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Köszönünk Mindent!

Dr. Csellár Zsuzsanna gyermekorvosként június 30-ig látta el a praxisá-
ban lévő gyermekek gyógyítását. Néhány héttel ezelőtt nehéz szívvel vet-
tem tudomásul, hogy az általam nagyra becsült és tisztelt doktornő, főigaz-
gató asszony elhagyja szeretett városunkat. Munkásságát a Mezőtúriak 
nagyon jól ismerhetik, hiszen 33 éven keresztül szolgálta lelkiismeretesen 
a helyi és a környékbeli polgárokat.  

Önkormányzatunk nevében ezúton is megköszönöm áldozatos munká-
ját, kívánok új munkahelyén nagyon sok sikert a gyógyításban, valamint 
hosszú, boldog életet!

Hiányozni fogsz, mindig visszavárunk Zsuzsi!

Herczeg Zsolt
polgármester

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Mezőtúr II. számú házi gyermekorvosi kör-
zetben (Dr. Csellár Zsuzsanna korábbi körzete) 2021. július 01. és 2021. 
augusztus 31. között két helyettesítő orvos látja el az alapellátási feladatokat. 

Az orvosok rendelési ideje az alábbiak szerint alakul:

Dr. Mile Ágota Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 7.; tel: 06-56/850-001
Hétfő: 09.00-11.00; 14.00-15.00
Péntek: 09.00-11.00; 14.00-15.00

Dr. Kondász Andrea Ildikó Mezőtúr, Sugár út 25.; tel: 06-56/353-645
Kedd: 11.00 – 14.00
Szerda: 12.00 – 15.00
Csütörtök: 09.00 – 12.00.

A tanácsadás helye: Mezőtúr, Sugár út 25.
A tanácsadás ideje: kedd 10.00 – 11.00.

2021. szeptember 01. napjától a praxis várhatóan betöltésre kerül, mely-
ről tájékoztatni fogom Önöket.

Herczeg Zsolt
polgármester

„Az élet már adott sokat,
Bódítót, furcsát és keservest,

De még valamit tartogat.”

Ady Endre

A ballagások sora június közepén folytatódott. Először a Rákóczi úti 
Általános Iskola diákjai, majd az Újvárosi Általános Iskola diákja búcsúz-
tatták az iskolás éveket.

A 2018-ban Mezőtúr Város 
Önkormányzata által megalapított 
Bonus Discipulus díjat a Rákóczi 
úti iskola ballagási ünnepségén 
Pongrácz Eszter végzős tanuló 
vehette át Szűcs Dániel alpolgár-
mestertől. Eszter 8 éven át kitűnő 
eredménnyel zárta a tanéveit, vala-
mint példaértékű kulturális és 
közösségi munkát végzett. 

A ballagó diákoknak Mezőtúr 
Város Önkormányzata és a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN Kft. 

nevében szívből gratulálok. A pedagógusoknak pedig kellemes feltöltődést 
a következő tanévre.

Bodor Márti

A „Rákóczis” ballagók

Az Újvárosi Általános Iskola ballagói
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Vízvételi pontokat jelöltünk ki Mezőtúron

A járókelők hőérzetének csökkentése érdekében a nyári időszakban 
városunk több pontján is ivóvízvételi lehetőséget biztosítunk.

Vízvételi pontok – az intézmények nyitvatartási idejében:
•	 Közösségi Ház – Szabadság tér 17.
•	 Városi Oktatási Centrum (volt főiskola) – Petőfi tér 1.
•	 Tourinform Iroda – Kossuth Lajos tér 1.
Kérem, éljenek bizalommal a lehetőséggel! Figyeljünk egymásra, vigyáz-

zanak magukra!
Herczeg Zsolt
polgármester

Tájékoztatás

Dr. Ecseki Terézia Éva és Dr. 
Czucza Éva  praxisába bejelentke-
zett személyeket tájékoztatom az 
alábbiakról:

Dr. Ecseki Terézia Éva tartós helyettesítése miatt a rendelési idő minden 
munkanapon reggel 8.00-11.00 óra közöttire módosul.

Ezen idő alatt mindenki a saját orvosához tartozó telefonszámon kérhet 
orvosi segítséget, illetve vizsgálatra történő előjegyzést orvosi javaslatra.

Telefonszámok:
Dr. Ecseki Terézia: 06 56 350 - 612
Dr. Czucza Éva: 06 56 850 111

11.00-13.00 óra között mind a két rendelőben külön-külön adminisztrá-
ciós munka elvégzésére tartunk fel időtartamot. Itt rendszeres gyógyszerek 
íratására, táppénzes papírok kérésére, kontroll vizsgálatokra beutaló kéré-
sére van lehetőség, valamint a szóbeli tájékoztatás biztosított.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy 2021. július 01-én  Semmelweis nap 
okán a háziorvosi alapellátás szünetel, szükség esetén a sürgősségi ellátás 
biztosított a Mezőtúri Városi Kórház és Rendelőintézetben.

Megértésüket, együttműködésüket köszönöm!
Dr. Czucza Éva

háziorvos

Elérkezett az elköszönés ideje 
részemről szeretett városom, 
Mezőtúr irányába!

