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FICSAK Családi Fesztivál – a Gyermeknap jegyében

A borongós, esős idő ellenére is 
sokan választották programként 
május 29-én a FICSAK Családi 
Fesztivált a Gyermeknap jegyé-
ben, amit a FICSAK Mezőtúr 
Alapítvány és a Mezőtúri Köz-
művelődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. varázsolt a 
Szabadság térre a városiak és a 
vidékről érkező családok részére. A 
rendezvény a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2021-02202 azonosító számú, 
„FICSAK Családi Fesztivál-Mezőtúr” 
elnevezésű projekt keretében való-
sulhatott meg.

A változatos programok között 
a család minden tagja találhatott 
magának kikapcsolódási lehető-
séget. Az egész nap folyamán lehe-
tőség volt lovaskocsin utazni, 
lovagolni. A Közösségi Ház mögöt-
ti parkolóban a mezőtúri tűzoltók, 
rendőrök és mentősök, - akik igazi 
példaképei a város gyermekeinek- 
munkájába kaphattak bepillantást 
az érdeklődők. A Közösségi Ház 
aulájában 9 órától zajlottak az EFI 

szűrések, tehát aki szeretett volna 
ezen a napon is tenni az egészségé-
ért, ellenőrizhette, rendben van-e a 
vérnyomása, koleszterinszintje, 
vércukra. A FICSAK sátorban 
ingyenes arcfestés, csillámtetová-
lás, kézműveskedés és korongo-
zás várta a kicsiket és nagyokat - 
többek mellett - Veres Gyula 
kerámikussal, emellett ingyenes 
volt a gyermekek részére a légvár, 
trambulin, öko játszótér, fakör-
hinta és a pónicikli is. A volt 
Főiskola parkolójában veterán 
katonai járművek várták az érdek-
lődőket. A jól ismert szerencsehor-
gászat sátra is csábította a megle-
petésre vágyókat. 

Reggeltől a Közösségi Ház nagy-
termében kezdődtek az ismeretter-
jesztő előadások. Az Egészség-
fejlesztési Iroda munkatársától töb-
bet megtudhattak a laktóz- és 
glutén-érzékenységről, inzulinre-
zisztenciáról, allergiákról, pajzsmi-
rigy betegségekről. Kun Lilla 
méhészmester a hölgyeket moti-

válta „Hogyan legyünk sikeresek 
nőként?” című előadásával. Majd 
dr. Barancsi Ágnes kalauzolt el a 
családbarát pályázatok világába, 
mutatta be a lehetőségek tárházát 
ebben a témakörben.

Pozderka-Korcsok Anita, a 
FICSAK Mezőtúr Alapítvány kurá-
tora, a rendezvény egyik főszerve-
zője nyitotta meg a programot. 
Ezután érkezett a Kiskalász 
Zenekar vidám Nyuszimotor című 
gyermekműsorával. Az eső közben 
hol esett, hol elállt, de színes eser-
nyőkkel, gumicsizmában így is jöt-
tek a gyermekek és a vagány szü-
lők.

Közben ezzel egy időben kutya-
bemutató és játékos családi kutyás 
ügyességi verseny várta az érdek-
lődőket a füves területen a Rex 
Mentőkutyás Egyesület és a 
„Mezőtúri kutyások” facebook 
csoportja közreműködésével, vala-
mint dogdance-t is láthattunk 
Fehér Viktóriával. A kutyusok kis 
gazdáikkal nagyon ügyesen szere-
peltek, melyet a zsűri ajándékkal 
jutalmazott. A nap folyamán a 

NOHAB vasútmodellező szakkör 
által a Közösségi Házban megte-
kinthető volt működés közben az 
óriás terepasztal. 11 órától Mátrix 
Fitness SE. akrobatikus fitness 
bemutatót láthatott a közönség, az 
esős időjárás miatt a Közösségi Ház 
jurta termében, ahol Vékony Fanni, 
Nagy Zsófia, Darvasi Emese, Maletz 

Lilla, Szűcs Zsófi, Majerszki Zsani, 
Major Regina bemutatója kápráz-
tatta el a közönséget. A Mátrix 
Fitness SE. akrobatikus kosárlabda 
csapatának bemutatója a sétálóut-
cán zajlott,  amelyben részt vett 
Sztvorecz Gréta, Juhász Kornél, 
Juhász Olivér, Papp Levente, Eszes 
Szilárd és Szerencsés Bence mel-
lett önkéntesként Szűcs Dániel 
alpolgármester is, akinek a feje 
fölött átugorva dobtak a fiúk kosa-
rat nagy taps kíséretében. Majd a 
színpadon a Maminbaba hordozós 
latin fitness bemutató következett, 
ami megmutatta a gyermeknapra 
kilátogatóknak, milyen vidám és 
felszabadult is lehet az anya- baba 
kapcsolat már a kezdetektől és azt, 
hogy pici baba mellett sem kell 
lemondania az édesanyáknak a 
sportolásról. Déltől  Herczeg Zsolt 
országgyűlési képviselő köszöntője 
után a ,,Leg a láb” Alapfokú 
Művészeti Iskola csoportja, a 
Kossuth Általános iskola 1.-2. osz-
tályos tanulói, felvidéki polgári tán-
cokat adtak elő. Táncosok voltak 
Márki Lili, Mucza Olívia, Hodos 

Krisztina, Balogh Hanna Leila, 
Boldog Zoé Hanna, Hegyi Tibor, 
Szabolcs Olívia. A Kossuth 
Általános Iskola 6. osztályos tanu-
lói kalocsai táncokat mutattak be. 
Táncosok voltak Kézsmárki Hanna, 
Deák Sára, Bámer Veronika, Kálnai 
Krisztina Kitti.

