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Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Amit sokan szeretnének elrejteni, de lehetetlen

Kis vékony arc, piros karikás
szemek, szempilla, szemöldök
eltűnt, leégett, könny a szemben,
hólyagos bőr, fájdalom. Kitört a tűz
a kályhából, mert gyúlékony anyag
került bele, tüzelő hiányában.
Mindennel próbálnak fűteni, ami
elég. Most hideg van apró kezek,
lábak fáznak. Átadom az élelmiszert, fa is kellene, meg bútor,
mosógép. Ígérek, már kattog a
fejem, hogy tudom megoldani.
Kilépek a kapun kicsordul nekem
is.
Másik helyen nincs üveg az
ablakban, nejlon, ami megállítja a
befelé áramló mínuszokat. Ajtó
törött, semmi bútor, csak egy matrac, ágy. Ezen alszik 3 gyermek egy
anyukával. Tüzelőt a szemben lévő
bozótosból hordják, érződik, hogy
este be volt gyújtva, mégis hideg
van. Ez albérlet, fizet érte.
Tizenötezer…
Nincs mit enni, a férjemet nem
fizették ki, segítsenek! Decemberben
volt utoljára családi, nincs mit
enni. Nekem, csak később hozza a
postás.
Nyugdíjas, fehér haj, hófehér
bőr, remegő kéz, szerény tekintet.
Egész életében dolgozott, kicsi a

„nyögdíj”, ahogyan ő fogalmaz.
Lakbér befizetve, gyógyszert kiváltva, nem marad csak egy bevásárlásra. Elképedek, hogy lehet így
élni egész hónapban. Ki segít?
Gyerekek vidéken, nincs senki,
nem jönnek. Nekik is nehéz!
Közben kérések sorban a TEKE
oldalán, nekünk is segítsenek,
kérünk ruhát, élelmiszert, nincs
paplanunk. Hallottam maguk segítenek, nekem is kérem! Valamelyikünk
mindig válaszol, igyekszünk megfelelni a kéréseknek.
Reggel suli, nincs csizma, hólé
az utcán. Szétázott, hideg lábacska.
Nincs sapka, hová lett megint? Már
adtam! Tesómon van. Fázott.
Futottunk, el ne késsünk! Újváros
utolsó utcájából gyalog. Meg- megcsúsznak időben, de jönnek. Itt
vannak, örülök nekik. Itt jó helyen
vannak. Meleg van, étel van.
Repeta is van. Közös tanulás is van.
Nyugalom van.
Kellemetlen erről beszélni, ha
nem tudunk róla nincs, jobb nem
látni, nekem jut, más sorsa meg mit
érdekel. Vannak, akik így gondolják, de vannak, szerencsére
nagyobb számban, akik nagyon
komolyan, segítőkészséggel felvér-

tezve enyhítik ezt a problémát,
mely egyre több embert érint napjainkban. Ez a szegénység.
Egymillióan nyomorognak itthon
minimálbérből, többen munkanélküliség miatt, a Covid 19 csak rontott a helyzeten. Sorolhatnánk az
okokat, bármely oldalról vizsgálnánk, találnánk sokat.
A TEKE október óta külön programjának tekinti a rászoruló társaink megsegítését. Hétvégente és
hétköznap délutánonként, lelkes
segítőinkkel együtt gyűjtöttük, csomagoltuk, rendszereztük, pakoltuk, kiszállítottuk az élelmiszer,
ruha, textil, cipő, játék és egyéb
csomagokat. Törekedtünk arra is,
hogy csak jó minőségű dolgokat
adjunk ki a kezeinkből. A használhatatlan ruhákat például a Kóborka
Egyesületének adtuk, kutyusok
alá, de élelmiszerrel is tudtuk őket
támogatni. A több mint 250 csomagot, amely részben a Mezőtúron
élő emberek adományából származik, részben külföldön élő mezőtúriaktól, vidékiektől, a TEKE saját
pénzén kiegészítette, további értéket adva hozzá. Ez a tevékenység
szenvedéllyé kezdett válni, egyre
jobban vágytunk arra, hogy minél
több embernek segítsünk. Volt
olyan társunk, aki bútorokat segí-

tett kiszállítani, szőnyegeket, használati tárgyakat. Majd Csányi
Tamás országgyűlési képviselő úr
felajánlásaként tüzelővel segítettünk. De az Egészségügyi-és
Szociális Bizottság támogatásával
fél évre átmeneti szükséglakással is
tudtunk segíteni egy családnak. A
tevékenységünk mindennapossá
vált, napról-napra érkezik kérés,
vagy adódik családi probléma, ami
miatt élelmiszert, ruhát kell kivinnünk valahová.
Nincs megállás, tesszük a dolgunkat! Próbálunk egy könnycseppet letörölni az arcokról, legyen az
kisnyugdíjas nagymamáé, vagy
apró roma kisgyermeké, vagy gyermekeit egyedül nevelő apukáé.
Nekünk ez a felemelő érzés adni és
segíteni. Törekszünk arra, hogy
enyhítsük az itt élő emberek nélkülözését, nem hibáztatva senkit sem
a sorsáért, nem ítélkezve, csak tisztán szeretetből, tiszteletből, mert
emberek vagyunk. Nagyon nagy
öröm, hogy a mezőtúri emberek
felismerték az összefogás erejét,
hogy tegyünk együtt közösen
Mezőtúrért. Mottóvá lett, hogy
jobb adni, mint kapni. Köszönjük!
Dr. Siposné Varga Ildikó
képviselő
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mezőtúr és vidéke
Polgármesteri sajtótájékoztató a költségvetésről

