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Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Új, ingyenes WiFi pontok Mezőtúron /WIFI4EU/
internet szolgáltatáshoz:
Az elérhető WiFi hálózatok
közül keresse ki a WIFI4EU névvel
rendelkezőt és csatlakozzon hozzá.
A csatlakozás közben egy felugró
ablakban vagy böngészőben megjelenik a belépési oldal. Ezen az oldalon fogadja el az „Elfogadom az
Adatvédelmi Nyilatkozatot” lehetőÖrömmel tájékoztatom Önöket,
hogy Mezőtúr Város Önkormányzata sikeresen pályázott a WIFI4EU
elnevezésű Európai Uniós pályázati
konstrukció keretében.
A WiFi4EU kezdeményezés célja,
hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a parkokban, a
köztereken, játszótereken, a középületekben Európa-szerte ingyenes, kiváló minőségű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a lakosok és az odalátogatók rendelkezésére. Az Európai Bizottság által a
kezdeményezés keretében finanszírozott 15.000 eurós utalványokkal a
települések támogatást kapnak
ahhoz, hogy WiFi-telepítő vállalko-

zások szolgáltatásait igénybe véve
WiFi-hotspotokat építsenek ki a
közösségi élet fent említett színterein. Az utalvány kizárólag WiFiberendezések telepítésére használható fel, a település azon pontjain,
ahol még nem áll rendelkezésre
ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat.
Mezőtúron a projekt sikeresen
befejeződött, melynek köszönhetően három új WiFi pont került kiépítésre a város főterén, a Vadászház
és a Mezőtúri Strandfürdő területén, valamint a nemrég megújult
kertvárosi játszótéren. A felhasználók egyszerűen csatlakozhatnak a
reklámmentes és nagy sebességű

séget és a „Belépés” gombra kattintva lépjen be. Amikor sikeresen
belépett az Európai Unió WIFI4EU
oldala lesz látható.
Jó böngészést kívánunk!
Herczeg Zsolt
polgármester

A beruházás egyik helyszíne - Mezőtúri Strandfürdő

Városi Gyermeknap, kicsit másképp....
Sok-sok idő után ismét rendezvényt szervezhetett a Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. Természetesen a
szervező társaságnak sok dolgot
kellett figyelembe venni, több jogszabálynak és veszélyhelyzeti
intézkedésnek kellett együttesen
megfelelni. A legnagyobb kérdést
mégis a Gyermeknap megvalósítása, vagy nem megvalósítása adta. A
megszervezzük-e a programot korlátozásokkal, vagy az egyáltalán
nem szervezzük meg az eseményt
közül – úgy gondoljuk –, hogy a
kevésbé rossz megoldást választottuk. A megszervezés mellett döntöttünk. Az esemény kapcsán számos
kihívás elé állított bennünket a
folyamatosan változó jogszabályi
háttér. Utoljára már a szabadtéri
vagy zárt esemény megvalósítása

A programok a Városi Oktatási
Centrum sportcsarnokában kerültek
megtartásra, így a belépés védettséget igazoló kártyához kötött volt. A
címben szereplő „kicsit másképp...”
ezt tükrözi. Nagyon szerettünk
volna mindenkinek szolgáltatni és
minden gyermeket szerettünk volna
vendégül látni, de az aktuális helyzet ezt nem tette lehetővé.
Döntenünk kellett. A szeszélyes
májusi időjárásra és az Országos
Meteorológiai Szolgálattal történő
egyeztetésre hivatkozva hoztuk meg
a döntést, és mint utólag ki is derült,
helyesen. A későbbiekben, a korlátozások feloldása után igyekszünk
kárpótolni azokat a gyermekeket,
akik a mostani programra nem tudtak eljönni kártya hiányában.
között kellett ismét döntenünk,
hiszen más-más szabályozás alá

esik a kettő. Ám végül a Gyermeknap
helyszínét az időjárás döntötte el.

Foylt. a 2. old.

Felhívás a felelős ebtartásra
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TITOKDOBOZ
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Az M.I.I. KN Kft. oldala
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30 éves a Szőlőfürt Vendéglő
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Baba-mama barát padok

5. old.