33, 25, 25, 21 évek...... a mérföld-
kövek a felnőtt életemben! 33 éve 
kezdtem a legszebb hivatást, a 
gyermekgyógyászatot Mezőtúron. 
Itt lettem szakorvos, a gyermek-
gyógyászat szakmai tudását Dr. 
Borgula Ilonától tanultam, melyért 
hálás köszönetem szeretném kife-
jezni. Tiszta szívvel kezdtem a 
nehéz, de egyben a legszebb fel-
adatnak, a gyermekek egészség 
megőrzésének, gondoskodásának 
és gyógyításának! 25 évig tettem 
ezt az újvárosi gyermekkörzethez 
tartozó kis pacienseimért. Meg-
születtek, oviba mentek, iskolások, 
középiskolások lettek, majd felnőtt-
ként saját bébijükkel visszatértek a 
praxisba „Zsuzsa nénihez”. Ez az 
élet olyan csodálatos körforgása, 
ami a gyermekgyógyász mindenna-
pos hitét erősíti! Millió kedves, 
örömteli pillanat, a gyógyulás hálá-
ja, az édes gyermeki mosoly, a saját 
kezű gyermekrajzok, virágok, a 
szülők barátsága, kedvessége min-
dig azt erősítették bennem, hogy jó 
úton járok, amit a mai napig így is 
gondolok!

Köszönöm a védőnők együttmű-
ködését a tanácsadások magas szín-
vonalú ellátásában!

Hálás szívvel őrzöm Nagy Anna 
Mária egész praxisom alatti segítő 
asszisztensi munkáját, támogatá-
sát, szinte anyai gondoskodását!

A csodálatos és modern rendelői 
környezet kialakításáért elismerő 
köszönetem szeretném kifejezni 
Dr. Vizdákné Mártika és családjá-
nak a körzet nevében! 

25 évet szolgáltam, mint kórházi 
orvos, orvosigazgató és főigazgató 
a város lakosainak igényeit. Ez 
utóbbi volt a legnehezebb és egy-
ben egy fantasztikus nagy kihívás. 
Mint az egyik legnagyobb foglal-
koztató áttételesen gondoskodni 
150-170 család létéről, illetve a 

mezőtúri térség betegeinek az igé-
nyeit a szakma legmagasabb szint-
jén ellátni és a nap 24 órájában biz-
tosítani. Embert próbáló feladat 
volt nem csak nekem, hanem a kór-
házi dolgozóknak is! Ezúton szeret-
ném megköszönni áldozatos mun-
kájukat, a szakmai alázatukat, hiva-
tástudatukat és azt, hogy minden 
körülmények között tudtam erre a 
nagyszerű csapatomra számítani. 
Egy hajós kapitány csak úgy tud az 
árral szemben is kormányozni, ha 
van hozzá méltó legénysége! Ez a 
hajó képes volt szenzációs EFI 
napok megszervezésére, felejthe-
tetlen kirándulásokra, szakmai kép-
zésekre és megannyi közös csapat-
építő eseményekre!

21 évet vettem részt a város vér-
keringésében, mint városi, megyei 
képviselő. Tudásom legjavát adva 
végeztem a rám szabott feladatokat 
és járultam hozzá a város szépítésé-
hez, fejlődéséhez, gyarapodásához! 
Ezúton szeretném megköszönni 
képviselő társaimnak, Dr. Bagdán 
Piroska, Dr. Draskovits Dénes és 
Herczeg Zsolt Polgármestereknek a 
praxis, a képviselői és a kórházi 
munkám támogató segítségét, 
külön kiemelném Herczeg Zsolt 
Polgármester Úr a kórház fejleszté-
séért és működéséért nyújtott párt-
fogását. 

Köszönöm és hálás vagyok a 
városnak, hogy egy szép pályám 
indult el, csodálatos hivatást sze-
reztem, gyönyörű családom lett, és 
igaz barátokra leltem! 

A fővárosban, a Kis családom 
mellett gyermek háziorvosként 
folytatom munkásságom, de a 
várostól, amelytől rengeteget szere-
tetet, örömöt, elismerést, figyelmet 
kaptam látszólag búcsúzom, de a 
szívemben örökké élni fog!

Csellár Zsuzsanna
„Zsuzsa néni”

Tisztelt Olvasó, Kedves Nagyszülők, Szülők és 
Drága gyermekek!

VÉRADÁS
augusztus 15-én (a Túri Vásárban) 8-13 óráig véradás lesz a 

KÉZMŰVES HÁZBAN.

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
TAJ kártyáját hozza magával!

Magyar Vöröskereszt

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

Hívjon minket bizalommal!



 2021. július 02. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   3

Fontos fejlesztési hírek

Elindult a Makk József utca felújítása

Június 22-én elkezdődtek az útfelújítási munkálatok a Makk József utcá-
ban. A kivitelezés várhatóan 2-3 hetet vesz igénybe, mely során az út teljes 
felülete, mintegy 779 folyóméter hosszban fog megújulni. A beruházás 
ideje alatt a gépkocsi bejárás az ott lakók számára biztosított lesz. Az utca 
teljes lezárására az aszfaltterítés időpontjában lesz szükség, mely előrelát-
hatólag egy napig fog tartani. 

A projekt összértéke 33 millió forint, melyhez önkormányzatunk közel 
22 millió forint belügyminisztériumi támogatást nyert el.  Az idei évben 
újabb pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium pályázati kiírására. 
Abban az esetben, ha a pályázatunk ismét sikeres lesz, jövőre a Petőfi 
Sándor utca aszfaltburkolata újulhat meg.

Az önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítását a jövőben is folytat-
juk. A földes utcák útalappal történő ellátása érdekében 100 millió forintot 
különítettünk el a 2021. évi költségvetésből. Ennek munkálatai az ősz 
folyamán kezdődhetnek. 

Forgalmirend-változásra kell számítani a gyalogos 
híd felújítása miatt

Június 7-én a Kálvin téren elkezdődött a régóta várt kerékpárútépítés. 
Ezzel párhuzamosan az Észak-déli kerékpárút projekt keretein belül elin-
dult a gyalogos híd felújítása is. A munkaterületen, a kivitelezés időszaká-
ban a gyalogos, kerékpáros és a gépjármű forgalmat érintően is korlátozá-
sokra kell számítani. 