Február 11-én tartotta meg sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt
polgármester úr a polgármesteri
hatáskörben meghozott döntésekről.
- A sajtótájékoztató fő témája az
Önkormányzat 2021. évi költségvetése volt. Először is mit lehet tudni
a fizetési kötelezettségekről?
H. Zs.: - Önkormányzatunk
néhány évvel ezelőtt 350 millió Ft
értékű fejlesztési hitelt vett fel,
melyből 150 millió forintot 2019ben költöttünk el a helyi útépítési
programunk megvalósításához.
Ehhez érkezett 200 millió Ft állami
támogatás, melyet Boldog István
képviselő úrnak köszönhetünk. A
maradék 200 millió forint a hitelből
a Területi Operatív Programokban
elnyert pályázatok megvalósítását
szolgálja, hiszen egyre jobban azt
tapasztaljuk, hogy az építőanyagárak nagymértékben emelkednek,
ugyanúgy, ahogy a bérköltségek is.
Arra számítunk, hogy hozzá kell
tennünk az elnyert forrásokhoz.
Tehát a hitel teljes mértékben
városunk fejlődését szolgálja. A
fizetési kötelezettségünk – tíz éves
időintervallumról beszélünk – 40
millió forint évente. A határozat
arról szól, hogy 2021-től 2024-ig
bár változnak az összegek, de ha
kerekítünk, évente 40 millió forint
tőke - és kamat törlesztési kötelezettsége van az Önkormányzatnak.
- Térjünk rá a 2021. évi költségvetési rendeletre.
H. Zs.: - Mielőtt beszélnék a
2021. évről, mindenképpen ki kell
térnem a tavalyi évre. 2020 év elején jött a pandémia, melyre rögtön
reagálnunk kellett, hiszen februárban fogadtuk el a költségvetésünket. Látva a körülményeket, mindenképpen azon voltunk, hogy
Önkormányzatunk
működése
rendben legyen. Költségvetésünket

jelentősen módosítottuk, mégpedig úgy, hogy a bevételi oldalt
lecsökkentettük, a várt adóbevételeink mértékét lényegesen lejjebb
vittük, és nyilvánvalóan a kiadási
oldalon is (ami a saját erőből történő fejlesztési feladatokat jelentette) sok mindent kihúztunk. Ennek
köszönhetően elmondható így
2021 februárban, hogy a finanszírozásunk végig biztosítva volt.
A jelen évre rátérve azt kell
tudni, hogy a költségvetésünk
kidolgozása már tavaly elkezdődött, hiszen decemberben már
megkerestük az intézményvezetőket, az önkormányzati gazdasági
társaságok vezetőit, bekértük a
2021-es költségvetéshez szükséges
adatokat. Már az év első hetében
személyesen is találkoztunk a
vezetőkkel és átbeszéltük velük
saját költségvetésüket. Szintén az
első napokban érkeztek a hivatalos
információk a normatív támogatásokról. A jó hírekkel kezdeném:
amikor közlésre került a költségvetésből várható normatív finanszírozás mértéke, akkor azt láttuk,
hogy az elmúlt évhez képest lényegesen jobb a helyzetünk. Az állam
az önkormányzat helyi adóerőképességéhez mérten ún. beszámítási elvet alkalmaz, melynek lényege az, hogy minél gazdagabb egy
település, annál többet von el az
első ütemben megállapított normatíva összegéből. A beszámításnál
az elmúlt évben 137 millió forintot
vontak el a viszonylag magas adóerő-képességünk miatt. Most ezt
az elvet nem alkalmazták, valamint azt is tapasztaltuk - összehasonlítva a 2021-re vonatkozó normatíva mértékét az előző évivel -,
hogy jó néhány feladatfinanszírozási terület vonatkozásában ezek
az összegek emelkedtek, pl: a
(folyt. a 3. oldalon)
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Közös Önkormányzati Hivatal
feladatai ellátása kapcsán, vagy a
közterület fenntartása esetében
stb. Így összességében elmondhatjuk, hogy a normatív támogatás
mértéke az előző évhez képest 228
millió forinttal emelkedett. Ezzel
szemben a Kormány a vállalkozások védelme érdekében a helyi
iparűzési adó mértékét 50 %-ára
csökkentette. Ennek kompenzálására viszont januárban megszületett az a jogszabály, mely kimondja, hogy a 25 ezer lélekszám alatti
települések önkormányzatai a
kiesett összeget az államtól támogatás formájában megkapják. Ez
két részletben történik majd, az
első részletet júniusban, a második részletet októberben kapjuk
meg.
- Mi mondható el a kiadási
oldalról?
H. Zs.: - A minimálbér-növekmény az ismét megjelenik ezen az
oldalon. Intézményeink, gazdasági
társaságaink a szükséges működési forrásaikon túl megfogalmazták
fejlesztési igényeiket is, ezeket
áttekintettük és jó néhány esetben
– hangsúlyozva, ahol a költségvetésünk lehetővé tette – jóvá is
hagytuk.
Összességében a határozat meghozatala előtt egy héttel az anyag
képviselőtársaimnak elektronikus
úton kiküldésre került, jelentős
módosító javaslat nem érkezett.
Így hoztam meg az ezzel kapcsolatos polgármesteri határozatot.
Örömteli számomra, hogy a
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működés finanszírozása mellett –
ami a legfontosabb-, számos, saját
erőből történő fejlesztésre is lehetőségünk lesz, ebből a leglényegesebb a földes utcák megszüntetésére beállított 100 millió forint.
Ezen kívül még kisebb volumenű,
50-60 millió forintos fejlesztésekről beszélhetünk szintén saját erőből, ilyen pl. a közétkeztetést ellátó konyha, a komp, vagy a Makk J.
utca útburkolatának felújítása. Az
önerőből történő fejlesztések mellett természetesen vannak elnyert
pályázati forrásaink, itt meg kell
említenem a kerékpárutas projektjeinket, de az Ipari Parkban is zajlik már a kivitelezés, a Zrínyi úti
Óvoda beruházása is folyamatban
van, illetve előkészületben van a
Fóti úti új Idősek Napközi
Otthonának projektje is. Két pályázatunknál elbírálásra várunk, pl.
az Újvárosi színpados iskola teljes
felújítására is beadtunk egy pályázatot, illetve egy közel 300 millió
forintos pályázat is beadásra került
a csapadékvíz-csatornahálózatunk
fejlesztésére. Itt térnék vissza a
200 millió forint felvett hitelre,
hiszen az említett projekthez saját
forrást is kell biztosítani, melyet az
említett hitelből kívánunk megfinanszírozni. Mindezek mellett
nagy erőkkel készülünk a 20212027-es időszak, azaz az új Uniós
költségvetési ciklus pályázataira
is.
Miskolczi Adrienn
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Elkészült a Teleki Blanka Gimnázium,
Technikum és Kollégium kültéri kézilabda
pályája