Rendőrségi hírek

7. old.
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közönséggel. Ezt követően kihúztuk a tombola nyereményeket, ahol
több pléd, társasjáték, kirakó,
tollasszettek mellett gazdára talált
egy ágynemű huzat, egy Twister
családi társasjáték és egy Pop up
sátor is. A programok sorát a
Hegeshow extrém sportbemutató
zárta. A tervek szerint szabadtéren
valósult volna meg ez a program,

A kerékpártúra résztvevői

Május utolsó vasárnapján a programok 9 órakor kezdődtek a Szabó
Gábor kerékpáros emléktúrával. Bíró
László szervező elsődleges célja volt
az emlékezés és a tisztelet megadása
Szabó Gábor emlékének. A túra két
távján – 20 km, 50 km – több, mint
30 kerékpározó vett részt.

viszont az időjárás ez alkalommal
is közbe szólt, így a fiúk profizmusának köszönhetően a csarnokban
került felépítésre a bemutatóhoz
szükséges pálya. Az ország legjobbjai érkeztek a Városi Gyermeknapra,
akik a gravitációt meghazudtoló
showműsorukkal felnőttet és gyereket egyaránt elkápráztattak.

be arról, hogy Törökszentmiklósra,
Szentestre, Szarvasra, Kétpóra,
Délegyházára, Gyomaendrődre,
Túrkevére, Békésre, Kisújszállásra,
Szolnokra, Tiszaföldvárra, Szegedre és Érdre is eljutott az eseményünk híre.
Rendezvényünk
támogatói:
Mezőtúr Város Önkormányzata, a
Mezőtúri Intézményellátó és

leg átszervezte. Az ügyességi versenyek a sportcsarnokban kerültek
megszervezésre, a kerékpáros
ügyességi verseny sajnos az eső
miatt elmaradt, az aszfalt rajzversenyben a rajzok éppen elkészültek, de sajnos a zsűrizésre már nem
maradt elég idő, viszont a Patkós
Éva és Kelemen Márta alkotta zsűri
minden rajzolót díjazásban részesített. Később Molnár Orsi interaktív
Eseményünket több kézműves
árus is színesítette, akiknek ezúton

Dalma Dance Club SE tagjai

Közben ingyenes légvár és trambulin várta a gyermekeket. A
Kenderkóc Népi játszóházban népi
ügyességi játékok és kukoricás játszó állt a gyermekek szolgálatára,
valamint lehetőség volt a kézműves
foglalkozások keretében terméské-

is köszönjük, hogy eljöttek hozzánk.
Rendezvényünk az EFOP-3.9.216.2017-00011 azonosítószámú „A
humán kapacitások fejlesztése
Mezőtúr térségében” elnevezésű
projekt keretében valósult meg. A
pályázati jelenlétívünknek köszönhetően láthattuk, hogy számos településről érkeztek hozzánk vendégek. Nagy örömmel számolhatunk

peket készíteni, illetve bőrből pénztárcát, karkötőt és kitűzőt alkotni,
amelyeket természetesen mindenki
haza is vihetett. Velünk volt a napfolyamán Manka bohóc is, aki minden gyermeknek örömmel hajtogatta a lufikat.
A kora délutánra meghirdetett
programokat már az időjárás némi-

Reni Zumba Dance tagjai

A sportcsarnokban 10 órától kezdődtek a színpadi programok.
Elsőként a Kacagó Bábszínház előadásában láthattuk a Rigócsőr
királyfi című darabot, majd sokak
kedvence a Buborék Együttes lépett
színpadra. A koncert után a Dalma
Dance Club SE tagjai érkeztek,
bemutatva a már díjazott produkcióikat, illetve debütáló koreográfiákat is hoztak.
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zenés műsorára táncolhattak kicsik
és nagyok egyaránt, majd a Reni
Zumba Dance gyermek csapatai
léptek színpadra, akik egy kis meglepetéssel is készültek a Gyermeknapra. Egy flashmobot hirdettek a
főiskola elé és a Jerusalema tánckihívást táncolták el közösen a

Ingatlankezelő KN Kft, a Mezőtúri
Polgárőr Egyesület, ProTúr Kerékpáros Sportegyesület és a Magyar
Vöröskereszt. Köszönjük támogatásukat.
És bár tökéletes szervezés nem
létezik, bízunk abban, hogy, akik
velünk tartottak, találtak szívüknek
kedves programot és látják, hogy
bennünket a jó szándék vezérelt.
Igyekeztünk a helyzetből a legjobbat kihozni
Találkozzunk legközelebb is!
Bodor Márti
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Tájékoztató