Kérem, közlekedjenek körültekintően és tartsák be az ideiglenes szabá-
lyozás előírásait!

Köszönöm türelmüket és megértésüket! 

Elkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a 
Regáléban

Önkormányzatunk a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által befize-
tett bérleti díjból finanszírozza a beruházást. A fejlesztésnek köszönhető-
en megvalósul a lakóingatlanokban keletkező kommunális szennyvíz gra-
vitációs szennyvízcsatornán történő elvezetése, valamint a meglévő 
szennyvízátemelő műtárgy felújítása. A projekt a Kávási Sándor, a Rövid és 
a Mészáros utcában élő lakosokat érinti. 

Nagy öröm számomra, hogy a következő hetekben a Regáléban élő 
Mezőtúriak több évtizedes vágyát tudjuk valóra váltani.

Csapadékcsatorna-hálózat fejlesztésére nyújtott be 
sikeres pályázatot Mezőtúr Város Önkormányzata

A beruházás jelentős mértékben javíthat a korábbi csapadékvíz-elveze-
tési problémákon. A fejlesztésnek köszönhetően például a Tulipán, a Dob, 
az Andrássy és a Damjanich utcákban is gyorsabbá válik a csapadékvizek 
lefolyása. A projekt magába foglalja a piaccsarnoktól a strand irányába 
tartó zárt csatorna cseréjét, továbbá az Akasztó ér medrének egészen a 
Földvári útig tartó szakaszának betonelemekkel történő burkolását is. Az 
elnyert 290 millió forint pályázati forrás 100% támogatási intenzitású, így 
nem szükséges hozzá önkormányzati önerőt biztosítani.

Herczeg Zsolt
polgármester 
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Mesterszállás Község Önkor-
mányzata a Magyar Falu 
Program keretében meghirde-
tett, tanya- és falugondnoki busz 
beszerzése- 2020 című kiírásra, 
2020.08.10-én benyújtott pályá-
zata 14 999 590 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban része-
sült.

A projekt megvalósítása keretében Toyota Proace Verso 9 személyes 
kisbusz került beszerzésre. Az eszköz átadás - átvételére 2021.05.19-én 
került sor, ami az újonnan létrehozott Falugondnoki szolgálat feladata-
inak ellátását biztosítja.

2021. június 20-án került sor 
városunkban az Üzenet Napja 
alkalmából szervezett városi meg-
emlékezésre. Botyánszky János 
evangélikus lelkész tiszteletére, 
minden évben összegyűlnek a meg-
emlékezők az Evangélikus Temp-
lomban.

Botyánszky János 1934 és 1976 
között szolgálta a mezőtúri evangé-
likus közösséget. 1944. június 
16-án, amikor a mezőtúri zsidókat a 
téglagyári gettóból a vasútállomás-
ra hajtották, hogy bevagonírozzák 
és haláltáborokba vigyék őket, 
megszólaltatta a közeli evangélikus 
templom harangját, így kísérve el 
az elhurcoltakat szomorú útjukon.

Az esemény a Mezőtúri Bárdos 
Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
hangszeres növendékeinek műso-
rával kezdődött.

2014-től kezdődően minden esz-
tendőben, ezen a napon Botyánszky 
János díjjal jutalmazzák azt a 
mezőtúri személyt, aki mezőtúri 
embertársáért vagy embertársaiért 
való önzetlen emberségről, segítő-
készségről tesz tanúbizonyságot és 
ezzel kiemelkedő példát mutat. 
2021-ben a „Botyánszky János”díjat 
Tiba Mihályné kapta. A díjat átadta 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere és Szűcs Dániel Mezőtúr 

város alpolgármestere. 
„Tiba Mihályné Iványi Veronika, 

mind személyi és mind pedagógusi 
tulajdonságai alapján igazi példa-
kép lehet előttünk. Egész életét a 
másik embertárs segítése, problé-
máinak megoldásában való részvé-
tele jellemezte. Számára  az ember-
társ sikere, boldogsága a legfonto-
sabb, ezért mindig mindent meg-
tett. A mai napig nagyfokú segítő-
készségével, ötleteivel, munkájával 
segíti közösségünk életét” - hangzott 
el az eseményen. 

A kitüntetéshez szívből gratulá-
lunk.

A városi megemlékezés a 
Botyánszky Emlékparkban folytató-
dott, ahol Juhászné Szigeti Erzsébet 
nyugalmazott igazgató mondta el 
emlékező gondolatait. Majd a 
kegyelet, az emlékezés koszorúi-

nak, virágainak elhelyezésére 
került sor a Botyánszky János 
emlékműnél. 

A megemlékezés zárásaként a 
megjelentek harangzúgás kíséreté-
ben közösen sétáltak el a 
Holokauszt Emlékhelyhez, ahol a 
történelmi egyházak képviselői 
imádságot mondtak, majd emlék-
kövek elhelyezésével zárult a ren-
dezvény. 

Bodor Márti

„Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Június 12-ről 13-ra virradó éjsza-
ka a polgárőrség munkáját néztük 
meg. Éberen vigyázó feladatot lát-
nak el, amíg a lakosok többsége 
békésen alszik. Jóni Pál és Papp 
Bence segítségével betekintést kap-
tunk, hogyan végzik a rájuk bízott 
munkát. Körbejártuk a legeldugot-
tabb utcákat, játszótereket, frek-
ventált központokat. A hangos 
zenét hallgatókat megkérték, hogy 
mások nyugalmára legyenek tekin-
tettel, észrevétlenül, társadalmi 
munkában végezik feladatukat. 
Később csatlakozott hozzájuk Kötél 

János is, aki a vezetője a mezőtúri 
polgárőrségnek és egyben a Teke 
városi képviselője. Jó, hogy egyre 
több a fiatal, aki úgy érzi itt a helye 
ebben a csapatban. Kötél János 
nagy odafigyeléssel és szakértelem-
mel választja ki a jelentkezők közül 
azokat, akik szívügyüknek tekintik 
a lakosság nyugalmát, a bűnözés 
megelőzését. Mondhatjuk, hogy a 
nap 24 órájában lehet rájuk számí-
tani. Köszönjük munkájukat! 
Értünk dolgoznak!