Örömmel tájékoztatom városunk lakosságát, hogy elkészült a
középiskola UV álló, műanyag burkolatú, szabvány méretű kézilabda
pályája, amelyre Önkormányzatunk
a tavalyi évben sikerrel pályázott.
Külön megtiszteltetés számunkra, hogy információink szerint
mindösszesen 30 ilyen pálya építését támogatta és finanszírozta 100
%-ban a Magyar Kézilabda
Szövetség. Ezek közül a KSZC
Teleki
Blanka
Gimnázium,
Technikum és Kollégium udvarán
létrejött pálya az egyik, amely több
sportág számára is alkalmas helyszín.
A pálya megerősített betonalapját az intézmény saját beruházásában valósította meg korábban. Erre

került rá a speciális, - piros és kék
színben pompázó -, időtálló burkolat, a kézilabda kapuk hálóval, a
pályát körülvevő védőháló, valamint a beléptető kapuk.
Ezúton is köszönöm Vasas
István ügyvezető úr munkáját, aki
előkészítette és koordinálta a
pályázat sikeres megvalósulását.
Bízom benne, hogy az iskola
diáksága, valamint a város sportolói is hamarosan kipróbálhatják,
birtokba vehetik és nagy örömmel
használják majd az újonnan létrejött, magas színvonalú, kültéri
kézilabdapályát.
Herczeg Zsolt
polgármester

Lakossági felhívás
A tavasz közeledtével ismét felhívom a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló
8/2016. (IV.28.) sz. Önkormányzati
rendelet 9 § -a szerint:
„ A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást
követ el, aki az ingatlan tulajdonosaként, használójaként, haszonélvezőjeként, bármely más jogcímen
használóként nem gondoskodik:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz
(járda hiányában egy méter széles
területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
a járdaszakasz mellett nyílt árok
és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a külön tulajdonban álló

egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló
terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról;
b) a telekingatlana tisztán
tartásáró és gyomtól való mentesítéséről; a szomszédos lakóingatlanra ránövő ágak nyeséséről,
c) a telekingatlanról, a közterületre ültetett növények a járdára és
az úttest fölé nyúló ágak és bokrok
megfelelő nyeséséről.”
Kérem, a rendeletben foglaltak
szíves betartását.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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mezőtúr és vidéke
Tisztelt Lakosság!

Örömmel tájékoztatom Önöket,
hogy 2021. március 01. napjától
Mezőtúr I. számú fogorvosi körzetében Dr. Rácz Ildikó fogorvos
megkezdi a rendelést.
Rendelési idő:
Hétfő: 08.30 – 15.30
Kedd: 08.30 – 14.00
Szerda: 08.30 – 15.30
Csütörtök: 08.30 – 14.00
Péntek: 08.30 – 13.30
Rendelés helye:
Fogorvosi
rendelő
5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 9-11. III.
emelet
Időpont egyeztetés:
A rendelést előzetes időpont
egyeztetést követően vehetik
igénybe az I. számú fogorvosi körzethez tartozó lakosok. Időpont
rendelési időben az alábbi telefonszámokon kérhető: 06-56/550-467;
06-70/205-4790.
Ezúton szeretném megköszönni

Dr. Jódi Pál és Dr. Patakfalvi Károly
fogorvos urak áldozatos munkáját,
hiszen a veszélyhelyzet időszakában is folyamatosan biztosították a
város lakosai számára a fogászati
ellátást nemcsak a saját körzetükben, hanem helyettesítéssel az I.
számú körzetben is.
Dr. Jódi Pál továbbra is ellátja a
II. számú fogorvosi körzet, míg Dr.
Patakfalvi Károly a III. számú fogorvosi
körzet
lakosait.
Időpontkérés a 06-56/550-468-as
telefonszámon lehetséges.
A rendelésre kérem, szíveskedjenek magukkal vinni lakcímkártyát és TAJ kártyát.
A fogorvosi körzetek határait
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek
megállapításáról szóló 30/2006.
(XII.22.) rendelet 3. számú melléklete határozza meg.
Herczeg Zsolt
polgármester

I. sz. számú fogorvosi körzet Dr. Rácz Ildikó
Áchim utca
Ady E. utca
Alkotmány tér
Alma utca
Apród utca
Arany J. utca
Árpa utca
Babits utca
Bajcsy-Zs. utca páratlan oldala
Balogh Á. utca
Bartók B. utca
Bástya utca
Béke utca
Bem utca
Bercsényi utca
Borsó utca
Budai N. A. utca
Búza utca
Cs. Wagner utca
Cserepes utca
Csillag utca
Csokonai utca páros oldala
Damjanich utca
Deák F. utca
Diófa utca
Dohány utca
Dózsa Gy. utca
Fóti utca
Frankel L. utca
Futó utca
Fürdő utca
Gábor Á. utca
Gárdonyi G. utca

Garibaldi utca
Hajnal utca
Hajó utca
Hunyadi utca
Irányi utca
Jázmin utca
Jelinek K. utca
Jókai utca
József A. utca
Katona J. u. utca
Kávási S. utca
Kender utca
Kiss J. utca
Koltói A. utca
Komp utca
Korsós utca
Könyves K. utca
Kőrösi Cs. S. utca
Kürt utca
Landler J. utca
Liszt F. utca
Madách utca
Magyar utca
Málna utca
Malom utca
Martinovics utca
Mikszáth K. utca
Móricz Zs. utca
Munkácsi M. utca
Nagy Imre utca
Nagycsapat-kert utca
Nyári N. P. utca
Pétery K. utca

Petőfi utca
Piac tér
Pipacs utca
Rendes utca
Repce utca
Rozmaring utca
Szabadság tér 3-5., 6-8., 9-10.
11-12., 12-13., 14., 15., 16., 19.,
29.
Szabadság utca
Szalma utca
Széchenyi utca
Szeder utca
Széna utca
Szép E. utca
Szív utca
Temető utca
Tündér utca
Vak B. utca
Vasvári P. utca
Virág utca
Vörösmarty utca
Külterület
Álomzug
Alsórészivízköz:
Alsórészivízköz
Dévér utca
Hercegasszony útja
Kárász utca
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Keszeg utca
Márna utca
Part utca
Potyka utca
Sügér utca
Süllő utca
Bári
Felsőrészivízköz:
Felsőrészivízköz
Felső-vízközi utca
Méher zug
Vakota zug
Nagykúria
Pásztózug
Pusztaperes:
Horog utca
Kápolnás dűlő
Ladik köz
Orsó utca
Peresi dűlő
Pusztaperes
Varsa köz
Csali köz
Szandazug
Szentmiklószug
Varjaszug
Vízközikert:
Mészáros utca
Rövid utca

