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Táncos sikerek Zágrábban

Május 4-én több lelkes táncos 
csapat indult útnak Mezőtúrról 
Zágrábba megmérettetni tudását, 
ahol 38 ország 7000 résztvevőjé-
vel rendezték meg a rangos 
Nemzetközi Tánc Európa 
Bajnokságot. Több fajta táncstílus 
művelői mutathatták meg tudásu-
kat, így a színpadon szerepelt töb-
bek között mazsorett, akro dance, 
fit kid, modern tánc.

Juhász Réka elmondta, a 
Mezőtúri Mazsorett Csoport céltu-
datosan készült a versenyre és 

nagyon boldogok az elért eredmé-
nyek miatt, hiszen a Dalma Dance 
Club SE. színeiben induló mezőtúri 
mazsorett csoport 2. és egy 4. 
helyezést értek el, valamint Gácsi 
Évi két aranyérmet is szerzett.

Soczó Szabina edző is meghatot-
tan figyelte a dobogót, hiszen Major 
Regina a Mátrix Fitness SE. ver-
senyzője aranyérmet érdemlő akro-
batikus fitnesz koreográfiát muta-
tott be és IBFF Fit - Kids B kategóri-
ában. Szintén akrobatikus fitnesz-
szel és egy discos tánccal egybe 

kötve Sztvorecz Gréta IBFF Fit - 
Kids B kategóriában a legjobb 1. 
helyezést ért el.  Hajkó Kata, aki a 
felnőtt kategóriában indult, Lady 
Gaga zenére táncolt egy kicsit 
elvontabb stílusú akrobatikus 
koreográfiával, amivel szintén 
aranyérmet szerzett. 

Minden résztvevőnek és felkészí-
tőiknek gratulálunk és további sok 
sikert kívánunk!

Kakuk Móni
Fotó: beküldött fotó

Új térfigyelő kamerarendszer szolgálja majd a mezőtúriak biztonságát

A különböző jogszabálysértések 
megelőzése és felderítése érdeké-
ben a következő hetekben elkez-
dődhet a nemrég pályázati forrás-
ból vásárolt 54 db új térfigyelő 
kamera kihelyezése és telepítése - 
adta tájékoztatásul Szűcs Dániel 
alpolgármester közösségi oldalán. 
A kamerák elhelyezése olyan prob-
lémás területeket fog érinteni, bel-
és külterületen egyaránt, ahol rend-

szeres probléma például a rongálás, 
garázdaság vagy éppen az illegális 
szemétlerakás. Városunk más tele-
pülésekhez hasonlóan küzd azzal, 
hogy egyes lakosok sajnos nem 
tisztelik mások tulajdonát, vagy 
lakókörnyezetét, ezért azt javas-
lom, hogy a fent említett kamerá-
kon túl újabb kamerák beszerzését 
indítsa el az önkormányzat- hang-
súlyozta Szűcs Dániel.
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„Azért is dolgozunk, hogy a többség azt érezze: szeret Mezőtúron élni”
Beszélgetés Szűcs Dániel alpolgármesterrel

Mint ahogy kedves olvasóink 
tudják, a közelmúltban Herczeg 
Zsolt  lemondott polgármesteri 
hivataláról, hiszen ezen túl ország-
gyűlési képviselőként tesz nap, 
mint nap a jászkunsági emberekért. 
A helyi Választási Iroda tűzi ki az 
időközi polgármester választás 
dátumát, addig is Szűcs Dániel 
alpolgármester vette át az 
Önkormányzat vezetését.

 Megkérdeztem őt, hogyan érin-
tette a megoldandó helyzet, a 
nagyobb feladatellátással járó pozí-
ció.

K.M.: Egy kis visszatekintést 
engedjen meg. Ön a húszas évei 
elején úgy döntött, a munka mel-
lett feladatot vállal a közéletben, a 
helyi politikában –mindezt 
Mezőtúrért. Újra így tenne, mint 
akkoriban?

- A válaszom egyértelműen igen. 
2010-ben indultam a 6-os számú 
választókörzetben. Valóban még 
csak 23 éves voltam ekkor. 
Rendkívüli megtiszteltetés volt, 
hogy erre a feladatra felkérést kap-
tam, az pedig különösen, hogy 
ilyen fiatalon bizalmat kaptam az 
ott élőktől. Gyerekkoromtól kezdve 
sportolóként aktív tagja voltam a  
mezőtúri közösségnek, érdekeltek 
a közéleti történések, a figyelmem 
egyértelműen arra irányult, mit 
tehetek a közösségért, az embere-
kért.

K.M.: Kultúra és sport, mind 
lehet közösségi vagy egyéni 
élmény, de az Ön jelenlétéből a 
kulturális- és sporteseményeken 
arra lehet következtetni, Önnek 
mindkettő fontos. Tényleg így 
van?

- Abszolút. Az érdeklődésem 
középpontjában valóban a sport és 
a kultúra áll, a városfejlesztés és az 
emberek támogatása, segítése mel-
lett. 2011-től vagyok a mezőtúri 
MAFC férfi kézilabda szakosztályá-
nak a vezetője, emellett 2011-től 
voltam a Művelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság elnöke egészen 
2019-ig. Így abba a szerencsés hely-
zetbe kerültem, hogy a művelődés-
sel, oktatással, sporttal napi szinten 
foglalkozhattam. Emellett mindig is 
szerettem csapatban dolgozni és 
igyekszem segíteni azoknak, akik 
hozzám fordulnak. 

K.M.: Ha valaki már több, mint 
egy évtizede a közéletben mozog, 
talán megszokta, hogy ez sok 
esetben támadásokkal, kritikával, 
személyeskedéssel jár más embe-
rek részéről. Ez is mutatja, hogy 

ezt a sokszor nehéz életutat csak 
a fizetésért nem lehet járni- de mi 
kell ehhez? Mi ad erőt reggelente 
az aznapi kihívásokhoz?

- Egyrészt ami nagyon fontos 
számomra, hogy tehessek az itt 
élőkért. Ez olyan határozott célom, 
amit nem homályosít el semmilyen 
bántó kritika. Ami előre mozdít 
napi szinten, hogy mindig egy-egy 
új célt az itt élőkkel közösen meg-
valósítsunk Mezőtúr fejlesztéséért, 
hagyományainak ápolásáért. A kri-
tika, ha építő, mindig hasznos. Ha 
van egy kritikai észrevétel, az sok-
szor előre viszi az együtt gondolko-
dást. Azt tartom fontosnak, hogy 
ezek a kritikák bizonyos határokon 
belül mozogjanak, és kulturált for-
mában kerüljenek megfogalmazás-
ra. De egyértelmű: mindig is hittem 
a több szem többet lát alapelvben. 
Ami a cél és azért is dolgozunk, 
hogy a többség azt érezze: szeret 
Mezőtúron élni.

K.M.  Van egy mondás, „a poli-
tikus a következő választásra ter-
vez, az államférfi a következő 
nemzedékre”. A Mezőtúri Önkor- 
mányzat újabban nagyban álmo-
dik, ha csak a Hortobágy-Berettyó 
projektet tekintjük. Ez az irány a 
költségvetés stabilitása miatt kez-
dődhetett el, vagy sok a fiatal, 
lendületes munkatárs a 
Hivatalban?