A TEKE csapata

Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület
(TEKE) hírek

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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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

„Együtt a városért, hivatásunkban Mezőtúrért!”

Kedves Mezőtúri Lakosok!
Fél éve már, hogy rendszeresen 

jelentkezünk a Mezőtúri Intéz-
ményellátó Kft sokrétű feladatait 
bemutató anyagokkal és az aktuális 
városüzemeltetési híreinkkel. 
Reményem szerint, sikerült vala-
melyest tisztába tenni és ezáltal 
Önöknek is képet alkotni arról, 
hogy mennyire szerteágazó folya-
matokat kell elvégeznünk a közfog-
lalkoztatás szervezéstől, a köz-
konyha-, strand-, révátkelő üzemel-
tetésen át a téli hóügyeletig.

Természetesen, aki munkát végez, 
bármennyire igyekszik is, az hibá-
zik. A munkánkat a város közterüle-

tein végezzük, így a lakosság azon-
nal észlelheti annak eredményét, ha 
egy feladat esetleg nem megfelelően 
van elvégezve.

Mindenki látja és tapasztalja a 
városban, hogy a megfeszített 
munka és kamerák ellenére is 
folyamatos az ismeretlen elkövetők 
általi rongálás és garázdaság, nem 
beszélve a hatalmas mennyiségű 
szemét és hulladék elhelyezésről, 
ami nemcsak a városban lakók köz-

érzetét rontja, de a balesetveszély 
mellett az egészségünkre is kifeje-
zetten káros. Az ilyen jellegű fel-
adatokat, nem jó érzéssel, de sike-
resen megoldjuk felhívva a lakos-
ság figyelmét, hogy fokozottan 
ügyeljen a környezetére és a város 
közterületeinek állapotára. 

Sokkal nagyobb kihívás és már-
már mondhatni lehetetlen küldetés 
felvenni a harcot, vagy akárcsak 
szót is pazarolni olyan internetes, 
facebook-os megnyilvánulások, 
kommentek megválaszolására, ami-
ket kifejezetten a gyűlöletkeltés, 
hergelés vagy a szándékos dezinfor-
málás, valótlanságok állítása ger-
jeszt. Munkatársainkat a jószándék 
vezérli az átlagosnál alacsonyabb 

minőségű géppark és alacsonyabb 
bérezés ellenére is, ezért nagy moti-
váció lenne részükre, ha a város 
lakossága pozitív visszajelzéseket is 
adna az elvégzett munkájukra.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy 
bármilyen a városban tapasztalt és 
üzemeltetésünkhöz tartozó problé-
mát, választ váró kérdéssel fordul-
janak közvetlenül hozzám akár 
személyesen, akár emailben vagy 
telefonon az ismert elérhetőségein-
ken, elérve azt, hogy a felmerülő 
feladatot minél gyorsabban és sike-
resen megoldjuk. Köszönöm figyel-
müket és együttműködésüket!

Tisztelettel:
Pappné Juhász Emília

ügyvezető

2021. június 16-án a Peresi holtág 
hulladéklerakóiból ismét rekord 
mennyiségű kommunális hulladék 
került elszállításra. Az NHSZ 
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. szemetes autója az Intézmény-
ellátó Kft. munkatársainak segítsé-
gével, 94 konténer azaz közel 10 
tonna szemetet szállított el a hulla-
déklerakó helyről.

A Mezőtúr-Szarvas között köz-
lekedő komp júliusban reggel 
6:00 és este 18:00 között igény sze-
rint közlekedik. Délben 12:00 – 
12:30 között a szolgáltatás szünetel.

Júliusban is folytattuk a város 
köztereinek, parkjainak ütemterv 

szerinti zöldterület rendezését. 
Fűkaszákkal és fűnyírótraktorokkal 
a 270.000 nm2-nyi területen vágtuk 
le a füvet és szedtünk össze és szál-
lítottunk el az ott található hulladé-
kot, valamint 130.000 nm-en 
parlagfűmentesítést végeztünk.

Ebben hónapban megkezdtük, 
közfoglalkoztatási program kereté-
ben Mezőtúr rossz állapotú járda- 

szakaszainak felújítását. A hónap 
végéig (Erkel út, Füzes út. VI. út). 
összesen 110 nm járda készült el. 

Júniusban is ütemterv szerint 
folyamatos volt a város csapadékvíz 
elvezető csatornáinak valamint a 
földmedrű csapadékvíz elvezető 
árkainak tisztítása, kotrása és a 
hozzájuk tartozó átereszek tisztítá-
sa. Továbbra is kérjük a lakosságot, 
hogy az ingatlanok előtt levő csapa-
dékvíz-elvezető árkokat rendszere-
sen takarítsák.

Sok kisgyermekes család látogatja 
naponta városi játszótereinket, fon-
tos számunkra, hogy napi rendsze-
rességgel takarítsuk és a játékok álla-
potát is leellenőrizzük. Ezúton is 
kérjük Önöket, amennyiben rendel-
lenességet illetve hibát tapasztalnak, 
jelentsék központi email címünkön 
(intezmenyellato@mturiellato.hu) 
vagy a központi telefonszámunkon. 
(0656350037). Kérjük fokozottan 

ügyeljenek a játszótéren elhelyezett 
eszközök, berendezési tárgyak épsé-
gére! Köszönjük!