II. számú fogorvosi körzet: Dr. Jódi Pál
Alkotmány utca
Andrássy utca
Árok utca
Badár B. utca
Bajcsy-Zs. E. utca páros
Balassa B. u. páros
Batsányi J. utca
Benkő Gy. utca
Berek utca
Bezerédi utca
Bimbó utca
Bodzáskert utca
Csalogány utca
Csuka L. utca
Dob utca
Dugovics utca
Eper utca
Erkel F. utca
Erzsébet liget
Fekete István utca
Flóra tér
Földvári u. páros
Füzes utca
Gödör utca
Honvéd utca
I. utca
Ifjúsági ltp. 1-24. épületig
II. utca
III. utca
IV. utca
Kakas utca
Kerekes utca
Kert utca

Kertész utca
Kinizsi utca
Kisfaludy utca
Komló utca
Kölcsey F. utca
Köztársaság utca
Május 1. utca
MÁV lakás 4
MÁV lakás
Munkás utca
Petőfi tér
Puskin utca
Radnóti utca
Rákóczi utca
Rózsa utca
Szabadság tér 23-28.
Szegfű utca
Székes utca
Szélmalom utca
Szolnoki út
Szondi utca
Tamkó S. K. utca
Thököly utca
Toldi utca
Törő P. utca
Tulipán utca
Túrkevei út
V. utca
Vadász utca
Vágóhíd utca
Vágóhídi-kert tanya
Vásár utca
Vízmű utca

2021.február.26.
Wesselényi utca
Zenész utca
Zrínyi utca
Külterület
Alsórésziregálé
Csergettyű
Csugar
Északi összekötő út

mezőtúr és vidéke
Felsőrészi tanya
Miklósi út
Székeskert
Túlakörös
Túrtő
Vízközikert
Határ út
Vízközikert
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III. számú fogorvosi körzet: Dr. Patakfalvi Károly
Akác utca
Álmos utca
Árpád utca
Balassa B. utca páratlan
Bálvány utca
Bólyai utca
Borsos K. utca
Csokonai utca páratlan
Daru utca
Dobó I. utca
Egri utca
Előd utca
Eötvös utca
Esze T. utca
Faragó B. utca
Földvári út páratlan
Fűzfa utca
Gát utca
Homoki N. I. utca
Huba utca
IX. utca
Kákás utca
Kálvin tér
Kiss István utca
Klapka utca
Kodály Z. utca
Korányi F. utca
Kossuth tér
Kossuth utca
Laktanya utca
Lehel utca
Makk J. utca
Mátyás király utca
Megyeri utca
Mikes K. utca
Múzeum tér
Nagy Jenő utca
Nagy L. király utca
Nyárfa utca
Pacsirta utca
Semmelweis utca
Stromfeld A. utca
Sugár út

Surranó utca
Szegedi Kiss István tér
Szigony utca
Takács tanya utca
Táncsics M. utca
Tartsay V. utca
Tó utca
Vas utca
Vásárhelyi P. utca
VI. utca
VII. utca
VIII. utca
X. utca
XI. utca
XII. utca
XIII. utca
XIV. utca
XIX. utca
XV. utca
XVI. utca
XVII. utca
XVIII. utca
XX. utca
XXI. utca
XXII. utca
XXIII. utca
XXIV. utca
XXIX. utca
XXV. utca
XXVI. utca
XXVII. utca
XXVIII. utca
Külterület
Alsórészinyomás
Alsórészitanya
Bánomkert
Felsőrészinyomás
Felsőrészinyomás
Sárkányfoki utca
Takács tanya utca
Hangács
Pusztabánréve
Újvárosiregálé

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi
Televízió

Bár a pandémia miatt más időpontban, de 2020-ban is kiosztásra
kerültek a különböző állami kitüntetések, melyről azért fontos
beszámolnunk, mert a 138 kitüntetett között
a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal
Mezőtúri
Járási
Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Állategészségügyi Osztályának
nyugalmazott
osztályvezető
főállatorvosa, magas színvonalú
munkája elismeréseként Magyar
Ezüst Érdemkeresztben részesült.
Ő dr. Matuska László.
Kérem, engedjék meg a személyes hangvételt a Kedves Olvasók.
Laci bácsit gyermekkorom óta
ismerem, számtalanszor kértük
segítségét háziállataink egészségét
tekintve, és tudása, tapasztalata
ellenére mindig alázattal, a maga
barátságos szerénységével érkezett hozzánk. Arra a kérdésemre,
mit jelentett számára a Magyar
Ezüst Érdemkereszt, elmondta:
pályája során számos elismerésben részesült, de mikor megkapta
a felterjesztést, igazán meglepődött. Emlékezetes esemény volt
számára, hogy 100 résztvevővel,
ünnepélyes keretek között átvehette a köztársasági elnöktől kapott

kitüntetését.
- Lehettem olyan 5. osztályos,
amikor megfogalmazódott bennem: állatorvos szeretnék lenni.
Így ennek megfelelően szakgimnáziumba mentem tovább tanulni,
majd onnan egyetemre. – meséli.
– Sose volt könnyű ez a szakma,
mégis mindig jó volt, mert azt csinálhattam, amit szeretek.
Dr. Matuska László munkája
során többször továbbképezte
magát, és máig rendkívül elfoglalt,
hiszen aktívan dolgozik, ahogy
mondja is: - amíg bírom fizikálisan, egészséggel, addig csinálom.
Beszélgetésünk alatt többször
hangsúlyozta, nagy dolog számára
a kitüntetés, de még nagyobb elismerés az a mondat, mely az Ezüst
Érdemkereszt
mellé
kapott
oklevelen szerepel: „…több évtizedes állatorvosi pályája, valamint

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi területen végzett
magas színvonalú munkájáért…”
Dr. Matuska László, kedves Laci
bácsi, szerkesztőségünk nevében
szívből gratulálunk, és további jó
egészséget, tartalmas életet, munkájához még több erőt kívánunk!
Miskolczi Adrienn

Idézetek a mindennapokra
Nem véletlenül születtünk erre az életre, nem egy értelmetlen
színdarab szerepeit alakítjuk. Életünknek, sorsunknak célja van, és a
jelek arra mutatnak, hogy egy titokzatos erő, valamiféle gondviselés
abba az irányba terelget bennünket.
(James Redfield)
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Gallyazási munkálatok Mezőtúron