- A feladataimat mindig igyek-
szem úgy meghatározni, hogy van-
nak rövid távú célok és vannak 
közép és hosszú távú célok. A 
rövidtávú célok között szerepelt 
például a babafa program és nagyon 
örülök, hogy sikerült megvalósíta-
ni. Kiemelt területnek tartom, hogy 
a város lakosság megtartó erejét 
tudjuk erősíteni, és a fiatalokat illet-
ve a fiatal családosokat támogatni 
tudjuk. 

Ha egy közép vagy hosszútávú 
célt kellene mondani, városfejlesz-
tés jut először eszembe. Ezek közül 
természetesen kiemelkedik jelenleg 

a Hortobágy-Berettyó projekt. Azért 
mertünk ebbe belevágni és nagyon 
sok munkaórát belefektetni, mert 
azt éreztük 2019-ben, hogy a kor-
mányzati támogatás egyértelműen 
adott ahhoz, hogy ebben most 
lépni tudjunk. A Hortobágy-
Berettyó környezetének jobb 
kihasználása régi vágya már a 
mezőtúriaknak. De mindig azt 
szoktam mondani, hogy a tervek-
hez meg kell találni a megfelelő 
utat, támogatást és fejlesztési lehe-
tőséget. 2019-ben azt éreztük és 
úgy érezzük 2022-ben is, hogy 
most van ideje ezért a projektért 
lobbizni. Állami területről van szó, 
így nem a mi hatáskörünk ezt meg-
valósítani, de szerencsére a terve-
zővel nagyon jó kapcsolatot alakí-
tottunk ki. Elfogadta, hogy a 
Mezőtúri Önkormányzat ötletekkel, 
elképzelésekkel gazdagítsa a tervet, 
hiszen a mezőtúriak tudják legjob-
ban, mire van szüksége a mezőtúri-
aknak, főként, mivel aztán nekünk 
kell együtt élnünk nap mint nap a 
beruházás által megváltoztatott 
területtel. Miért ne hozhatnánk ki 
belőle a legtöbbet, ha már egyszer 
belefogtunk? Az utóbbi években 
szerintem szemmel látható a város-
ban a fiatal családok aktivizálása, 
aktivitása és számunkra fontos, 
hogy a családoknak még nagyobb 
teret nyissunk a játszótéren, stran-
don túl, még nagyobb területen 
fedezhessék fel közösen a mezőtúri 
értékeket. Nyilván nem titkolt szán-
dékunk az is, hogy az ide látogató 
emberek elismerjék és lássák 
Mezőtúr szépségét. Ami már elin-
dult, de ahhoz, hogy a kiemelkedő 
horgászturizmuson túl újabb és 
más érdeklődésű vendégek is 
nagyobb számban utazzanak 
Mezőtúrra, még tenni kell. 
Fontosnak tartom, hogy a jövőben 
pályázati vagy kormányzati támo-
gatásból a Mezőtúri Városi 
Strandfürdőt fejleszteni tudjuk. 

K.M. Herczeg Zsolt lemondásá-

val Ön vette át az Önkormányzat 
vezetését a helyközi választás 
napjáig, mennyire más ez a fel-
adatkör, mind az eddigi, alpolgár-
mesterként?

- Először is fontosnak tartom, 
hogy ne érzékelje úgy a város, pol-
gármester nélkül maradt, igyek-
szem pótolni minden területen. 12 
éve vagyok önkormányzati képvise-
lő, 2010. óta dolgozom az önkor-
mányzatiságban, azt gondolom, 
hogy ennek a területnek minden 
részét átláttam a 12 év alatt. Nyilván 
mióta alpolgármesterként dolgo-
zom, minden területet még jobban 
megismertem. Mióta a váltás bekö-
vetkezett, május 2-től igyekszem 
megfelelni minden elvárásnak. A 
kezdetektől teljes bizalommal vont 
be polgármester úr a munkába, 
ezért nagyon hálás vagyok. Az 
elmúlt két évben voltak olyan terü-
letek, amiket külön rám bízott. 
Ilyen volt a turisztikai terület, a 
sport, a kultúra. Több fejlesztéssel 
kapcsolatos tárgyalást bonyolítot-
tam le. Azt el kell mondani, hogy 
továbbra is számíthatok Herczeg 
Zsolt képviselő úrra, hiszen például 
több fejlesztés van, amit még ő 
indított el, és segít, ha kérdés felme-
rül. A hivatalban és a közvetlen 
környezetemben dolgozó munka-
társak szaktudására szintén 
támaszkodom, ahogy polgármester 
úr is tette. Azt gondolom, a munka 
megy gördülékenyen. Nem vitás, 
nagyon sok a feladat. Számtalan 
folyamatban lévő fejlesztés van, 
aminek a sikeres kivitelezésért a 
képviselő-testület élén jelenleg én 
felelek. Előttünk állnak a TOP Plusz 
beruházások fejlesztései, aminek a 
tervezése megtisztelő, azt gondo-
lom. Érzem a felelősség súlyát, de 
motivál, hogy ezeket a feladatokat 
sikerre vigyem. Képviselőként, 
alpolgármesterként is igyekeztem a 
tőlem elvárható legjobb tudásom 
szerint megoldani a feladatokat, 
ugyanígy teszek most is, amikor 
polgármester úr munkakörében 
kell helyt állnom. 

K.M. A munkához sok sikert és 
jó egészséget kívánok! 

(Az interjú elkészülte után tájé-
koztatták a szerkesztőséget, misze-
rint Herczeg Zsolt országgyűlési 
képviselő úr felkérésére, a Fidesz 
mezőtúri szervezetének támogatá-
sával Szűcs Dániel polgármesterje-
löltként indul a július 17-ei időközi 
polgármester választáson. )

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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Képviselő-testületi tájékozató

dr. Barancsi Ágnes és Herczeg Zsolt „Jászkunságért” kitüntetésben részesült

A Nemzeti Jászkun Emléknap 
alkalmából emlékülést tartottak 
május 6-án pénteken a megyehá-
zán. Az ünnepélyes eseményen 
köszöntő beszédet mondott Hubai 
Imre, a megyei közgyűlés elnöke.

A megyei önkormányzat – 
„Jászkunságért” néven – első alka-
lommal adományozott oklevelet 
azon személyeknek és közösségek-
nek, akik a jászkun örökség feltárá-
sa, megőrzése, valamint megyénk 

történelmi-kulturális értékeinek 
gyarapítása terén kiemelkedő tevé-
kenységet végeznek. 

Mezőtúrról az ünnepségen 
oklevelet vehetett át dr. Barancsi 
Ágnes, a mezőtúri Túri Kamra 
helyi termékbolt ötletgazdája és 
megvalósítója és Herczeg Zsolt 
országgyűlési képviselő. Dr. 
Barancsi Ágnes elmondta, meglepe-
tésként érte a díj, és nagyon meg-
tisztelőnek tartja az elismerést. 
„Sokan azt gondolják, a Túri Kamra 
megszűnt, pedig csak átalakult. A 
fő irányunk a pályázatírás, a kéz-
művesek segítése, a helyi értékek, 
hagyományok népszerűsítése, 
megőrzése, támogatása és mellette 

a helyi, népművészeti bolt üzemel-
tetése.”