Szeretnénk felhívni a tisztelt
lakosság figyelmét arra, hogy a
belügyminiszter 4/2021. (V.22.)
BM határozata alapján - mivel
2021. május 22. napján megtörtént az ötmilliomodik COVID-19
elleni oltóanyaggal történt védőoltás – 2021. május 23. napján
hatályba lépett a 264/2021. (V.21.)
sz. Kormányrendelet, mely a
védelmi intézkedések lépcsőzetes
feloldásának ötödik fokozatára
tekintettel a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeleteket módosította az alábbiak
szerint:
A hatályba lépett új intézkedések
a következők:
- A kijárási tilalom megszűnt;
- Az üzletek, vendéglátó üzletek
és más helyszínek a járványhelyszínre tekintettel elrendelt kötelező
zárási időpontja megszűnt;
- közterületi maszkviselési kötelezettség megszűnt;
- szabad a sport a közterületeken,
akár egyéni, akár csapatsport;
- magán- és családi rendezvény
legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom
pedig akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható;
- szállodában vagy étteremben
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tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó
üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt
vevők elkülönítéséről;
- egyéb zárt téri rendezvény csak
védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;
- egyéb szabadtéri rendezvény
legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is),
500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;
- a zenés-táncos rendezvény csak
védettségi igazolvánnyal látogatható;
- 16-18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete
nélkül járhat például étterembe,
moziba, ha rendelkezik védettségi
igazolvánnyal.
További új jogszabályi rendelkezés, hogy a védettségi igazolvány
felmutatásával egyenértékű, ha az
érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség
igazolásáról szóló 60/2021. (II.12.)
Korm. rendelet szerinti védőoltást
igazoló applikációval igazolja.
Mezőtúr, 2021. május 27.
Dr. Enyedi Mihály
jegyző

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Önkormányzata a tulajdonában álló alábbi ingatlanok
2021. évi fűtermését értékesíti:
- 01299 hrsz-ú, 15 ha 6276 m2 területű gyep,
- 01496/4 hrsz-ú legelő északi részén elhelyezkedő 40 ha terület,
Az összegszerű ajánlatot legkésőbb 2021. június 8. (kedd) 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.
Mezőtúr, 2021. május 31.
Herczeg Zsolt
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom az eb tartókat,
hogy ez év január 7-vel jelentősen
emelkedett az állatvédelmi bírság
alap összege, mely 15000 forintról
75000 forintra változott.
A gyakorlat sajnos azt mutatja,
hogy az ebtartás vonatkozásában
sokan nem képesek felnőni a feladathoz, ezért az alábbiakban
összefoglalom a főbb szabályokat.
A kutyatartásra vonatkozó főbb
szabályok az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvényben (továbbiakban Ávt.),
valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II.26) Korm. rendeletben kerültek meghatározásra a
jogalkotó által.
A fenti jogszabályok alapján az
ebtartársra vonatkozó főbb szabályok a következők:
• Az állattartó köteles a jó gazda
gondosságával eljárni, az állat fajának, élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
• Az állattartó gondoskodni
köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezésről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
• A szabadon tartott állatok számára – azok természetes viselkedését is figyelembe véve – biztosítani
kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén,
valamint az időjárás káros hatásaival és egészségére ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.
• Az állaton minden olyan
beavatkozást el kell végezni, amelynek elmulasztása az állat fájdalmát,
szenvedését idézi elő, az állatnak
sérülést okoz, vagy az állat károsodásához vezet.
• Az állat tartási helyének olyan
méretűnek kell lennie, hogy az állat
fajára jellemző mozgási igényét ki
tudja elégíteni:
– kistestű ebet 10 m2-nél kisebb
területen,
– közepes testű ebet 15 m2
kisebb területen,

– nagytestű ebet 20m2 kisebb
területen tilos tartósan tartani.
• Csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani.
• Az állatokat úgy kell tartani,
hogy ne veszélyeztethessék más
állatok, illetve az ember biztonságát.
• Belterületi közterületen az
ebet csak is kizárólag pórázon lehet
vezetni!
• Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell, hogy az eb
sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
• Az állatban félelmet keltő, erős
fény- vagy hanghatással járó tevékenység, időjárási jelenségek teljes
időtartama alatt, különösen az év
azon szakában, amikor pirotechnikai termék engedély, bejelentés
nélkül is felhasználható, az állattartó köteles gondoskodni az állat
félelmében történő elszökésének
megakadályozásáról.
• Négy hónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel (microchippel) megjelölve tartható.
• A kutya tulajdonosának évente
kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint
az ebet transzponderrel megjelöltetni.
A felelőtlen ebtartás súlyos
következményekkel jár. Tetemes
bírság kiszabásával kell számolniuk a felelőtlen kutyatartóknak.
Egy példát szeretnék kiemelni,
amely a városban történt a közelmúltban. Egy kutyatartó oltás nélküli, chippel nem ellátott kutyája
kiszökött az utcára és ott más macskájának az életét kioltotta. A büntetés 2.250.000 forint, a bírság kiszabásra került.
Kérem Önöket, odafigyeléssel
előzzük meg a hasonló eseteket!
dr. Enyedi Mihály
jegyző