Feladataink között ebben az időszakban kiemelten fontos a közterületen található fák, cserjék ápolása. A hatályos 346/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelettel összhangban az
élet- és balesetveszéllyel, vagyonbiztonsággal kapcsolatos szabályok betartása kiemelten fontos
számunkra, hiszen akár emberéletek is múlhatnak azon, ha gyalogjárdák vagy közutak felett nem
megfelelően gondozott fák vannak.
A fák, cserjék gallyazását, visszavágását általában a növényzet környezetében zajló gyalogos, vagy

közúti forgalom akadálymentes
lebonyolítása érdekében végezzük.
Ilyenkor a járdák, kerékpárutak és
a közút forgalmát akadályozó
növényi részek eltávolítása történik. A tél folyamán egy erőteljesebb visszavágásról beszélünk, sőt
sokszor még szükség van a vegetációs időszak alatt is a csapadékos
időjárás miatt a teljes visszametszésre.
A másik fő szempont a gallyazások során a vagyon- és érték védelem. A fasorok esetében minden
esetben meg kell gallyazni a fát,

amennyiben az kárt okoz lombszerkezetével a házak utcafrontján
(pl. az ágakat mozgató szél miatt a
lombozat megbontja az ereszcsatornát, megbontja a szigetelést,
vagy vakolatot a házon, megsérti a
házak ablakait, a gallyak beleérnek
a fák fölött lévő villanyvezetékbe).
Mindezek mellett a fáknak, cserjéknek 5-6 évente biológiailag is
(fajtól függően) ifjító, alakító metszésre is szükségük van, akkor is,
ha semmi más indok nincs a fák
gallyazására. A város közterületein
okleveles kertészmérnökünk közreműködésével és tervezésével a
tavalyi év folyamán összesen 29 db
veszélyes fa kivágása és 95 db
facsemete ültetése történt meg.

közelébe, amelyeknek ágai és a termései az évek múlásával sem
veszélyeztetik a városi csapadékvíz
elvezetési rendszereket valamint a
közlekedésben résztvevők biztonságát.

Ingatlanán Ön is sokat tehet a
saját vagyontárgyai biztonsága
érdekében, ha a közeli növények
és faágak gallyazásáról gondoskodik. Érdemes a jogszabályban megjelölt biztonsági távolságokat már a
kert tervezésekor, fatelepítéskor
figyelembe venni és olyan fákat
ültetni a járdák, csapadékcsatornák

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A megnövekedett belvíz veszély és a csapadékos időjárás miatt kérjük
a lakosságot, hogy az ingatlanok előtt levő csapadékvíz-elvezető árkokat
rendszeresen takarítsák. Társaságunk a város csapadékelvezetésében fontos szerepet játszó átemelő szivattyúinak (Hídszegi, Háromrózsa,
Vásárhelyi P. út 7., Csalaközi, Városi Sportcentrum, Cs.Wágner J. úti) karbantartását végzi. Ezzel összhangban jelenleg az Akasztó-ér gaztalanítása
és takarítása történik kiemelt feladatként. Gondot okoz város közterületein levő csatornafedelek eltulajdonítása, rongálása, melynek pótlása és javítása további feladatokat ad munkatársainknak.

Februárban aktív téli készenléti szolgálat elrendelésére 3 alkalommal
került sor, amiből 1 alkalommal citromsárga (legenyhébb) és 2 alkalommal narancssárga fokozat szerinti eljárásrendet kellett követni. A védekezésbe beállított gépjárművekkel több mint 28 tonna tapadásgátlóval elkevert útszóró só került kiszórásra.
Veszélyes fákat összesen 11 darabot vágtunk ki, valamint 120 db ostorfa gallyazását végeztük el. A főbb utak padkatisztítása és a városi parkok,
terek hulladéktól, falevelektől való megtisztítása is folyamatosan történik.
A Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda sportági igazolással
rendelkező sportolók részére edzés céljából az erről szóló kormányrendelet visszavonásáig látogatható. A versenyeket zárt kapuk mögött kell megtartani.
A téli időjárásra és a magas vízállás miatt a Mezőtúr és Szarvas között
közlekedő komp nem üzemel. A révátkelő indulásával kapcsolatban tájékoztatni fogjuk a lakosságot közúton elhelyezett tábláinkkal valamint a
facebook illetve weboldalunkon kirakott információkkal.
Februárban is ütemterv szerint kézi és gépi munkaerővel folytattuk a
városban fellelhető hulladékok összeszedését és elszállítását.
Nagyságrendileg 4100kg, azaz több mint 25m3 közterületi hulladék valamint a főbb utakról pedig 48m3 zöldhulladék került elszállításra. A város
közterületeiről is mindennap munkanapokon szedjük a hulladékot, ez
hetente 1100 kg tömörítetlen szemét elszállítását jelenti. Ezúton is kérjük
a lakosságot, hogy a város közterületein kihelyezett hulladékgyűjtőket
használják, és ne dobálják el a szemetet. Köszönjük együttműködésüket.
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mezőtúr és vidéke

BÖRCSÖK ENIKŐ
1968-2021

Gyászol a színházi világ, a színházszerető közönség. 2021 január
28-án örökre eltávozott Börcsök
Enikő a Magyarország Kiváló
Művésze címmel is elismert Jászaiés Primissima díjas színésznő.
Mindössze 53 évet élt. Fájdalmasan
rövidre szabott pályafutását óriási
alakítások teszik felejthetetlenné,
száznál is több színházi-, film-,
illetve tévészerep fűződik nevéhez. A színház volt az élete, a
Vígszínház csapata a családja.
Súlyos vesebetegségével együtt
élve alkotott maradandót. A
Nemzeti Vese Program nagyköveteként sokféle módon segítette
sorstársait, kiemelten a gyermekeket. Osztályfőnökként hat évig
tanított a Színház- és Filmművészeti
Egyetemen. A végbúcsú kapcsán
sokan, sok helyen megidézték
legendás alakításait, csodálatos
személyét, munkásságáról számta-