Herczeg Zsolt szintén nem úgy 
érkezett a Nemzeti Jászkun 
Emléknap alkalmából rendezett 
emlékülésre, hogy onnan díjjal tér 
haza. „Nagyon meglepett, amikor 
kihívtak átvenni a kitüntetést, mert 
nem számítottam rá. Mindig jó 
érzés, ha elismerik az ember mun-
káját.”

A díjazottaknak gratulálunk és 
további sok sikert kívánunk mun-
kájukhoz!

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Szűcs Dániel alpolgármester 
2022. május 9-én sajtótájékoztatót 
tartott a legutóbbi képviselő-testü-
leti ülések legfontosabb döntései-
ről. 

Herczeg Zsolt utolsó hivatali 
napja Mezőtúr városának polgár-
mestereként épp a majális napjára 
esett. Május 2- től kezdve ország-
gyűlési képviselőként tesz a térség 
lakosaiért, a polgármesteri feladato-
kat Szűcs Dániel alpolgármester 
látja el az időközi polgármester 
választásig, amire július 17-én kerül 
sor. Mivel ebben az időszakban 
sokan a nyári szabadságukat töltik, 
fontos, hogy akinek lehetősége van 
és ezen a vasárnapon Mezőtúron 
tartózkodik, nyilvánítsa ki a véle-
ményét a szavazófülkében. A pol-
gármester-jelöltek bemutatkozásá-
nak megjelentetésére a Mezőtúr és 
Vidéke lehetőséget biztosít, így a 

helyi időközi választás napjáig az 
újságban is tájékozódhatnak majd a 
kedves Olvasók.

2022. április 27-én a testület 26 
napirendi pontot tárgyalt meg. A 
Mezőtúri Rendőrkapitányság 2021. 
évre vonatkozó beszámolója került 
elsőként meghallgatásra. Minden 
statisztikai adat javulást mutat, a 
mezőtúri rendőrök a lakossági 
kérésnek megfelelően sokat vannak 
közterületen. Ez nem csak a bűnö-
zést szorítja vissza, hanem a lakos-
ság biztonságérzetét is növeli. 
Problémaként továbbra is megjele-
nik a gyorshajtás és a drogfogyasz-
tás. Mindkét eset általános jelenség 
a településeken, Mezőtúron nem 
kirívó az összehasonlítások szerint. 
A rendőrség számára kiemelt fel-
adat, hogy a szabálytalan, veszé-
lyes és másokat veszélybe sodró 
tevékenységek előfordulása mini-
malizálódjon. Szűcs Dániel kiemel-
te, hálás a Mezőtúri Rendőr-
kapitányság minden munkatársá-
nak, fáradtságot nem ismerő helyt-
állásáért.

A képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta Mezőtúr Város Önkor-
mányzatának 2021. évi beszámoló-
ját. Szűcs Dániel kiemelte, hogy a 
legmagasabb ügyiratszám a 
Hatósági Osztály esetében állt fenn. 

Mindenkinek megköszönte az 
egész éves munkáját. 

A II. számú gyermekorvosi kör-
zet helyzetéről részletesebben 
beszámoltunk előző lapszámunk-
ban. Jelenleg tartós helyettesítéssel 
folyik a rendelés. Szűcs Dániel az 
aktuális tájékoztatáshoz hozzáfűz-
te, nagyon köszöni újfent az 
Önkormányzat nevében az I. számú 
gyermekorvosi körzet állandó dok-
tornőjének, Dr. Mile Ágotának és 
munkatársainak támogatását, segít-
ségét a nehéz helyzetben, hiszen 
mindig számíthattak rájuk.

Újabb TOP PLUSZ pályázatok 
benyújtásáról tárgyalt a képviselő-
testület, többek között a helyi köz-
étkeztetés megújítását tűzték ki 
célul. Arról, hogy a (volt főiskola 
épületében) meglévő konyha felújí-
tásával, vagy új épület építésével 
valósuljon meg a tervezett beruhá-
zás még folynak az egyeztetések a 
szakemberek között. 

 Az újvároson található önkor-
mányzati ingatlanok felújítása is 
megtörténhet, valamint a Család-
segítő - és gyermekjóléti szolgálat 
új épületének létrehozására is 
pályázatot nyújt be az önkormány-
zat. A belterületi utak felújítása 
folyamatos, pályázati lehetőségnek 
köszönhetően pedig újabb utcák 

felújítása (Laktanya utca, Kürt utca 
és további 22 földes utca útalappal 
történő ellátása) valósulhat meg. 
Emellett a közlekedés javítása érde-
kében több gyalogos-átkelőhelyen 
napelemes új, figyelemfelkeltő jel-
zést terveznek telepíteni, valamint 
újabb gyalogos-átkelőhelyek létesí-
téséről is szó esett, ezzel hozzájá-
rulva a balesetek számának csök-
kentéséhez. 

A Mezőtúri Ipari Park 2021. évi 
beszámolója is elfogadásra került. 

Benedek István nevét viseli majd 
az új kis park Mezőtúron, a 
Munkácsy Mihály utca 1. szám 
alatt, amit egy mezőtúri civil szer-
vezet örökbefogadott. Tervek sze-
rint a helyszínen új tábla kihelyezé-
sével is hirdetni fogják a park új 
nevét. 

A Városháza üzlethelyiségének 
pályázati felhívásáról is döntöttek, 
amit előző lapszámunkban átbön-
gészhették szemfüles olvasóink.

Az útalapok építése zajlik 6 utcá-
ban. További 29 utcában a napok-
ban kezdődik el az építkezés (Kert 
utca, Pacsirta utca, Daru utca, XXII. 
utca, XXIII-XXIV. utca, Sugárköz, 
XI.utca).A következő szakasz 
további 19 utcát érint. 

A 2022. május 2-i képviselő-tes-
tületi ülésen a településszerkezetet 
érintő sürgős napirendi pontok 
kerültek megvitatásra, hiszen (aho-
gyan korábbi lapszámunkban tájé-
koztattuk Önöket)a város határá-
ban naperőműparkok építését való-
sítanák meg a jövőben, ám ennek 
érdekében a helyi építési szabály-
zat és rendelet módosítására volt 
szükség. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Ön is tudta? A rendes nyilvá-
nos ülésekre minden hónap utolsó 
csütörtökén kerül sor, de a hónap-
ban bármikor összeülhet a testület 
rendkívüli nyílt és zárt ülésre, 
amennyiben egy sürgős feladat ezt 
indokolja. A Városháza dísztermé-
ben megrendezett képviselő-testü-
leti ülések napirendi pontjai nyilvá-
nosan megtekinthetőek a www.
mezotur.hu oldalon, valamint a 
nyilvános üléseket a Mezőtúri 
Városi Televízió élőben közvetíti, 
ami a későbbiekben online is visz-
szanézhető. Az üléseken szabadon 
részt vehet bárki, személyesen a 
Városháza dísztermében.A képvise-
lő-testületi ülést megelőzően a 
bizottságok már előzetesen véle-
ményt nyilvánítanak a napirendi 
pontokról.
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OSZKTV Tanulmányi versenysorozat 

Iskolánk, a KSzC Mezőtúri 
Szakképzőiskola és Kollégium az 
Országos Közismereti Tanul-
mányi Versenyen évről évre 
kiemelkedő eredményeket ér el. 
Ebben az évben a Regionális 
döntőbe, első körben minden 
eddiginél több versenyzőnk 
jutott be. Hatalmas gratuláció a 
diákoknak és felkészítő tanáraik-
nak!

