

