Hétköznapokon és hétvégén is a 
megszokott nyitva tartási időben 
várjuk a sportolni vágyókat és a kis-
gyermekes családokat a Mezőtúri 
Városi Oktatási Centrumban (Petőfi 
tér 1.) alatt működő Mini Fitness 
teremben és Játszóházban.

Segédmunkás munkakörben, 
kompüzemeltetési feladatokra 
munkavállalók jelentkezését vár-
juk fényképes önéletrajzzal az 
intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen, vagy telefonon a 
0656350037-es telefonszámon. 

Júniusban az Intézményellátó 
Kft. 240 fő táborozó gyermek részé-
re biztosított étkeztetést. Reméljük, 
további gyermeket láthatunk ven-
dégül a nyár hátralevő részében is.

Mezőtúri Városi Strandfürdőn 
reggel 9-től este 7-ig tartó nyitva tar-
tással és délután 4 órától kedvezmé-
nyes belépési lehetőségekkel várjuk 
a pihenni, kikapcsolódni vágyó 
látogatóinkat. A strand területén 
üzemelő büféinkben egész nap szé-
les választékkal, fagylalttal, meleg 
és hideg ételekkel, italokkal szolgá-
lunk kedves vendégeink számára! 
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Túri Halas Napok 2021. július 31-én,
a Mezőtúri Városi Strandfürdő területén

A helyi fellépők mellett Cory (Happy Gang), Korda György és Balázs 
Klári, Király Viktor és Hamvai P.G. szórakoztatják majd az érdeklődőket.

A további részletes programokkal hamarosan jelentkezünk.
A rendezvény a hatályban lévő járványügyi intézkedések, korlátozások 

betartásával kerül megrendezésre.

A rendezvényre és a strandra a belépés egész nap ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk!

Mezőtúr Város Önkormányzata
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.

Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Halétel - főzőverseny a Túri Halas Napokon
2021. 07. 31-én 

A főzőversenyre előzetesen várjuk a nevezéseket a következő elérhe-
tőségek valamelyikén: 

Veres Anikó Tel.: 06/30/837-4947 vagy 06/56/551-913 
Email cím: averes@mezotur.hu
A főzőversenyhez az eszközöket, alapanyagokat minden versenyző 

magának legyen szíves biztosítani. 
A verseny helyszíne: Mezőtúri Városi Strandfürdő 

Házassági évfordulósok köszöntése

A hagyományoknak megfelelően Mezőtúr Város Önkormányzata nevében 
Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is szeretné köszönteni a mezőtúri 
50. és 60. házassági évfordulójukat 2021-ben ünneplő házaspárokat. A párok 
vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2021. augusztus 1.

Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvveze-
tőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A pol-
gármesteri köszöntő ideje és helye: Túri Vásár - 2021. augusztus 15.  

További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László

ügyvezető
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal elsőfokú termé-
szetvédelmi hatósági jogkörében 
eljárva a fokozottan védett 
fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) 
és a szintén fokozottan védett kor-
mos szerkő (Chlidonias niger) 
párok fészkelésének védelme érde-
kében a Hortobágy-Berettyó-folyó 
vasúti híd - közúti híd közötti sza-
kaszát és a közúti híd alatti 700 
m-es szakaszát a töltés lábáig 
tartó árterülettel együtt jelen érte-
sítés napjától a

2021. augusztus 15-ig tartó 
időszakban átmenetileg 

védett természeti területté 
nyilvánította.

Az átmenetileg védetté nyilvání-
tott területen közösségi és tömeg-
sportesemények rendezése. sport-
verseny, technikai jellegű sportte-
vékenység folytatása kizárólag a 
természetvédelmi hatóság enge-
délyével lehetséges.

A Hortobágy-Berettyó-folyó 
Mezőtúr, belterületi vasúti híd - 
közúti híd közötti szakaszán, 
valamint a közúti híd alatt 700 
m-es szakaszán és ezen szaka-
szok töltés lábáig tartó árterüle-
tén a 2021. augusztus 15-ig tartó 
időszakban vízi járművel (csó-
nak, motoros kisgéphajó, stb.) 

közlekedni legfeljebb 5 km/h-ás 
sebességgel lehet. 

Az átmenetileg védetté nyilvá-
nított területen a fenti korlátozá-
sokon kívül tilos minden olyan 
tevékenység végzése, amely a 
fokozottan védett fattyúszerkő 
(Chlidonias hybrida) és a szintén 
fokozottan védett kormos szerkő 
(Chlidonias niger) párok fészkelé-
sét zavarja, egyedeit, élettevé-
kenységét veszélyezteti, károsítja.

A természetvédelemről szóló 
1996. évi LIII. törvény 43. § (1) 
bekezdése értelmében „Tilos a 
védett állatfajok egyedének zavará-
sa, károsítása, kínzása, elpusztítása, 
szaporodásának és más élettevé-
kenységének veszélyeztetése, lakó-, 
élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő-, 
vagy búvóhelyeinek lerombolása, 
károsítása”.

A fenti előírások, korlátozások be 
nem tartása esetén a természetvé-
delmi hatóság természetvédelmi 
bírság kiszabására irányuló eljárást 
kezdeményezhet, súlyosabb eset-
ben természetkárosítást miatt akár 
büntetőeljárás is kezdeményezhe-
tő.

Szolnok, 2021. június 22.

Hirdetmény védetté nyilvánításról

Az idő haladtával minden érettségizett évfolyam - megállapodása szerint 
- tart találkozót.