Humán tantárgycsoport
Bede Mónika 
Bíró Nikoletta
Kovács Dóra Enikő
Nédó Barbara
Szilágyi Péter
Felkészítő tanárok: Pappné Szabó Judit, 
Csipes Ádám
Reál  tantárgycsoport
Bede Mónika
Bíró Nikoletta
Kovács Dóra Enikő 
Rácz Sándor
Felkészítő tanár: Kovács Péter
Komplex tantárgycsoport
1. csapat
Beregszászi Dorina Tímea
Fórizs Attila Mihály
Sebestyén Nikoletta
Felkészítő tanár: Kovács Péter

Családi majális a TEKÉVEL

Május 1-én, vasárnap, aki kiláto-
gatott a volt főiskola melletti ren-
dezvénytérre, személyesen talál-
kozhatott a Tegyünk Együtt 
Közösségünkért Egyesület tagjai-
val, s annak városi képviselőcso-
portjával. A jó időben sokan vettek 
részt egy igazán tartalmas beszélge-
tésen. Szó esett régi majálisok 
emlékéről, jövőről, családról, aktu-

álpolitikai kérdésekről, városról. A 
kellemes együttlétet egy igazán 
jóízű ebéddel koronáztuk meg. 
Köszönjük a szervezők több napos 
önzetlen munkáját, felajánlásaikat, 
s külön köszönet a „főszakácsnak”. 
Bízunk benne, hogy a jövőben 
hasonló érdeklődés mellett több 
ilyen rendezvényt tudunk tartani.

Nemzeti Összetartozás Napja

Mezőtúr Város Önkormányzata
a Nemzeti Összetartozás Napja

alkalmából
2022. június 4-én

városi megemlékezést tart,
melyre tisztelettel meghívja

Önt és kedves hozzátartozóit.

P r o g r a m o k:

16.30 órakor Városi megemlékezés
a Kossuth Lajos téren elhelyezett Országzászlónál.

Beszédet mond Szűcs Dániel
Mezőtúr város alpolgármestere.

Közreműködik a Túri Olvasókör.

Imádságot mondanak 
a történelmi egyházak képviselői.

Ezt követően az emlékezés virágainak,
koszorúinak elhelyezésére kerül sor.
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Felhívás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 

Mezőtúr városban 2022. április 29. 
és 2022. június 24. között tüdőszűrő 
vizsgálatra kerül sor. A szűrés helye: 
Kézműves Ház Mezőtúr, Petőfi 
Sándor u. 56. 

 A vizsgálat időpontja: 
hétfő 11.00  -  17.00-ig
kedd 08.00  -  14.00-ig

szerda 11.00  -  17.00-ig
csütörtök 08.00  -  14.00-ig

péntek 08.00  -  13.00-ig 
2022. június 06-án, hétfőn nem 

lesz szűrés. A tüdőszűrő vizsgálat-
tal kapcsolatban fontos tudni:

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

2. A 40 évnél fiatalabb mezőtúri 
lakosok részére a tüdőszűrés csak 
beutaló felmutatásával és egyes jog-
szabályi kivételektől eltekintve csak 
térítés ellenében végezhető. Beutalót 
adhat a foglalkozás-egészségügyi 
orvos (munkaköri alkalmassági vizs-
gálat), a háziorvos (személyi higiénés 
alkalmassági vizsgálat) és továbbta-
nuláshoz, ill. szakmai gyakorlathoz 
szükséges alkalmassági vizsgálat ese-
tén az iskolaorvos (ebben az esetben 
a tüdőszűrés térítésmentes). A szűrő-
vizsgálat térítési díja a 284/1997. 
(XII.23.) kormányrendelet 2. mellék-
lete értelmében 1700 Ft. A beutaló 
bemutatását követően a szűrővizs-
gálat helyszínén csekket kapnak, 
melynek a befizetést igazoló szelvé-
nyét fel kell mutatni a szűrővizsgá-
lat elvégzését megelőzően. 

3. 18 éves kor alatt a szülő/törvé-
nyes képviselő írásos beleegyező 
nyilatkozata is szükséges a beutaló 
mellé. A szülő/törvényes képviselő 
beleegyező nyilatkozatához a hely-
színen formanyomtatvány biztosí-
tott.

4. A tüdőszűrő vizsgálat igénybe-
vételéhez személyi igazolvány, TAJ 
kártya és lakcím kártya szükséges.

5. Akinek szüksége van a leletre, 
annak postai úton továbbítjuk a 
helyszínen átadott, felbélyegzett 
válaszboríték ellenében (1 boríték-1 
név). A várakozás során kötelező az 
1,5 m védőtávolság tartása, valamint 
a védőmaszk viselése! A saját és 
mások egészségének megőrzése 
érdekében kérem, a szűrővizsgála-
ton szíveskedjenek megjelenni! 
Tegyenek egy lépést egészségük 
megőrzése, a betegségek korai felis-
merése érdekében! 

dr. Enyedi Mihály jegyző

A jövő mérnökei: 
Telekis diákok országos sikerei 

Tisztelet Lakosok!

Képviselői beszámolóra és 
a lakótelep környezetével kapcsolatos 

fejlesztési megbeszélésre várom 
a Belső Kilián lakótelep és környékének lakosait. 

Ideje: 2022. május 24 (kedd) 17-kor
Helye: Közösségi Ház, 116-os terem, Szabadság tér 17. 

Rózsa Endre
  önkormányzati képviselő

Nyíregyháza adott otthont a víz-
ügyi ágazat Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyének, melyet 
az idén is a Belügyminisztérium és 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
szervezett. A kétnapos megmérette-
tés zárórendezvényét a Nyíregyházi 
Szakképzési Centrum Dugonics 
utcai központjában tartották meg 
2022. április 8-án. Az írásbeli és 
szóbeli feladatok között például 
szerepelt a vízkárelhárítás, vagyis 
egy valós árvízhelyzetre kellett rea-
gálniuk a diákoknak, mint szakasz-
védelem vezetők. 

A Karcagi SZC Teleki Blanka 
Gimnázium, Technikum és 
Kollégium két diákja, Papp Bence 
Balázs és Papp Gergő bejutottak az 
OSZTV döntőjébe, aminek remek 
eredménye alapján kiérdemelték a 
vízügyi technikus végzettséget. 

A vízügyi verseny záróünnepsé-
gén Réthy Pál, a Belügyminisztérium 
közfoglalkoztatási és vízügyi helyet-
tes államtitkára úgy fogalmazott: 
„Az ilyen szakmai tanulmányi ver-
seny fontossága a szakember-után-
pótlás miatt szükséges az ágazat 
számára. A víz mindannyiunk élte-
tő eleme, ezek minőségének és 
mennyiségének megőrzése kulcs-
fontosságú a hazai élelmiszeripari 
termelés, a hazai turisztika szem-
pontjából is.”