VÉRADÁS
Június 29-én 8-12 óráig véradás lesz a
A Közösségi Házban büfé kiadó üzemeltetésre.
Bővebb infó:
Bordács László ügyvezető
0620 243-5807, ig@mkskft.hu

KÉZMŰVES HÁZBAN.
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
TAJ kártyáját hozza magával!
Magyar Vöröskereszt
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
„Fogadj örökbe egy parkot” program Mezőtúron.

Április elején meghirdettük a „Fogadj örökbe egy parkot” programunkat,
melynek elsődleges célja volt a lakóközösségek és civil egyesületek bevonásával, a Mezőtúr közterületi zöldterületeinek környezet színvonalának
emelése. Nagy örömmel kijelenthetjük, hogy nagy érdeklődés mellett, több
terület is gondos gazdát talált. Jelenleg is folynak az egyeztetések és az
örökbeadott parkok esetében már az ültetések is megkezdődtek. Kérésre, a
munkaerő biztosítása mellett szívesen adunk átteleltetett növényeket
(muskátli, sétányrózsa) és általunk termelt egynyári virágokat is (dália,
mézvirág, gazália). Fásszárúak ültetésére is van lehetőség, melyből a
pirosvirágú vadgesztenyefajtát tudjuk biztosítani. Az alábbi közterületi
parkok találtak gondos gazdára:
1. Gyalog Magda tér- Mezőtúr, Kossuth úti Általános Iskola
2. Kun Emlékhely - Túri Olvasókör Egyesület
3. Flóra kút – Róka Éva
4. Botyánszky Park - Nyugdíjas Pedagógusok Szakszervezete
5. Kubikos Szobor - Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők Klub
6. Múzeum tér - Búzavirág Népdalkör

7. Kossuth szobor a Táncsics út sarkon - Mezőtúri Tisztelet Vasutas Klub
8. Ligeti tavi park – Diabetes Klub
9. József Attila úti kispark - Mezőtúri Népi Díszítőművészeti és
Kézműves Szakkör
10. Alkotmány úti meleg kút - Lokomotív Nyugdíjas Klub
Még örökbefogadható területeink: Vasút park, Újvárosi templomkert,
Fóti úti kispark, Erkel F. úti park, Ifjúsági lakótelepi park, Ligeti ágyások, új
ültetésű sövények, Pétery K. úti kispark.
Köszönjük az eddigi jelentkezők segítségét és munkáját annak érdekében, hogy Mezőtúr tisztább, zöldebb és vidámabb város legyen.

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
Májusban ütemterv szerint folyamatos volt a város csapadékvíz
elvezető csatornáinak valamint a
földmedrű csapadékvíz elvezető
árkainak tisztítása, kotrása és a
hozzájuk tartozó átereszek tisztítása. Továbbra is kérjük a lakosságot,
hogy az ingatlanok előtt levő csapadékvíz-elvezető árkokat rendszeresen takarítsák.
Gyalog Magda téren közterületi
padok felújítását végezzük, valamint három darab új szemétgyűjtőt
helyeztünk el a város közterületein.
Sajnos, folyamatosan tapasztaljuk,
hogy a tisztítást követően, a hulladékot nem az edénybe, hanem mellé
dobálják, ezért minden fórumon
kérjük a lakosságot, hogy használják ezeket a kihelyezett edényeket.
Köszönjül együttműködésüket!