A fiúgimnáziumban 1958-ban végzettek felett már jócskán eljárt az idő 
és így - akik tudunk - minden évben összejövünk. Eddig nincs semmi rend-
kívüli a dologban.

Ami emlékezetessé teszi ezt a találkozót az a nagyon kedves gesztus, 
amit Dr. Csikász József főorvos úr tett: valamennyiünk meglepetésére a 
féltve őrzött diáksapkájával a fején jelent meg! A találkozón készült felvé-
telt ezt teszi egyedivé! Ifjúságunk, múltunk egy relikviája.

Köszönjük Jóska!

Pigniczki Ferenc

A fényképen szereplők (balról jobbra)
Pigniczki Ferenc, Dr. Gombás István osztályfőnök, Debreczeni András, 

Dr. Csikász József, Roszik János, Péntek János, Szathmári József, Cseh 
László

Érettségi találkozó

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma a „Magyarország jó tanulója, 
jó sportolója” címmel azon tanuló-
kat kívánja kitüntetni, akik az adott 
tanévben kimagasló tanulmányi- és 
sportteljesítményt nyújtottak. 

2021. június elején kihirdetésre 
kerültek a 2020-as pályázat díja-
zottjai. A díjazottak között két 
mezőtúri diák is szerepel. A Szent 
István Katolikus Általános Iskola 8. 
osztályos diákja is, Szabó Enikő 
Boglárka, aki a tanulmányi eredmé-
nyei mellett az úszás sportágában 
olyan kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott, hogy méltán kiérdemelte 
ezt a címet. Valamint Boros 

Bernadett a Kossuth Lajos Magyar- 
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 7. osztályos tanulója, aki 
szintén kiváló tanulmányi eredmé-
nyei mellett az úszásban is kima-
gasló teljesítményt nyújtott. A 

kitűntetett lányok a Mezőtúri Úszó- 
és Vízilabda Sportegyesület leiga-
zolt versenyúszói, edzőjük Csipes 
Andor, munkájához gratulálunk és 
további eredményes munkát kívá-
nunk. 

A lányoknak a kitüntetésekhez 
szerkesztőségünk nevében is szív-
ből gratulálunk, további sok sikert 
kívánunk.

Bodor Márti

„Magyarország jó tanulója, jó sportolója”

Tűzgyújtási tilalom van az egész országban

Június 24-én 00:00 órától tűz-
gyújtási tilalom van érvényben az 
egész országban. Ez azt jelenti, 
hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, 
fásításokban, facsoportokban, út-
széli fasorokban és ezek 200 méte-
res körzetében, még a kijelölt 
tűzrakóhelyeken is.

A hőség miatt száraz a növényzet 
és a legkisebb figyelmetlenség is 
könnyen hatalmas tűzhöz vezethet 
a szabadban. A tűzoltókat idén már 
több mint 5150 alkalommal riasz-
tották szabadtéri tűzhöz, a leégett 
terület nagysága 5140 focipályát 
tenne ki. A szabadtéri tüzek miatt 
idén tizenhat ember megsérült, hár-
man pedig életüket vesztették.

A tüzek megelőzése érdekében a 
dohányzó autósok ne dobják ki az 
égő cigarettacsikket az autóból, 

mert az út menti száraz növényzet 
nagyon könnyen meggyulladhat. A 
kirándulók ne szemeteljenek, mert 
az üveg- és fémhulladék amellett, 
hogy szennyezi a környezetet, a 
nap sugarait összegyűjtve tüzet is 
okozhat.  

A tűzgyújtási tilalom ellenére a 
saját kertjében mindenki bográcsoz-
hat vagy grillezhet, de a tüzet egyet-
len pillanatra sem szabad felügyelet 
nélkül hagyni, és mindig legyen a 
közelben néhány vödör víz vagy egy 
nyomás alatt lévő kerti slag. 

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról 
és a tűzgyújtási szabályokról az 
www.erdotuz.hu,  vagy a www.
katasztrofavedelem.hu honlapon 
elhelyezett térképen lehet tájéko-
zódni.
forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu
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„A távolság teljesen mást jelent, ha 
az ember gyalog vág neki a világnak. 
Az egy kilométer hosszú lesz, a kettő 

szó szerint tekintélyes, a tíz óriási, 
az 50 pedig már az elképzelhetetlen 

határát súrolja. Rájövünk, hogy a 
világ tágasságát csak a túrázók kis 

közössége ismeri.” 
Bill Bryson

Kis csapatunk több hónap kiha-
gyás után újra neki vágott a világ-
nak. Egy napra mentünk, korán 
indultunk. Úgy döntöttünk, hogy 
nem ott folytatjuk, ahol abbahagy-
tuk, hiszen az elszállásolás a jelen-
legi helyzetben gondot okoz, nem 
mindenkinek van védettségi igazol-
ványa és mi nem akarunk senkit 
kihagyni, aki eddig velünk tartott, 
hiszen egy közösség vagyunk. Ez a 
mi kis OKT-s családunk! 

A 11.OKT-s szakasz elejét jelöltük 
meg kiindulási pontnak. Ez a sza-
kasz a Gerecse Tájvédelmi Körzetén 
vezet keresztül, mely a Tatai-árok és 
a Duna-völgye között elterülő rög-
hegység. Sasbércek, völgyek szab-
dalják. Patakjai a Duna irányába 
igyekeznek. Ez a táj Magyarország 
kevésbé látogatott része, pedig sok 
különleges felfedezni valót ígér.