De a sikertörténet itt nem áll 
meg, hiszen az ötödéves Telekis 
vízügyi technikus páros kiegészül-

ve Márki Zoltán Bencével a Sajó 
Elemér Pályázaton országos első 
helyet szerzett. A pályázatot a 
Magyar Hidrológiai Társaság írta ki, 
a bíráló bizottság neves vízügyi 
szakemberekből állt. A diákok egy 
olyan, a várost érintő vízügyi prob-
lémára kerestek megoldást, ami a 
közeljövőben felmerülhet. 

A tervezésnél a környezetvédel-
mi szempontok mellett törekedtek a 
költséghatékonyságra is. Elmondták, 
nagyon érdekes és izgalmas volt 
együtt kitalálni a különböző műsza-
ki megoldásokat, majd megtervezni 
a rendszert. Hozzátették, az előze-
tes pályázat elkészítésében hatal-
mas segítséget nyújtottak a szakmai 
oktatók, Kovács Ferenc és Gábor 
Balázsné Éva, Tóth Tamás, Harsányi 
Gábor és a Mezőtúri és Karcagi 
Szakaszmérnökség támogatása. 

Kakuk Móni
Fotó: Szarka Lajos

Mezőtúri sikerek a 
Játékvezető Díjátadó 

Gálán

Az idei megyei Játékvezető 
Díjátadó Gálát, a járványhelyzet 
miatt, az eddigiektől eltérő időpont-
ban, 2022. április 29-én rendezték 
meg. A rendezvény Szolnokon, a 
Tiszti Klub Étteremben került meg-
rendezésre. Az eseményen, a 2021-
es év legjobbjait, illetve a jubiláló 
játékvezetőket díjazták. Termé-
szetesen Mezőtúrról is voltak jelöl-
tek az elismerésekre. A 2021. Év 
Játékvezetője díjat Szilágyi 
Sándor, míg a 2021. Év Játékvezető 
Asszisztense díjat Kálnai Milán 
nyerte el.

- szerk -

Reformáció
és az irodalom 

Érdekes előadás részesei 
lehettünk a Henry Dunant 
Nyugdíjas klubban. Meghívott 
előadónk: Valuska Lajos a 
Református Kollégium pedagó-
gusa volt. Több szempontból is 
elemezte a reformáció hatását a 
kultúrára, a művészetekre, az iro-
dalomra. Előadásában idézte 
Arisztotelész, Platón tanait. A 
reformáció előzményeit, hosszú 
folyamatát képekkel és zenével is 
illusztrálta. Az irodalomban való 
megjelenését néhány gyönyörű 
vers tolmácsolásával zárta, mint: 
Balassi Bálint: Psalmus 42., Ady 
Endre: Az Úr érkezése. Köszönjük 
a rendkívül tartalmas előadást.

Gellért Edit 
klubvezető
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Mezőtúri Városi Strandfürdő bemutatása

Városüzemeltetési hírek

Egész évben kiváló kikapcsoló-
dási és felfrissülési helyszín a 
Társaságunk üzemeltetésében levő 
Városi Strandfürdő és Fedett 
Uszoda. A fürdő csodálatos retro 
környezetben, az Erzsébet liget 
bejáratánál, a városi víztorony mel-
lett és a 7 hektáros Ligeti tó szom-
szédságában helyezkedik el. A 
gyógymedencét tápláló 41 fokos 
víz, gyógyvíz minősítéssel rendel-
kezik. Az alkáli-hidrogénkarboná-
tos gyógyvíz jól alkalmazható reu-
matikus, mozgásszervi, nőgyógy-
ászati megbetegedések utókezelé-
sére. Magas sótartalmának köszön-
hetően pozitív hatással van bizo-

nyos bőrbántalmakra. Sok éves 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
gerinc-, csípő- és térdízületi mesze-
sedésben szenvedők mozgásszervi 
rehabilitációjára is alkalmas. 

Tavaszi felújítási munkálatok 
elvégzése után időjárás függvényé-
ben a kültéri medencék közül a 
gyógyvízes- és strandmedencét a 
városi gyermeknap alkalmával ter-

vezzük majd megnyitni. Korábbi 
nyitás az alacsony éjszakai hőmér-
séklet miatt nem lehetséges, mivel 
az Alkotmány úti kútból származó 
víznek a fűtésére nincs lehetősé-
günk, amivel a kültéri medencéket 
töltjük fel. 

Az impozáns méretű 1800 m3-es 
50 méteres beton szabadtéri ver-
senymedencét az iskolai tanév 

végével, a nyári szünet elején tölt-
jük fel, amelynél kisebb átalakítás 
elvégzése után, egyenletesebb 
vegyszeradagolás bevezetésével 
tudjuk majd a jobb vízminőséget 
biztosítani. 

Sajnos, a jelenlegi műszaki álla-
potok és a hatályos előírások miatt 
az uszoda úszómedencéjét a kültéri 
nagymedencével egy időben nem 
tudjuk üzemeltetni, melynek meg-
oldásán jelenleg is dolgozunk. A 
felújításon átesett és újrafestett 
fajátszóeszközökön és a strand 
területén megtalálható fitnesz- sza-
badtéri sporteszközökön megszo-
kott módon továbbra is várjuk a 
gyermekes családokat és a sportol-
ni, relaxálni vágyó vendégeinket.

A külterületi nyaralóövezetekhez 
kihelyezett és a nyaralótulajdono-
sok számára fenntartott hulladék 
gyűjtő konténereket illegális hulla-
déklerakóként használják. 

Ennek következtében kb. két – 
három hetente kell a lerakott hulla-
dékot eltakarítani. 

A területről 1 db hűtőt, 1 db 
nagyobb méretű autógumit és 1 db 
ágybetétet, 8 tonna kommunális 
hulladékot és 12 m3 lomhulladékot 
szállítottunk el az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. mun-
katársainak segítségével.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Mezőtúr és Szarvas között közleke-
dő komp 2021. májusában az alábbi 
menetrenddel közlekedik: naponta 
06:00-18:00 óráig. A szolgáltatás 
12:00-12:30 között szünetel. 

2022. március 1-től interneten 
keresztül működő online jegyvásár-
ló és jegykezelő rendszer került 
bevezetésre, melynek elérési útvo-
nala: www.mezoturikomp.city-pay.
hu. 10 illetve 20 alkalmas bérlet 
megvásárlására is lehetőség nyílt az 
internetes felületen keresztül, és a 
vásárolt jegyeket akár elektronikus 
formában is bemutathatják a komp 
kezelő számára. 

A több alkalmas bérletek beveze-
tésével a korábbi papíralapú admi-
nisztráció kivezetésre kerül, míg 
készpénzzel továbbra is lehet majd 
a helyszínen egy alkalmas jegyet 
vásárolni. 