Májusban folytattuk a város köztereinek, parkjainak ütemterv szerinti
zöldterület
rendezését.
Fűkaszákkal és fűnyírótraktorokkal
május végéig mintegy 400.000
nm2-nyi területen vágtuk le a füvet
és az ott található hulladékból több
mint 4 tonnát szedtünk össze és
szállítottunk el.
2021. május 27-én a Peresi holtág

hulladéklerakóiból ismét rekord
mennyiségű kommunális hulladék
került elszállításra. Az NHSZ
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit
Kft. szemetes autója munkatársaink segítségével 93 konténer, azaz
közel 10 tonna szemetet szállított
el a hulladéklerakó helyről.
Májusban tovább folytatódott a
nyaralótulajdonosok jelentős hozzájárulásával, munkatársaink és gépeink segítségével a Peresi Méher zug
nyaralóövezeti földútjának felújítása.
Hétköznapokon és hétvégén is a
megszokott nyitva tartási időben
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 kor-

mányrendelet 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!
Start munkaprogram keretén
belül saját készítésű babagondozást segítő speciális padokat
helyeztünk el a Szabadság téren, az
Ifjúsági lakótelepen, valamint a
Ligeti tónál található játszótereken.
Ezúton is kérjük Önöket, amennyiben rendellenességet illetve hibát
tapasztalnak, jelentsék központi
email címünkön (intezmenyellato@

mturiellato.hu) vagy a központi
telefonszámunkon. (06/56 350037).
Segédmunkás munkakörben,
kompüzemeltetési feladatokra,
munkavállalók jelentkezését várjuk fényképes önéletrajzzal az
intezmenyellato@mturiellato.hu
e-mail címen.
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TITOKDOBOZ címmel megjelent
Salánki Anikó harmadik önálló kötete
Igazi ÖRÖMHÍR és igazán szép
születésnapi ajándék.
A Piros szemüveg és az
Anikomment után újabb kötettel
örvendeztetett meg bennünket
Anikó.

A Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai a Start Mintaprogram alprogramjaként saját
készítésű, babagondozást segítő,
speciális padokat készítettek.
A kivitelező Kft. a Szabadság
téren, az Ifjúsági lakótelepen, illetve a Ligeti-tónál található játszótereken helyezte el a padokat. Az
átadásra május 28-án került sor a
Szabadság téren, amelyen Herczeg Zsolt
polgármester mellett
részt vett Szűcs Dániel
alpolgármester
és
Pappné Juhász Emília
ügyvezető asszony is.
Polgármester úr a
közösségi oldalán kér-

te a lakosságot, hogy óvja ezeket a
családok számára praktikus eszközöket, valamint megköszönte a Kft.
vezetőjének, munkatársainak és a
Start Programban dolgozóknak a
munkáját.
Minden bizonnyal az eszközök
hasznos szolgálatot tesznek majd, a
családok bátrabban indulhatnak
útnak a jó időben.
Bodor Márti

MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET
VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ
Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet
A kialakult járványügyi veszélyhelyzetben is
várja ügyfeleit időpont egyeztetéssel,
várakozás nélkül!
A 06-30/692-3153 vagy
a 06-56/550-466 telefonszámokon
az alábbi időpontokban:
Hétfő és csütörtök 10.00-15.00,
kedd és szerda 08.00-12.00
-hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek

A kötet megjelenése méltán tölt
el büszkeséggel mindnyájónkat,
akik szeretik és olvassák írásait úgy
a nyomtatott sajtóban, mint on-line
formában, közösségi oldalakon.
Egyik kedves, közös baráttól –
Pikó Anitától – idézek.
„Mindenkinek szeretettel ajánlom Salánki Anikó legújabb, novellákat tartalmazó könyvét: a
Titokdobozt. Nagy izgalommal …
vártam az új kötet érkezését, a harmadik testvért.
Nagyon büszke vagyok arra,
hogy Anikó barátja, ismerőse lehetek, örömében, sikereiben osztozhatok. Rohanó világunkban néha

Papp Erika
(A Líra és Libri hálózat online
terjesztésében jelenik meg, az
Underground Kiadó Könyvesboltjában, Budapest, Csengery
u.72. undergroundbolt.hu/titokdoboz megrendelhető).

Májusi Szerenád
Csendes májusi éjszakán,
Ha leoltottad villanyod,
És nem marad más társad
Szobádban, csak a Csend,
És a magányod,

-hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz
-díjtalan hallásvizsgálat, hallókészülék próbahordás,
hallásjavító eszközök széle választéka

elfelejtjük a nyomtatott papírlapok
finom illatát, a letisztult stílusú,
élethelyzeteket bemutató sírósnevetős, de legfőképp elgondolkodtató történetek olvasásának lehetőségét. Én ragaszkodom ezekhez a
könyvekhez, szeretem őket és mindig előkelő helyet foglalnak el a
könyvespolcomon.”
Ezekhez a kedves sorokhoz
nehéz bármit is hozzátenni, talán
annyit, hogy mit rejt a TITOKDOBOZ.
176 oldalon 36 novellát, melyekből
megtudhatjuk, hogy a békák miért
nem telefonálnak, mit jelent az első
nyugdíj, Zsiga miért sárkányt tetováltatott a hátára, s azt is, hogy meddig tart az örökké. Kedves kis könyv,
jó kézbe venni. A borítót a szerző
maga tervezte, féltve őrzött fotók,
emlékek, mind-mind a múlt és jelen
kedves pillanatiat idézik
Ha most lehetne igazi Könyvhét,
akkor lenne a legjobb apropója a
közönségtalálkozónak, beszélgetéseknek, közös ünnepnek. Reméljük, egy későbbi időpontban sor
kerül rá, s újra együtt lehet író és
olvasó egy könyvünnepen.
Addig is kívánunk Anikónak
további sikereket, termékeny alkotói éveket, ezzel magunknak élvezetes olvasmányokat.

S nem jön álom a
Szemedre, és hallgatod
A semmi neszeit,
Lelked régmúlt időkre
Gondol, s újra átérzed
Életed eddig volt perceit,
Gondolj arra, volt jó és rossz,
Az Élet mégis itt van veled,
Kelj fel és menj, és
Tárd ki ablakod,
És érezd, hogy áramlik
Hozzád az élet, és érezd
Az orgona illatot,

S ha csendes dallal bekúszik
Hozzád az ifjú életek dala,
Az éji szerenádot elhozza hozzád
a ballagások gyönyörű dala,
Hát éld újra te is ifjúságodat,
És ne sirasd volt, vagy sosem
Volt boldogságodat,
Gondolatban dobj egy
Virágot az élet oltárára,
Hogy boldoggá tegyél másokat,
És boldoggá tedd önmagad.
Dr. Keresztes Károly

Programajánlók:
www.mkskft.hu
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30 éves a Szőlőfürt Vendéglő

Dobos Imre és felesége Katika

Városunk önkormányzata 2020
október 23-án „Az Év Mezőtúri
Vállalkozója” címmel ismerte el a
Szőlőfürt Vendéglő három évtizedes, igényesen végzett szolgáltatói
tevékenységét. Dobos Imre és felesége Katika 1991 május 10-én nyitották meg a gyorsan népszerűvé
váló, a kezdetekben falatozó-bisztróként induló vendéglátó helyet a
Kossuth úton, ami 1997-től már
melegkonyhás vendéglőként is
szolgálja a lakosságot. A rendszerváltás hajnalán vágtak bele ebbe a
vállalkozásba, akkor, amikor sok
hasonló profilú cég éppen befejezte
a működését. Néhány szakmabeli
figyelmeztette őket a buktatókra, de
ők nem riadtak meg. Napról napra
erősödött a cég, a nyereségből
folyamatosan fejlesztették a konyhát és az ízlésesen kialakított éttermet, a vendégek kényelmét szolgáló övezeteket. A pénzügyek mozgatása, átlátása mindig az Imre kezében összpontosult, akárcsak a fejlesztések, napi karbantartások végzése vagy megszervezése. Katika
ügyes kezű és ötletgazdag, ezt a
tudását mindig jól kamatoztatta az
újításoknál, de ráhárult a mindennapi szakmai ügymenet összefogása, a rendezvények sikeres lebonyolítása is. Rugalmasságát jól példázza, hogy 52 évesen szerezte
meg „szakács diplomáját”, hiszen