Túránkat Szárligetről kezdtük a 
Vasútállomástól, ahol rögtön pecsé-
teltünk is igazoló füzetünkbe. 
Szárliget már a kelták óta lakott tele-

pülés. Érdekessége, hogy a telepü-
lést az 1900-as években felparcelláz-
ták és rokkantnyugdíjasoknak adták. 
Az 1930-as évekig Rokkanttelepnek 
nevezték. Ez a kisközség nyugodt, 
csendes. A településről kiérve kapta-
tóval kezdünk, meg- megállva halad-
tunk fel a Hajagos magaslatára, majd 
a Hatos-oldalon ereszkedtünk le 
Nagyegyházára. A települést 1365-
ben említik először a krónikák, hír-
nevet ma már bezárt szénbányáinak 
köszönhetően szerzett. Több elha-
gyatott, elmocsarasodott horgásztó 
mellett mentünk el. Sajnos jutott a 
tűző napból is, de egy-egy hűvös, 
árnyat adó erdő kárpótolt a fáradtsá-
gért. Lassan emelkedett az út és a 
Somlyóvári kulcsosháznál pecséte-
lés után hosszabb pihenőt tartot-
tunk. Nem mondom melegünk volt, 
hiszen 32 fokot mutatott a telefon, 

de egy vérbeli túrázót ez nem zavar. 
A Somlyó 447 m-es magaslatáról 
pazar látvány tárult elénk. Lefelé 
haladva több kőfejtő mellett jöttünk 
el, majd Tornyópuszta mellett elha-
ladva északnak vettük az irányt. 
Megkerültük Tornyó magaslatát és a 
Bodza-völgyben haladtunk ismét fel-
felé a Koldusszállási vadászlak irá-
nyába. Több mint 22 km-t magunk 
mögött hagyva fáradtan szálltunk 
vissza a buszra. Augusztusban innen 
folytatjuk utunkat.

Hegyi Ildikó

Másfél millió lépés Magyarországon

Kilátás a Somlyóról. (447m) 

Erdei utakon a kéken.

Szent Iván ünnepe

Szent Iván éjszakájának már a 
pogány világban is nagy jelentősége 
volt: a megtisztulást, az újjászüle-
tést, a világosság sötétség felett ara-
tott győzelmét jelképezte.

A fény és a sötétség küzdelme a 
keresztény hitvilágba is beleillett, így 
Keresztelő Szent János napjává tették 
június 24-ét. Az Iván elnevezés a 
János név szláv formájából ered.

Szent Iván éjszakája, vagyis a 
nyárközép a régi római naptárban 
is június 24-én volt. Napjainkban 
azonban ez a nap már nem esik 
egybe az év csillagászati értelem-
ben vett legrövidebb éjszakájával, 
vagyis a nyári napfordulóval. A 
nyári napforduló az évnek azt a 
napját jelenti, amikor a Nap az 
égbolton a legmagasabb delelési 
ponton áll. Ez június 21-ére esik. 
Ilyenkor van az év leghosszabb 
napja, illetve legrövidebb éjszakája. 
Hogy Szent Iván éjjele mégsem 
június 21-ére, hanem június 24-re 
esik, annak oka pedig a naptárrefor-
mokban, a tropikus időszámítási 
mód sajátosságában és a tényleges 
naptári évek közti különbségben 
keresendő. Emiatt alakult úgy, hogy 
a nyári napforduló három nappal 
megelőzi a Szent Iván éjjelét, vagyis 
a nyárközepet. Évszázadok múlva a 
napfordulók még korábbi dátumok-
ra tolódnak át.

Szent Iván éjjeléhez világszerte 
számos - elsősorban a tűzzel kap-
csolatos - népszokás kötődik. Szent 
Iván éjjelén napjainkban is világ-
szerte gyújtanak örömtüzeket, 

melyeket gyakran körbetáncolnak, 
átugranak.

Így volt ez Mezőtúron is, amikor 
a szervező Mezőtúri Közművelődési 
és Sport KN Kft. egy szabadtéri ese-
ményre hívta meg a lakosságot 
június 24-én. A városi Szent Iván éji 
tűzugrásra a Túri Fazekas Múzeum 
udvarában került sor, az aktuális 
jogszabályoknak eleget téve. Az 

eseményre a védettségi kártyával 
nem rendelkezők is beléphettek. 

A programok sora 16:30-kor kez-
dődött Herbály András káprázatos 
bűvészshowjával, majd Szegedről 
érkezett hozzánk a Csiga Duó, akik 
együtt táncoltak és énekeltek a leg-
kisebbekkel. Később a Zagyva 
Banda vette át a színpadot, akik az 
elmúlt tizenötév alatt a hazai nép-
zenei élet egyik meghatározó kép-
viselőjévé vált. 

Foylt a 9. old.
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Kedves Mezőtúriak!
Elég régen adtunk hírt magunkról, sokan talán nem is tudják, hogy léte-

zik városunkban asztalitenisz sport, pedig a Mezőtúri AFC keretein belül 
önálló szakosztály vagyunk, én magam 60 évre emlékszem vissza. Ha már 
az emlékezetnél tartunk, muszáj megemlítenem Szabó Zsiga bácsi nevét, 
aki legalább 30 évig vezette a szakosztályt és Galáth Feri bátyámat, aki 
minimum ennyit. Nekik köszönhetjük az ebben a sportágban elért mosta-
ni sikereinket, aminek kapcsán ez a cikk is íródott.