Megkezdtük a város köztereinek, 
parkjainak ütemterv szerinti zöldte-
rület rendezését. Fűkaszákkal és 
fűnyírótraktorokkal májusban 
mintegy 240.000 nm2-nyi területen 

vágtuk le a füvet és szedtük össze 
az ott található hulladékot. Köztéri 
padok és bútorok cseréjét, javítását 
és pótlását folyamatosan végezzük, 
melyből májusban eddig közfoglal-
koztatási programon belül össze-
sen 36 darabot a Szabadság téren és 
a Berettyó gáton újítottunk fel. 

A Mezőtúri Fedett Uszoda Wellness 
részlegében finn szauna mellett 
gyógy- és élménymedencében vár-
juk a pihenni vágyó kedves vendé-
geinket! 

Nyitvatartás: Hétfő: 13-19, 
Kedd – Vasárnap 9-19, 
Uszoda részleg: Hétfő 13-20, 

Kedd - Péntek 9-20, Szombat - 
Vasárnap 9-19. 

Bérleteseink kedd, szerda, pén-
tek reggelente 6-tól 9-ig használhat-
ják az úszómedencét. 

A Városi Strandfürdő közvetlen 
szomszédságában található 
„Vadászház” Kávézó és Szálláshely 
rendezvényterme kiválóan alkal-
mas torna-edzések, tanfolyamok, 
szülinapok, lakodalmak és baráti 
összejövetelek lebonyolítására. 
További információért keressen 
bennünket az intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail címen vagy a 
0656/350-037-es telefonszámon.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas 

között közlekedő komp 2022. április 1- től az alábbi 
menetrenddel üzemel:

Hétfőtől vasárnapig: 06:00 - 18: 00 óráig
12:00 és 12:30 között a szolgáltatás szünetel.
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ÚSZÁSOKTATÁS A NYÁRI 
SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC Mezőtúri Úszószakosztálya 
kis létszámú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást 
indít kezdő, haladó és extra haladó szinten, dél előtt vagy dél 
után az alábbi turnusokban:

I.: 2022.06.20.-tól 07.01.-ig Dorka nénivel
II.: 2022.06.27.-től 07.08.-ig Peti bácsival

III.: 2022.07.04.-től 07.15.-ig Dorka nénivel
IV.: 2022.07.11.-től 07.22.-ig Peti bácsival

V.: 2022.08.01.-től 08.12.-ig Dorka nénivel
VI.: 20.08.08.-tól 08.19.-ig Peti bácsival

A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni 
lehet az alábbi elérhetőségeken:
Baukó Péter: 06 70 333-9851

Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

Tájékoztatás

Dr. Czucza Éva Erzsébet háziorvos 
rendelési ideje megváltozott. 

Az új rendelési idő:

 Hétfő: 13.00 – 16.00

Kedd: 8.00 – 11.00

Szerda: 8.00 – 11.00

Csütörtök: 8.00 – 11.00

Péntek: 8.00 – 11.00

Tisztelt Mezőtúriak!

Május 6-án 17 fő menekült 
érkezett a háborús övezetből. 
A 17 főből 13 kiskorú gyer-
mek, 4 fő felnőtt. 

Elszállásolásuk a Városi 
Oktatási Centrum (volt 
Főiskola) épületében történt. 
Szeretném tájékoztatni 
Önöket arról, hogy a Mező-
túron ideiglenesen elszállásolt 
menekültek úgy döntöttek: 
május 16- án visszaindulnak 
Ukrajnába. 

Tájékozódtak arról, hogy az 
otthonuk környékén enyhült 
a háborús helyzet, döntésüket 
főként ezért is hozták meg. A 
hazautazáshoz szükséges 
csomagolásban, napi ellátás 
biztosításában és a vonathoz 
történő elszállításban segítsé-
get nyújtunk a részükre.

Köszönöm azon kollégák-
nak és segítőknek, akik segít-
séget nyújtanak ebben! A fel-
merült problémák tükrében 
köszönöm a lakosság türel-
mét! 

A városban a fent leírtak 
után nem marad menekült és 
nem várható az érkezésük.

Szűcs Dániel
alpolgármester

Tájékoztató a kerékpárút építéséről
Az elmúlt időszakban észak-déli 

és kelet-nyugati irányból is elindult 
a kerékpárút építése. Jelenleg mind 
a két projekt a kivitelezési szakasz-
ban van, a Kossuth Lajos utcában és 
a Sugár úton is zajlanak a munkála-
tok. Az utóbbi helyszínen korrekci-
óra volt szükség, ugyanis a tervek-
nek megfelelően kiemelt szegéllyel 
kezdődött a kivitelezés, ám a 
műszaki ellenőr és az önkormány-
zat munkatársai észrevették, hogy 
problémák lesznek a szinteltéréssel 
(a kiemelt szegély miatt túl nagy 
lett a szintkülönbség az ingatlanbe-
járók és a kerékpárút között, ami 
akadályozta volna az ott élők autó-
val történő közlekedését). A hatósá-
gokkal történő egyeztetést követő-
en engedélymódosítás nélkül foly-
tatódhat a munka, immáron gömb-
süveges megoldással kerül majd 
elválasztásra a kerékpárút az úttest-
től, ezzel megoldva a fent említett 
problémát. A Kossuth Lajos utcá-
ban részben megvalósult az ivóvíz-
vezeték kiváltása, jelenleg ezen a 
szakaszon a kerékpárút építése zaj-

lik, hamarosan a már részben meg-
épített szakaszon is megkezdődik 
az ivóvízvezeték kiváltása. A kerék-
párút közúti hidat, valamint a 
Kálvin teret érintő szakasza már 
elkészült. Herczeg Zsolt polgármes-
terként még 2021. júliusában adott 
tájékoztatást arról, hogy a nyomvo-
nal mentén sajnos több fát el kell 
távolítani, azonban egyeztetve a 
kivitelezővel és a szakemberekkel 
sikerült elérni, hogy csak az elen-
gedhetetlenül szükséges helyeken 
történjen fakivágás. Szűcs Dániel 
alpolgármester tájékoztatása sze-
rint a kivágott fák többszörösét fog-
ják elültetni a jövőben. A zöldítésre 
jó példa lehet a „Babafa program” 
is, melynek köszönhetően a koráb-
bi években több mint 200 facseme-
te került elültetésre. 

A beruházás jelentősen növelni 
fogja a kerékpárutak hosszát 
Mezőtúron, melynek köszönhetően 
biztonságosabbá válhat a kerékpá-
ros közlekedés. 

Kakuk Móni
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Egy képviselői beszámoló margójára

A tisztelt olvasó előtt ismert, 
hogy a képviselői munkámról 
rendszeresen számot adok képvi-
selői beszámoló formájában. 
Legutóbb 2022. április 28-án került 
sor erre a Művelődési Központban. 
A beszámolóimban mindig betekin-
tést adok a képviselői munka 
egyes területeibe. Ennek fontos 
színterei az önkormányzati és 
bizottsági ülések, amelyeknek egy 
része a járvány miatt elmaradt, 
ekkor a testületi anyagokonline 
formában érkeztek, és a képvise-
lők is csak ilyen formában fejthet-
ték ki véleményünket. A napirende-
ket a TEKE frakciója általában 
együttesen válaszolta meg – a 
frakcióvezetőn keresztül -, ezt a 
bizottsági tagok illetve a képvise-
lők egyénileg egészítették ki. 