lan helyen olvashatunk.
Mezőtúri tisztelői nevében mi is
elköszönünk Tőle, a művésztől és
a nagy múltú Újvárosi Általános
Iskola kiváló diákjától. Teljes szívünkből úgy érezzük, hogy Ő a
mienk is, a „mi lányunk”!
Hallottuk, hogy súlyos beteg: „A
Hamlet és a Sógornők októberi előadásai Börcsök Enikő kórházi
kezelései miatt elmaradnak. Az
öreg hölgy látogatása című tragikomédia címszerepét a művésznő
megosztva játssza majd Hegyi
Barbarával, a Honderű című előadásba pedig Igó Éva ugrik be
helyette. A Mikvéről a későbbiekben adunk tájékoztatást” – állt egy
szeptemberi közleményben. Vele
együtt reménykedtünk, hogy ismét
legyőzi az életveszélyt! Megrázott
bennünket a váratlanul érkező,
szomorú hír. Volt osztálytársai,
tanárai, családja régi barátai megrendülten búcsúztak tőle az
interneten. Büszkék voltunk és
vagyunk rá! Amikor csoportosan
megnéztük őt több darabban is,
úgy éreztük, hogy alakításaiban ott
vannak az „újvárosi alapok” is.
Természetessége, a színpadi játékban és a civil életben is lenyűgöző
volt. Nagyon szerette szülővárosát
és ragaszkodott iskolájához, kedves
tanáraihoz,
tanítóihoz.
Alsóban Berec Lajosné Julika néni
tanította, felsőben Trinyik Pálné
Rózsika lett az osztályfőnöke, aki
(folyt. a 8. oldalon)

Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén
a Mezőtúri járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018

Hogyan segítsük nehéz helyzetbe jutott
barátainkat, ismerőseinket?

A jelenlegi járványhelyzetben
számos embertársunk került
nehéz helyzetbe: például megszűnt vagy bizonytalanná vált a
munkája, esetleg hosszabb időre
elszakadt családjától, hozzátartozóitól. Az ilyen váratlan változás
sokféle - gyakran egymásnak
ellentmondó - érzelmet kelthet, és
sokat segíthetünk szeretteinknek,
ha meghallgatjuk őket. Ez a cikk
abban szeretne segítséget nyújtani, hogyan tegyük ezt.
Először is vannak olyan dolgok,
amik bántóak lehetnek, kerüljük
ezeket:
• kioktatás - „Nem vesztetted
volna el az állásodat, ha jobban
dolgoztál volna. Jobban kellett
volna tisztelni a főnököt.”
• a probléma fontosságának
tagadása: „Hamar találsz másik
munkát! Ne is bánkódj miatta!”
Bár ez a megközelítés elsőre nem
tűnik bántónak, mégsem a legszerencsésebb, hiszen ha valaki
elveszti az állását, teljesen természetes, hogy szomorú vagy dühös.
Az ilyen állítással arra buzdítjuk
őt, hogy ne élje meg érzelmeit - ez
pedig később problémákat okozhat számára.
• üres biztatások, közhelyek:
„Légy erős!” „Legyél férfi!” „Szedd
össze magad!” „Csak akarni kell.”
Ugyanakkor viszont vannak
olyan közlések, melyek segítik a
személyt az önkifejezésben és
abban, hogy őszintén elmondhassa, mi bántja. Ennek a pozitív eredménye általában a megkönnyebbülés, illetve a problémahelyzet
mérlegelése egy új, nyugodtabb
lelkiállapotban.
Ezek a közlésformák a következők:

Osztálytársaival
Felső sor: Farkas Imre, Péterfi István, Kötél Ferenc, Szőke Erika, Csatlós
Béla, Kocsi Attila, Farkas Béla.
Alatta: Papp Judit, Elek Tímea, Skultéti Krisztina, Mrena Róza, Takács
Erzsébet, Barcsi Zita, Árvai Erzsébet, Erdei Erika, Fejes Gabi
Ülő sor: Lázár Miklós, Csíder Éva, Rigó Andrea, Benkó Judit, Trinyik
Pálné, Börcsök Enikő, Takács Andrea, Varga Éva, Németh Ferenc,
Alsó sor: Nagy József, Kok Zoltán, Szthelik Attila, Szilágyi Attila,
Varga Csaba
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• együttérzésünk kifejezése:
„Úgy látom, ez most nehéz neked,
el vagy keseredve. Sajnálom, hogy
így alakult.” A lényeg, hogy olyasmit mondjunk, amiből a másik
érzi, hogy megértjük a problémáját és az érzelmeit.
• az érzelmek kimondásának
bátorítása: „Hogy érzed magad

ebben a helyzetben?”
• az érzelmek elfogadása:
„Megértem, hogy dühös vagy,
valószínűleg én is az lennék a
helyedben.” „Szomorúnak tűnsz,
értem is, hogy miért.” Bármilyen
érzelmet is említ szerettünk,
fogadjuk azt el, hiszen egy adott
helyzet különböző emberből másmás érzelmeket válthat ki.
• aktív figyelem: forduljunk
valódi figyelemmel szerettünk
felé: némítsuk le mobilunkat, ne
írjunk üzeneteket, tegyük egyértelművé, hogy tényleg odafigyelünk
rá. Ha így teszünk, ő érezni fogja
és könnyebben beszél.
• törődjünk szerettünk igényeivel, szükségleteivel: „Mire lenne
szükséged ebben a helyzetben? Mi
segítene igazán?” Még ha mi
magunk nem is feltétlenül tudjuk
megadni neki, amit szeretne, ő
már azzal is előrébb van, hogy
megfogalmazta az igényeit.
Ha a fent leírtak szerint, őszinte
türelemmel és elfogadással meghallgatjuk bajban levő szerettünket,
rengeteget segítünk neki. Ha ezzel
együtt úgy érezzük, hogy többre
lenne szüksége, mint amit mi
tudunk nyújtani, irányítsuk szakemberhez!
Az Egészségfejlesztési Iroda
Lelki Egészségközpontjának munkatársai várják a hívásokat.
Rimóczi Annamária
+36 20 423 1213
rimocziani13@gmail.com
Plánka Zsuzsa
36 70 547 9328
zsuzsa.planka@gmail.com
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így emlékezik rá: - „Ritka összetartó társaság volt ez az osztály!
Enikő pedig nemcsak az osztály,
de az iskola lelkeként és motorjaként működött! Könnyen fogott a
feje, végig kitűnő tanuló volt.
Mindenben számíthattunk rá, teli
volt ambícióval. Hozzátartozik,
hogy az igazságérzete is nagyon
fejlett volt! Mire felsős lett már
tudta, hogy színész akar lenni! Én
tanácsoltam neki, hogy Szentesre
jelentkezzen, a dráma tagozatra.
Művészként is mindig szívesen
jött, ha hívtuk. Több szavaló versenyünkön zsűrizett, és itt volt az
akkor még fénykorát élő iskolánk
150 éves évfordulóján is, ahol verssel köszöntötte az ünnepség résztvevőit”. „Korán megmutatkozott
az előadókészsége, látom magam
előtt a keredked arcú, szeghajú,
csilingelő hangú kislányt, aki bátor
kiállással szavalt. Emlékszem egy
városi kulturális seregszemlén Cs.
Nagyné Éva nagy elismeréssel adta
át neki az első díjat. Sorra nyerte a
versenyeket!”- tudom meg Veres
Gyuláné Esztike nénitől. Legutóbb
2016-ban a Magyar Kultúra Napján
tartott közönségtalálkozón köszönthettük, a Jurta-terem zsúfolásig
megtelt érdeklődővel. Könnyekig
meghatódott a sok kedves ismerőstől és a rengeteg virágtól.
Börcsök Enikő Mezőtúron született 1968. január 28-án. Édesapja
katonatisztként került városunkba,
sokáig parancsnokhelyettes volt a
laktanyában, felesége, Irénke a
Tanüzemben dolgozott. A belső
tiszti lakótelepen laktak Gábor
fiukkal és Encivel. „Már az óvodában is barátnők voltunk és végig az
iskolában. Zongorázni is együtt
jártunk. Később ritkán találkoz-