Néhány éve mióta Galáth Feri bátyám, végleg szögre akasztotta az ütőjét 
és már csak, mint az első számú szurkolónk segíti a csapatot, próbálunk 
helytállni a Magyar Nemzeti Bajnokság II. osztályában, közismertebb 
nevén az NB-II-ben. Az első évben épphogy csak bennmaradtunk, de las-
san sikerült beleszoknunk az önállóságba és évről évre araszoltunk felfelé 
a tabellán. Így érkeztünk el a 2019-2020-as bajnoki évhez, amikor is a sze-
zon vége előtt 4 fordulóval, az első helyen álltunk. Sajnos a Covid járvány 
súlyosra fordulása miatt a MOATSZ felfüggesztette a bajnokságot és se foly-
tatásra, se eredményhirdetésre nem került sor, bajnoki álmunk elúszott. 
Ilyen körülmények között kezdtük el a 2020-2021-es szezont, melyet az 
egyre súlyosabb járványhelyzet miatt október végén már fel is kellett 
függeszteni és csak január végén tudtuk folytatni. Járvány ide, járvány oda, 
azóta egyfolytában játszunk és június 13-ára lejátszottuk az utolsó mérkő-
zésünket is, melynek eredménye az alábbi táblázatban látható.

Magyar Nemzeti Bajnokság NB-II Férfi (Dél-Keleti csoport)

A csapat játékosai: Papp Dávid, Kruchió Péter, Takács László, Szelei 
Ákos.

Ez az eredmény nem kis büszkeséggel tölt el bennünket és érdemesnek 
tartottuk arra, hogy örömünket megosszuk lakóközösségünkkel és mind-
azokkal, akik szeretettel gondolnak a közös edzéseinken eltöltött időre. 
Továbbá szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik biztosították 
számunkra a részvétel feltételeit. (Folytatjuk, mármint a játékot)

Csurgó Antal

Beszámoló az asztalitenisz szakosztály
eredményeiről

Köszönet
Köszönöm a RAFI összes dolgozójának a sok szép ajándékot és a meleg 

szavakat.
Szeretettel: Sanyi bácsi

Pár napja éjjel furcsa álmot láttam,
Egy nagy zöld gályán szolgálatban álltam.
A dobos az ütemet mind gyorsabban verte,
De gályánk az iramot soha fel nem vette.

Hajbókoló tisztek hamar kiagyalták
Admirális dühét, hogy magukra ne vonják
A gálya azért lassú, mert sok néki a terhe
Ezért pár evezőst dobjunk a tengerbe.

Fekete mély víz vérrel festi habját
Az evezősöket felfalták a cápák.
Az eredmény aztán mily furcsa meglepő
Még jobban lelassult a rozoga teknő.

Nehezek vagyunk még vízbe jó néhánnyal
A cápák küszködtek a bőség zavarával.
Nem halad már körbe forog a gálya
Véres hullám pörgeti dobálja.

Üres fedélzeten a tisztek s a kapitány
Megállapítják menedzserből van hiány.
Fogták a telefonjuk és akkor hirtelen
Megcsörrent mellettem az öreg vekkerem.

Átkozott, pokoli masina, útálom
Évek óta széttépi minden álmom.
Hajnal van, kelek, vár reám a gálya
Máskor vagy ma leszek cápák vacsorája.

Herbály Attila

Álom vagy...?

Ugye emlékszel még,
Mit súgott a szél, 
Mikor hajadban apró
Fodrokat érintett a fény,

Ugye emlékszel még, 
Ahogy a Nap átölelt, 
Minden madár
Csak neked énekelt,

S a virágok a réten,
Boldogok voltak,
Összehajoltak, illatoztak,
Ugye emlékszel még?

Tavasz volt? Vagy csak Tél?
De Te voltál a Nyár,
És én voltam a Szél,
Ugye emlékszel még. 

Dr. Keresztes Károly

Ugye emlékszel

A Közösségi Házban büfé kiadó üzemeltetésre.
 

Bővebb infó:
Bordács László ügyvezető

0620 243-5807, ig@mkskft.hu

A nap végére a Jugglers of the 
village tűzzsonglőr csapata érke-
zett, a fiúk egy dinamikus koreográ-
fiával tolmácsolták a közönség szá-
mára a láng és a fény táncát, majd 
meggyújtásra került a Szent Iván éji 
máglya, mely parazsát a jelenlévők 
nagy örömmel ugrották át.

A gyermekek ingyenesen vehettek 

részt a Mosolyudvar Népi Játszó-
házában és kézműves foglalkozása-
in, valamint a légvár és a trambulin is 
térítésmentesen várta a gyerkőcöket.

Köszönjük vendégeinknek, hogy 
a június legmelegebb napján is 
velünk tartottak. Várjuk Önöket 
legközelebb is.

Bodor Márti
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ELHUNYTAK
Dr. K Nagy Istvánné Szép Erzsébet

élt 89 évet,
Simon Lajos Ferenc élt 28 évet,

Lábas József élt 69 évet,
Csider Istvánné Varsányi Magdolna

élt 71 évet,
Zsoldosi József élt 95 évet,

Kovács Sándorné Ozsváth Gizella
élt 85 évet,

Szarka Lajos élt 80 évet,
Demeter János Dezsőné élt 77 évet,

Csekő Lajos élt 87 évet,
Bíró Sándor élt 79 évet,

Juhász Imre Attila élt 72 évet,
Csikány Istvánné élt 73 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 

Július 2-8-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 06/56/550-445

Július 9-15-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 06/56/350-637

Állatorvosi ügyelet: 

Július 3-4-én
Dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 06/30/664-
8257

Július 10-11-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

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 fotóját 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, 0630/347-6628Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság 
szerkesztőségének.

Tisztelt Olvasók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. június 18-án megjelent Mezőtúr és 
Vidéke lapszámában az elhunytak sorában sajnálatos tévedés történt. 

Elhunyt: Kapai Mihályné Veres Mária Terézia élt 82 évet

A tévedésért szerkesztőségünk nevében is elnézést kérünk. 

arTúr Feszitvál - 2021. augusztus 10-14.
Mezőtúr több pontján

TÚRI VÁSÁR - 2021. AUGUSZTUS 15.