Korlátozni kellett a lakossággal 
való személyes kapcsolattartást 
is. A járvány kapcsán két cikkben 
jelentettem meg felhívást a 
Mezőtúr és Vidékében, melyek-
ben a lakosságot tájékoztattam és 
figyelmeztettem– biológia szakos 
tanárként is -a védőoltások szüksé-
gességére, és felajánlottam segítsé-
gemet a problémás helyzetben lévő 
lakosoknak. Felvettem a kapcsola-
tot a háziorvosokkal, a helyi 
ÁNTSZ és a polgárőrség vezetőjé-
vel. Számukra rendszeresen továb-
bítottam a lakosság kéréseit és 
problémáit. A polgármesteri hivatal 
családsegítő csoportjának kiemel-
ten köszönöm a sok segítséget és a 
problémákhoz való rendkívül pozi-
tív hozzáállás. Szinte nem volt 
olyan kérésem, amelyet nem igye-
keztek volna megoldani. A jegyző 
úrral kezdetben 2-3 naponként, 
majd később hetente cseréltünk 
véleményt a járványhelyzet kezelé-
se kapcsán. Hasonló rendszeres-
séggel tartottam a telefonos kapcso-
latot azzal a több mint húsz lakos-
sal, akik telefonon jelezték a kép-
viselői területemen lévő problé-
mákat és megoldásra váró felada-

tokat. Minden kapcsolattartónak 
ezúton is köszönöm a munkáját. 

A beszámolási időszakban a 
TEKE üléseit - a járványügyi előírá-
sok szigorú betartásával –rendsze-
resen megtartottuk, hol személyes 
részvétellel, hol online formában. 
Frakcióvezetőnkkel mindannyian 
napi rendszerességgel digitálisan 
tartjuk a kapcsolatot. 

A TEKE közössége a járvány 
minden szakaszában tett anyagi 
és tárgyi felajánlást intézmények-
nek – Mezőtúri Kórház, Szolnoki 
Kórház, Mezőtúri mentők –, 
közösségeknek és családoknak. A 
TEKE képviselői egyénileg is támo-
gatták a rászorulókat. Önzetlenül a 
kockázatot vállalva házhoz szállí-
tották az adományokat. Én az első 

hullámban a város javára lemond-
tam a képviselői tiszteletdíjam egy 
részéről, és anyagilag támogattam 
– mint közgyűlési tag - a Hetényi 
Géza Kórházat is. Mint MSZP-tag a 
pártunk és képviselőink által fel-
ajánlott összegből több mint húsz 
családnak vittem több alkalommal 
támogatói csomagokat. A TEKE 
csoportja külön adománygyűjtést 
szervezett az Ukrajnából menekül-
tek számára, a gyűjtést követően a 
határra való eljuttatást is megszer-
veztük. 

A képviselői munka fontos része 
a fejlesztések és a beruházások ösz-
tönzése. Képviselői területemen 
uniós, országos és városi forrá-
sokból több beruházás történt. 
Ezek közül is ki kell emelni az 
Ifjúsági lakótelepen kialakított ját-
szóteret és sport parkot. A TEKE 
képviselőinek összefogásával – az 

egyéni képviselői keretből – jött 
létre a katolikus temető melletti 
kerékpárút világítása. Az Újvároson 
városi forrásból – részben hitelből - 
került sor egyes utak útalapjának 
illetve szilárd burkolattal való ellá-
tására. A járdák és az utak kátyúzá-
sa tekintetében csak nagyon sze-
rény előrelépés történt. Járda-
felújítás az Ifjúsági lakótelepen, a 
XV. úton és az I. úton valósult meg. 
A Belső Kilián lakótelep lakóközös-
ségével egyeztetve a képviselői fel-
újítási keretemből játszótéri elemek 
elhelyezését és szerény parkosítást 
tervezek  a polgármesteri hivatal 
műszaki osztályának bevonásával. 
Az Ifjúsági lakótelep garázssora 
előtti út közlekedésre szinte alkal-
matlan, ezért itt teljes értékű útfel-

újítást sürgetek, de egyelőre csak 
kátyúzásra van lehetőség. Két 
helyen is vizsgáljuk a sebességkor-
látozással kapcsolatos lehetősége-
ket. 

A megnyilatkozásaim a járvány 
miatt az írott sajtóra korlátozód-
hattak, a városi tévében való riport-
ra a legsúlyosabb időszakban nem 
vállalkoztam, de egyeztetés alatt 
van a képviselői riport időpontjá-
nak kiválasztása. A Mezőtúr és 
Vidékében jelentettem meg a cik-
kemet az önkormányzatiság 30. 
évfordulójára, amelyben hangot 
adtam annak, hogy városunkban 
e jeles történelmi eseményre sem-
milyen rendezvény nem szerve-
ződött. Véleményem szerint a fenn-
álló hatalom nem szívesen hall az 
önkormányzatiság jelentőségéről, 
még kevésbé arról, hogy ennek 
lebontása milyen szisztematikusan 

történik, így egyszerűbb volt a ren-
dezvény elmaradását a járványra 
kenni.Véleményem szerint az 
ünnepség felemelő lett volna és egy 
korrekt találkozási lehetőség a szép 
emlékek felelevenítésére. A cik-
kem mellett Kovács Attila, a TEKE 
frakciójának vezetője az önkor-
mányzati ülésen tartott egy ünne-
pi beszédet. 

A tisztelt olvasó az önkormány-
zati ülésekről történő közvetítések 
megtekintésekor meggyőződhet 
arról, hogy személy szerint is aktí-
van közreműködök az ülésekre 
beterjesztett napirendek vitájá-
ban. Ezentúl az üléseken megje-
lenítjük a lakosság által hozzánk 
eljuttatott véleményeket, illetve a 
problémák többségét orvosoljuk 
is. 

Önkormányzati és közgyűlési 
képviselőként– a korábbi 2009-es 
tervek folytatásaként –ismét javas-
latot tettem a Mezőtúr-Szarvas 
közötti közúti híd megépítésére. 
Ezúton is hangsúlyozom, hogy e 
területen jó együttműködés van 
köztem és Hubai Imre elnök úr 
között. Örömmel vettem, hogy 
javaslatom találkozott az ő tettre-
készségével, és ennek is köszönhe-
tően a híd bekerült az Észak-
Alföldi régió 7 éves programjába a 
tervezés szintjén. Ennek köszön-
hetően olyan jeles személy is magá-
évá tette a gondolatot, aki az írásos 
anyag kapcsán a képviselő testület 
előtt kifejtette, hogy nem álmokat 
kell kergetni, hanem a földön kell 
járni. De borítékolom, hogy a hordó 
gurításkor az első sorban fog állni. 
Erre szokták azt mondani, hogy „a 
sikernek sok apja van”.