tunk, de olyankor rögtön egymásra
hangolódtunk” – meséli Barcsi
Zita. „A lakótelepen minden családban volt gyerek, délutánonként
alig lehetett becsalogatni bennünket, rengeteget játszottunk. A
közeli bányatónál szalonnát sütöttünk, felfedeztük a ligetet, a
Kiliánban a kiserdőt, s ahogy nőttünk a várost is. Eseménydús volt
az úttörő élet is a suliban. Sok
kedves emléket őrzök, nagyon
szép gyermekkorom volt.” – mondta egy riportban Enikő. Édesapját
1984-ben Székesfehérvárra helyezték. Enikő egy gimnáziumi évet
töltött Szentesen, majd a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban
folytatta tanulmányait. Érettségi
után egy évet dolgozott, a következőben beteljesült az álma, Marton
László osztályában kezdte meg
tanulmányai a Színház és
Filmművészeti Főiskolán.
Ráemlékezve újra megnéztem
az „Édes Emma, drága Böbe”
című, Szabó István által rendezett,
1991-es filmet. Harmadéves főiskolásként játszhatta az egyik címszerepet! Rászolgált a mester bizalmára, gyönyörű pályáját megalapozó, remek alakítást nyújtott.
Teljes énjével benne volt, a fitos
orrú, bájos, sziporkázó, életszerető fiatal tanárnő, végzetes tragédiájában. Akkor halt meg először,
most sajnos örökre. A székesfehérvári temetőben nyugszik. Isten
veled Enikő! Köszönjük a sok jót,
amit adtál nekünk és a világnak!
Berczeliné Boldog Mária

Égi hárfák
Az Égi Hárfák zenéjét
Hallgatom magányos esténként,
Talán Te küldesz üzenetet,
Vagy csak hinni szeretném,
Hogy a szél szárnyán
A Szív zenél,
S az égben
Levő húrok zenéje
Az én szívemig ér?
Az Égi Hárfák húrjaival
Én is üzenek Neked,

Nem feledlek soha Téged,
Most is épp úgy szeretlek,
Mint akkor rég,
Mikor még felhőtlen
Volt minden,
S az Ég a Földdel
Összeért,
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Tisztelt Mezőtúri Vállalkozók!
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

Idén 17. alkalommal szervezi
meg a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége (VOSZ)
megyei elnöksége a Területi Prima
Gálát, ahol átadják a megyei Prima
Díjakat.
A 30 jelölt egyike - Mezőtúr
várost egyedüliként képviselve Prof. Dr. habil. Vizdák Károly, ny.
egyetemi tanár, a mezőgazdasági
tudomány kandidátusa, aki a
„Magyar Tudomány” kategóriában
javasolt 3 fő között szerepel.
Nagy dicsőség lenne Mezőtúr
városának, ha a város lakói közül
is kikerülne döntős vagy díjazott
személy. Ezért kérjük, hogy szavazataikkal támogassák a középdöntőbe jutott Dr. Vizdák Károlyt, aki
1975-től oktatója-kutatója volt a
mezőtúri főiskolai karnak, majd
jogutódjainak!
Hogyan is lehet szavazni?
Voksolni csak az Új Néplapban
2021. április 30-ig többször is (az
előző évek tapasztalatainak figyelembe vételével várhatóan még
legalább 10 alkalommal!) megjelenő, eredeti, szabályosan kitöltött
szavazószelvénnyel lehet. Mivel a
helyi hírlapértékesítő hálózat igen
alacsony példányszámot kap
naponta, ezért kérjük az előfizetéssel rendelkező újságolvasók feltétlen részvételét a szavazásban!
Miután a szavazás a szavazó nevének feltűntetése nélkül történik,
célszerű a szavazólapokat otthon

összegyűjteni, így azokat csak egy
alkalommal kell elvinni a gyűjtőhelyre, legkésőbb 2021. május 5-ig.
Ez azt jelenti, hogy egy személy
még több mint 10 szavazólapot is
leadhat a határidő leteltéig.
A szavazatok összegyűjtését és
a szervező VOSZ megyei elnökségéhez történő eljuttatását (határidő: 2021. május 15.) a „Túri
Kamra” vállalta. Ezért kérjük, hogy
a szabályszerűen kitöltött szavazólapjaikat az üzlethelyiségükben
elhelyezett szavazóládába dobják
be!
A jelölt rövid bemutatása:
Dr. Vizdák Károly (1950), okleveles agrármérnök, okleveles mg-i
kutató-szakmérnök,
egyetemi
tanár, kandidátus. Oktató és kutató tevékenysége mindvégig (1975től) Mezőtúrhoz kötötte (21 évig
tanszékvezető, 6 évig tudományos
főigazgató-helyettes) a kiterjedt
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkező szakembert. Összesen több mint 6000 fő
főiskolai, egyetemi és PhD hallgató
gazdasági ismereteinek gyarapításában és szemléletének formálásában van szerepe. Szakmai munkásságát több mint 150 hazai és
nemzetközi tudományos publikáció (illetve több mint félszáz hazai
és külföldi konferencia-előadás)
valamint rangos állami és szakmai
díjak fémjelzik. (Többek között a
Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt és a JNSZ Megyei
Tudományos Díj stb. birtokosa.)
Vallja, hogy akarattal, kitartással
és hittel vidéken élve is el lehet
jutni magas tudományos és szakmai berkekbe (MTA Agrárközgazdasági Bizottsága, MTA-AKI
angol nyelvű folyóiratának szerkesztőbizottsága, FVM K+F pályázatok szakminiszter által kinevezett zsűrije stb.).
Várjuk szavazataikat!
Miskolczi Adrienn

Ahol én voltam a Föld,
És Te voltál az Ég.
(dr. Keresztes Károly)

www.mkskft.hu

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Mezőtúri fiatalok
Farkas Tímea fogorvostan-hallgató
Fél évszázad az FF-nél!