ezt a jog és a gyakorlat is megkövetelte tőlük. Elismeréssel emlegetik
meg Kovács Imréné Marikát,
Horváthné Terikét akik nagy segítséget jelentettek számukra a kezdeti években. Bő egy évtizede került
hozzájuk Szabó Tibi, aki mesterszakácsként, „konyhafőnökként” a
vállalkozás nélkülözhetetlen motorja. Úgy látom, hogy munkatársaikat
szinte családtagnak tekintik, jó
hangulatú névnapokat, munkahelyi vacsorákat is tartanak közösen.
Mondhatni, állandó csapattal dolgoznak együtt, teljes bizalomban és
kölcsönös tiszteletben.
„Mindent a vendégért!”- ez a
tulajdonosok és a munkatársak
mottója. A hétköznapok mellett
kiemelten fontosak a rendezvények: a szilveszterek, Május elsejék, a városi klubok ünnepi rendezvényei, esküvők, névnapok, de szívesen támogatnak jótékonysági
kezdeményezéseket is. Minden
évben szerveznek egy ingyenes
vacsorát a törzstagoknak. Soha
nem a hirtelen meggazdagodás,
sokkal inkább a visszatérő vendégek megelégedettsége, az emberséges magatartás vezérelte őket.
Gyakran látni náluk gyakorlatukat
töltő vendéglátós hallgatókat, akiknek a foglalkoztatása különösen
nagy felelősséget jelent. Tartalmas
harminc év van mögöttük, ami itt
zajlott a szemünk láttára, amihez e
helyről is gratulálunk!
Arra is kíváncsi voltam, hogy
mivel foglalkoztak korábban,
hiszen mondhatni életük közepén
alapították meg a Szőlőfürt Vendéglőt.
A Dobos házaspár júniusban már
az 53. házassági évfordulóját fogja
ünnepelni. Mindketten Mezőtúron
születtek és érzelmileg nagyon
ragaszkodnak a városhoz. Közös
életük mindvégig a Táncsics úti
házukhoz kötődik. Két gyermekük
van - Imre 1969-ben, Ildikó 1977ben született – és öt unokájuk.
Dobos Imre a villanyszerelői
szakma gyakorlati tudnivalóit –

ipari tanulóként - a valamikori
Vasipari Vállalatnál sajátította el,
ahol több szakma fortélyával is
megismerkedett. A szakmunkásvizsgát követően a helyi villanytelepen helyezkedett el, innen vonult
be 1965-ben katonának. Később
karbantartóként
dolgozott
a
Magyar-Mongol Barátság MGTSZben, majd visszahívták a TITÁSZhoz. Jó szívvel emlegeti Barna
István igazgatót, aki nagyon biztatta őt és néhány munkatársát, hogy
öt éven át, Szentesre átjárva, esti
tagozaton szerezzenek technikus
minősítővel megfejelt szakérettségit és érintésvédelmi szakvizsgát.
Nem volt könnyű a munka mellett,
de megcsinálták, a cég támogatását
is élvezve!

vesen besegített a Petőfi úton lakó
Szabó Lajos fazekas mesternek.
Katika a fazekasságból is vizsgát
tett, gyönyörűen díszítette a portékákat. Ebből a kapcsolatból fejlődött ki – még a hetvenes évek végén
– a népi fazekas termékeket készítő
első, jelentős vállalkozásuk, ahol
több jónevű fazekas szövetkezeti
munkatárssal dolgoztak együtt,
nagyon eredményesen.
Mindent összevetve elmondható,
hogy a Dobos házaspár rendkívüli
szorgalommal, jó üzleti érzékkel és
rengeteg munkával jutott mindig
előre. A munka volt az éltető elemük.
Két évvel ezelőtt megvásárolták a
„Zöldkereszt”-ként ismert szomszédos épületet, ahol gyönyörű ren-

Ildikó a munkatársakkal

dezvényházat alakítottak ki. Ennek
indításakor döntöttek úgy, hogy a
2020-as évtől lányuk legyen az
egyre sokrétűbb, sokak által közkedvelt vendéglátóhely vezetője,
aki igyekszik rászolgálni szülei
bizalmára, a vendégek és a munkatársak támogatására.
Boldog születésnapot kívánunk a
Szőlőfürt Vendéglő tulajdonosainak, munkatársainak, kívánjuk,
hogy még nagyon sokáig járuljanak
hozzá szolgáltatásaikkal városunk
életéhez!

Katika a Telekiben érettségizett,
még az 5+1-es rendszerben, melynek keretében a gyakorlati napokon
keramikus ismereteket is szereztek
a Népművészeti Fazekas Szövetkezetben. Kiváló oktatójuk volt id.
Jakucs Imre és Boros Géza személyében. Érettségi után orvos írnokként helyezkedett el és általános
asszisztens végzettséget szerzett.
Előbb dr. Kádas Zsigmond körzeti
orvos majd dr. Szabó Imre, dr.
Szentes János és dr. Bodola
Gyöngyi praxisában dolgozott.
Húsz évet töltött az egészségügyben. A munka mellett időnként szí-

Hívjon minket bizalommal!
Egyesületünket az év minden napján, a nap 24 órájában lehet hívni új
telefonszámunkon.
Keressenek minket bizalommal olyan ügyekben, amiket egyesületünk
(civil szervezetként) orvosolni tud.
Örömmel segítünk mindenkinek, aki kérdéssel fordul felénk.
Viszont nyomatékosan kérjük önöket, hogy segélyhívó helyett
NE minket hívjanak.