A választási ciklus közepén 
felelősséggel kijelenthetem, hogy 
az 2019-es vállalásaim tekinteté-
ben - amelyeket akkor a szóróla-
pomon megjelentettem -, jól 
állok. Ezekről egy későbbi időpont-
ban tételesen adok majd számot. A 
TEKE képviselői csoportja jó 
együttműködést tudott kialakíta-
ni. A feladatokat megosztjuk, és 
tervszerűen végezzük munkánkat. 
A bizottságokban dolgozó tagja-
ink is rendkívül alapos munkát 
végeznek. Eddigi eredményeink-
ben az ő munkájuk is benne van. 
Köszönöm azoknak a lakosoknak 
az észrevételeit, javaslatait, akik a 
köz érdekében keresnek, vélemé-
nyükre a jövőben is számítok.

Rózsa Endre 
önkormányzati képviselő

Fotó: Csikósné Vida Viktória
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„Hogy unokáink se feledjék!”

2022. április elején hirdette meg a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár a helyismereti vetélkedőjét a fenti címen felső tagozatosok, 
középiskolások és nyugdíjasok körében. 3 fős csapatok jelentkezését 
vártuk. 

A célunk az volt, hogy becsalogassuk ezeket a korosztályokat a könyv-
tárba, ismerjék meg a helyismereti gyűjtemény egy részét, városunk jelené-
nek és múltjának egy részét, „hiszen szeretni csak azt tudjuk, amit isme-
rünk”. Partnereink is voltak, akiknek szeretnénk megköszönni az együtt-
működést. Köszönjük az Alföldi Tégláriumnak és a Mezőtúri Református 
Látogatóközpontnak a segítséget. Hozzájuk el kellett látogatnia a 
csapatoknak.A verseny kétfordulós volt. Az első fordulóban egy feladatla-
pot kellett kitöltenie a versenyzőknek, amelyet május 2-ára adtak be. Május 
10-én pedig sor került a szóbeli fordulóra, amelyre minden feladatlapot 
beadó csapatot meghívtunk. Az írásbeli forduló után kialakult sorrendet a 
szóbeli verseny átalakította. 

A találkozó jó hangulatban telt, a vállalkozó kedvűek (vagyis a lányok) 
plusz pontokért mezőtúri népdalokat is énekeltek Kávási Sanyi bácsi gyűj-
téséből. A régi játékok ismertetésénél már a fiúk is bátrabbak voltak.

A nyugdíjas korosztályban egy csapat nevezett, de ők minden iskolás 
csapatot legyőztek. Persze külön értékeltük a két korosztályt. 
Középiskolások sajnos nem vetélkedtek velünk.

Minden versenyzőnek tudtunk ajándékot adni, amit köszönünk szépen 
támogatóinknak. A felajánlásaikért, hálásak vagyunk. A díjakat Salánki 
Anikó magyar tanár, könyvtáros, írónő és Pusztai Zsolt a Túri Fazekas 
Múzeum igazgatója adta át.

Támogattak minket: Aszódi Kisáruház
Zádor László, a Mezőtúri Spartakusz Sport Club edzője
Tibi Cukrászda
Tourinform Mezőtúr
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlanközvetítő Közhasznú                  

Nonprofit Kft.
Köszönöm a pedagógusoknak és a szülőknek is a segítő munkáját!
S szeretném elsorolni a helyezettek neveit:

Nyugdíjasok: Szamosfalvi Imréné, Karsai Erzsébet, Tóth Istvánné
Felső tagozatosok: 1. hely: Radványi Noémi, Majerszki Zsanett, 

Major Regina Mezőtúri Református Kollégium
2. hely: Patkós Máté, Kerezsi Alex Péter, Bíró Cintia Mezőtúri 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája

3. hely: Kézsmárki Hanna, Pete Gvendolin, Piroska Amina Mezőtúri 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája

a könyvtárosok

Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Telefonszám: (56) 551 900
Hétfő: 08.00-12.00, 13.00-16.00

Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00-12.00; 13.00-16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 08.00-12.00

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) rendszeres 
mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok júniusi össze-
írása, 2022” elnevezéssel. Az adatfelvétel Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2218.

Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezeté-
ben bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgál-
jon a hazai gazdaságirányítás, az EU, továbbá a gazdálkodók számára, 
amihez az adatszolgáltatók részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással 
nagyban hozzájárulnak. A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása 
matematikai-statisztikai módszerrel történt, a válaszadás azonban az adat-
felvételre kijelöltek  számára kötelező. Valamennyi adatszolgáltató számá-
ra biztosított az online önkitöltési lehetőség 2022. május 13. és május 25. 
között, amely időszak alatt az adatszolgáltatók a számukra legalkalmasabb 
időben teljesíthetik  adatszolgáltatási kötelezettségüket.

Erről e-mailben vagy postai úton névre szóló tájékoztatást kaptak az 
érintettek. Az önkitöltéssel nem élőket  összeírók keresik fel személyesen  
2022. május 26. és június 15. között. Az összeírási munkát a Statek 
Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) által megbízó levéllel/igazol-
vánnyal ellátott összeírók végzik. A megbízó levél/igazolvány  személyi 
igazolvánnyal együtt érvényes, amit az adatfelvétel megkezdése előtt az 
összeíró köteles felmutatni. A felvétel elektronikusan, a KSH által biztosí-
tott tableten történik. Az összeírók kizárólag konkrét, címlista szerinti 
címeket keresnek fel.

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, adatszolgáltatóink és az 
összeírók  egészségének védelmét egyaránt szem előtt tartva, az összeíró-
kat felkészítették az ilyenkor követendő magatartásra, és lehetővé tették a 
telefonos kikérdezést is. A felvétel során nyert információkat kizárólag 
statisztikai célra használják fel, azokat más szervek, személyek részére 
nem adják ki, az eredményeket összesítve közölik a hivatalos statisztikáról 
szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679. sz. 
Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.

A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal 
nyújt további tájékoztatást. A felvétellel kapcsolatos  kérdés esetén kérem, 
hívja az ingyenes hívható 06- 80/200–766 számot, amelyen  (a 2-es gomb, 
majd a 2218-as OSAP-szám megadását követően) készséggel adnak tájékoz-
tatást.

Dr. Enyedi Mihály
jegyző

HIRDETMÉNY
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Lovas János élt 74 évet,

Hegyi János élt 86 évet,

Novák Zoltán élt 76 évet,

Nagy István élt 71 évet,

Ács István élt 60 évet,

Dr. Tóth István élt 77 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Május 20-26- ig:
Vasúti Gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság utca 1.
Tel: 56/350- 637

Május 27- Június 2- ig
Újvárosi Gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros, VII. u. 13.

Állatorvosi ügyelet

Május 21-22- ig
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreceni út
Tel: 0630/239-9343

Május 28-29-ig
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság utca 7.
Tel: 0630/978-2286

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.

Cím: Mezőtúr, Dózsa Gy. út 16. 
(Bodorik mellett), Telefon: 06-56/350-149

Mindennemű temetési 
ügyintézés.

Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok 

megrendelése és kiszállítása.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

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, 06-30/347-6628

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok 
küldik meg a szerkesztőségnek.

Mitrovszky Pál Mitrovszky Pál 
(Kovács Katinka)(Kovács Katinka)

Niszper Zoltán Niszper Zoltán 
(Deményi Nóra)(Deményi Nóra)

Keresse a gyepmestert:
Kóbor állat bejelentése, otthonában elhullott háziállatok 

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

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