Öröm és bánat egyben, de mindenképpen megható pillanat egy
olyan kollégát búcsúztatni nyugdíjba vonulása alkalmából, aki már
több, mint 50 éve a „Fémfeldolgozó”
munkatársa. 2021. február 8. napja
egy ilyen jeles dátum, amikor is
Galla Béla kollégánk utoljára vette
fel a műszakot a Vásárhelyi Pál út
2. szám alatt. Az egykori ipari
tanuló, - aki 1970-ben először
lépett be a gyár kapuján - az akkori iskolai ösztöndíjának háromszorosáért, kétszázötven forintért írta
alá hároméves munkaszerződését.
A háromból végül ötven év lett.
Béla bácsi elmondása szerint a

nyugdíjas évek alatt sem fog unatkozni. Az évek során feleségével
felépítették kertesházukat, amelyben két szép lányukat nevelték fel.
A háromszoros büszke nagypapának az unokáin kívül a kert is aktív
elfoglaltságot fog biztosítani.
Szívből gratulálunk és további jó
egészséget kívánunk!
Az FF Fémfeldolgozó Zrt.
csapata
Mivel a járvány sajnos közbeszólt, így a szélesebb körű nyugdíjas búcsúztatóra egy későbbi időpontban kerül sor!

Farkas Tímea egy életvidám,
kedves, céltudatos fiatal lány.
Rendkívül okos és küzd az álmaiért. A sok tanulás mellett szabadidejében szeret a barátaival
találkozni, mivel nagyon szeretetteljes személyiség, így sokan
kedvelik a társaságát.

- Milyen út vezetett oda, ahol
most tartasz?
- Farkas Tímea: Aki kicsi korom
óta ismer, az tudja, hogy nagyon
régóta szeretnék orvosi pályára
menni. Valami egészségtudományi
ágazat érdekelt mindig is, ezért
választottam a Fogorvostudományi
kart. Kicsi korom óta céltudatosan
készültem erre a pályára, ez nagy
erőfeszítést igényelt, rengeteget
tanultam és tudom, hogy még
nagy út áll előttem. Szerintem
ezen a pályán folyamatosan kell
fejlődni és gyakorolni. Ez egy
nehéz út, de nem lehetetlen.
Nagyon szeretem tanulni, már
másodéves hallgató vagyok a
Szegedi Tudományegyetemen.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek? Mire vagy a legbüszkébb?
- F.T.: Nyilván ez egyik legna-

gyobb sikerem az, hogy bejutottam erre az egyetemre és elindulhattam az álmaim útján. Külön
köszönöm a szüleimnek, tanáraimnak a segítségét, nélkülük nem
tartanék ott, ahol most. Köszönöm
a barátaimnak is, akik sokszor tartották bennem a lelket, hogy ne
adjam fel, meg tudom csinálni.
Most jelen pillanatban a legbüszkébb erre vagyok, de akkor leszek
a legjobban elégedett, ha már a
kezemben tarthatom a diplomámat.
- Mi az életfilozófiád?
- F.T.: A kemény munka mindig
kifizetődik. Nagyon céltudatos
vagyok. Ha valamit célként tűzök
ki magam elé, ahhoz foggal körömmel ragaszkodom és küzdök érte. Ha a tervem valamilyen
okból kifolyólag mégsem sikerül,
akkor mindig van b és c tervem is.
- Mik a céljaid és a terveid a jövőben?
- F.T.: Jelenlegi elsődleges
célom, hogy sikeresen elvégezzem
az egyetemet és minél több tudást
tudjak megszerezni. Hosszabb
távú terveim közé tartozik az,
hogy egy fogorvosi rendelőt nyissak lehetőleg Mezőtúron. Nem
szeretném cserbenhagyni a helyi
lakosokat, akik ismernek és számítanak rám. Itthon képzelem el a
jövőmet.
- Miért szeretsz Mezőtúron élni?
- F.T.: A családom, a barátaim,
az emlékeim, a gyermekkorom
mind ide kötnek.
Úgy gondolom, hogy ez egy
élhető város, egyre jobban fejlődik. Fiataloknak is egyre inkább
van már lehetősége elhelyezkedni.
Itt születtem, leginkább ezért szeretek itt élni.

Fejtörő

Mit kell írni a ? helyére?
Megfejtés:

Szabó Dorina
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Nagyok, figyeljetek!
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ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

Február 26-Március 04-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Február 27-28-ig:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20-941-5217

Március 05-11-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. út. 22.
Tel: 56/350-993

Március 6-7-ig:
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. út. 9.
Tel: 56/352-265;
06/30/977-0936

közéleti lap

ELHUNYTAK
Zemlényi Lajos élt 71 évet
Nagy Albert élt 89 évet
Polgár Károly élt 91 évet
Csala Istvánné Balázs Erzsébet élt 77 évet
Horváth Miklósné Lázók Erzsébet élt 96 évet
Panyik Mihályné Haller Margit élt 82 évet
Gonda Bálintné Tolnai Mária élt 88 évet
Sőrés István élt 44 évet

Tisztelt Olvasónk!
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy továbbra is lehetőség van a családba
érkezett babák képeinek megjelentetésére a Mezőtúr és Vidékében, ha
lehetőségeikhez mérten eljuttatják nekünk a fotókat névvel, és az anyuka nevével ellátva a Facebookon a Közösségi Háznak, vagy az
ujság@mkskft.hu e-mail címre.

Szegedi István élt 71 évet
Tóth Sándor Bálint élt 89 évet
Pusztai Jenő élt 81 évet
Miklós Jánosné Horváth Julianna élt 98 évet
Radics János élt 73 évet
Fejes Anna élt 14 évet
Kenyeres József István élt 58 évet.

Nyugodjanak békében.
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

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: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

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

Lapzárta: 2021. március 03. (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.