Tel.: 06 30/621-16-33
VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Berczeliné Boldog Mária
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Rendőrségi hírek
Kozmetikumokat, ruhaneműt és elektronikai cikkeket vittek
el egy mezőtúri házból
A rendőrök rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőt.
Ismeretlen személy bement egy
mezőtúri lakóházba 2021. május
18-án 8 óra és 2021. május 19-én 13
óra között, ahonnan kozmetikumokat, ruhaneműket és különböző
elektronikai cikkeket tulajdonított
el. A rendőrök az adatgyűjtést követően azonosították, elfogták és előállították a Mezőtúri Rendőrkapitányságra a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható férfit. Gyanúsítotti kihallgatása során a 33
éves jogsértő beismerő vallomást tett. A rendőrök a kutatás során az eltulajdonított tárgyakat megtalálták és lefoglalták.
A Mezőtúri Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.

Az elsőbbségi szabályok megsértése miatt következett be az
a baleset, ami 2021. május 29-én a koraesti órákban történt Mezőtúr belterületén. Egy helyi lakos személygépkocsijával a Petőfi Sándor út és a
Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződéséhez érkezett, azonban – az Állj!
Elsőbbségadás kötelező közúti jelzőtábla figyelmeztetése ellenére - nem
adott elsőbbséget a védett úton haladó jármű vezetőjének és összeütköztek. A szabályosan közlekedő gépkocsi sofőrje – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét az elsőbbségi szabályok betartására. Kérjük, hogy az útkereszteződéseknél fokozott körültekintéssel és
figyelemmel vezessenek! Csak akkor haladjanak be a kereszteződésbe, ha
az elsőbbséget megadták, vagy megkapták!

A dévaványai férfi egy diáklány kezéből kapta ki a telefont a
mezőtúri vasútállomáson
A bűncselekményt követően, néhány perc múlva a mezőtúri rendőrök bilincse kattant a feltételezett elkövető csuklóján.
Ismeretlen személy a mezőtúri vasútállomás várótermében egy diáklány
kezéből kapta ki a mobiltelefont és azzal elszaladt, 2021. május 28-án a délutáni órákban. A sértett a bejelentő után futott, amikor gépkocsizó járőröket pillantott meg, akiknek elpanaszolta sérelmét. A rendőrök gyorsan
elfogták a jogsértőt, aki csak ötszáz méteren át gondolhatta magáénak az
eltulajdonított tárgyat. A nyomozók a 30 éves dévaványai lakost lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak
ki. A terhelt kihallgatásakor elmondta, hogy azért lopta el a mobiltelefont,
mert neki nem volt, és gondolta, szerez egyet magának.

A mezőtúri nyomozók a TISZA MEKTO közreműködésével
fogták el a feltételezett elkövetőket
A megalapozott gyanú szerint, a helyi lakosok új pszichoaktív anyagot értékesítettek rendszeresen, anyagi haszonszerzésre törekedve.
A Mezőtúri Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyag kínálásával, átadásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétség elkövetése miatt
folytat eljárást.
A rendelkezésre álló adatok szerint, három helyi lakos 2020. február óta
napi rendszerességgel, anyagi haszonszerzésre törekedve értékesített új
pszichoaktív anyagot helyi lakosoknak. A rendőrök adatgyűjtés során azonosították, majd a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
bevetési egységének közreműködésével elfogták és előállították a Mezőtúri
Rendőrkapitányságra a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyeket, akiket új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt
gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozók kutatás során kábítószer gyanúját keltő anyagokat foglaltak le, melyek igazságügyi vegyész szakértői vizsgálata jelenleg is folyamatban van.
FORRÁS: www.police.hu

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
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ELHUNYTAK

közéleti lap

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

Sáfár Imre András élt 76 évet,
Rézsó Sándor élt 91 évet,
Csipes Lajos élt 92 évet,
Perei Piroska élt 85 évet,
Fodor Sándor élt 92 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:

Zombori Zoé Hanna
(Herczeg Nikolett)

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.

06 30/239-6721
0630/347-6628

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.

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

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

Június 04-10-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637

Június 5-6-ig:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
el: 06/20-941-5217

Június 11-17-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Június 12-13-ig:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 7.
Tel: 06/30/978-2286

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2021. június 9. (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.