Őket a mezőtúri ifjú énekes, 
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Emléktáblákat avattak

A közelmúltban két emléktáblá-
val is gazdagodott a Mezőtúron 
lévő emléktáblák száma.

Dr. Várady Mária emléke és 
kiemelkedő munkássága előtt tisz-
telegve, a doktornő családjának 
közreműködésével emléktáblát 

avattak Mezőtúron május 19-én a 
Csokonai utcában. Doktornő sze-
mélyére és munkájára nagy tiszte-
lettel emlékszik vissza mindenki 
Mezőtúron. Sohasem nézte, hogy 
valaki kora reggel, vagy késő este 
csengetett be hozzá, ő mindig 
fogadta a beteg gyermekeket és szü-

leiket. Mindent megtett a mezőtúri 
gyermekek egészségéért.

Török János, a Zsolnay- gyár 
iparművésze, porcelántervező 
művész tiszteletére a Városházán 
állítottak emléktáblát a „Török- 
terem” mellett május 7- én. Itt lát-
ható életművének egy része, mely 
alkotásokat özvegye, valamint 
Török László tanár úr adományo-
zott Mezőtúr városának.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Ön is tudta? Nap, mint nap 
elmegyünk mellettük, megszoktuk 
őket, pedig minden esetben törté-
nete, meséje van a városban találha-
tó szobroknak, domborműveknek, 
emléktábláknak. Ha valaki kíván-
csi, térképen keresheti meg 
Mezőtúr 83 alkotását az alábbi lin-
ken és tudhat meg így többet róluk. 
h t t p s : / / w w w. ko z te r ke p . h u /
helyek/megtekintes/391/mezotur

Május 23-án Balatonbogláron rendezték a Diákolimpia országos dön-
tőjét, ahol a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
csapata – Csató Eszter, Strausz Zora – az első helyezést érte el. 

A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda csapata – Bíró 
Bíborka, Marosi Izabella- egy ponttal lecsúszva a dobogóról a negyedik 
helyen végzett.

Mind a négy sportoló a MAFC Tenisz szakosztályában edzenek. Edző 
Selymes Martin.

Gratulálunk Nekik!
- szerk - 

Meghívó

Képviselői fogadóórára várom a Kertváros tisztelt lakosait 

2022. június 9-én (csütörtökön) 15 órakor.

Helye: Makk József úti Szociális Napközi Intézmény.

Vendégeim: 
- Szabó Péter, Mezőtúri Önkormányzat, Műszaki Osztály 

- a TELECOM ZRT. építési megbízottja.

Téma: Kertvárost érintő fejlesztések és problémák 
megbeszélése.

Kovács Mihály
önkormányzati képviselő

Rafael Zsaklin követte, aki tavaly 
nyáron már bemutatkozott a Túri 
Hagyományőrző Fesztivál színpa-
dán.  Ezúttal a testvérei is vele tán-
coltak a színpadon és óriási tapsot 
kaptak a közönségtől. Majd a 
Dalma Dance Klub 12 csapatának 
mazsorett és modern tánc bemuta-
tói varázsolták el a nézőket. 
Pintácsi Viki énekes nagyszerű 
műsora közben minden táncolni 
vágyó gyermek jól érezhette magát 
és közben indult a Közösségi Ház 
előtt a nagyon jó hangulatú, szóra-
koztató családi akadályverseny, a 
FICSAK Mezőtúr Alapítvány legfris-
sebb önkéntesei Jászné Marika 
néni és férje, Feri bácsi vezetésével, 
ahonnan senki nem távozott üres 
kézzel. Háromfős csapatok jelent-
kezhettek (1 nagyszülő, 1 szülő, 1 
gyermek). Az első 10 csapat min-
den tagja 1-1 szelet Dobos tortát 
vehetett át a Tibi Cukrászdában. A 
felajánló Jászné Polgár Marika 
néni volt, aki gyermeknapon szüle-
tett.

Az inkább már tiniknek szóló 
programokat Burai Ákos, a mező-
túri tehetséges fiatal nyitotta meg 
énekes produkciójával. 

Szűcs Dániel alpolgármester 
köszöntője után az X-faktor felfe-
dezettje, a népszerű Manuel lépett 
a sikító közönség elé, majd Deniz 
és Orsovai Reni energikus duett 
éneklése aratott sikert. Zárásként  a 
Roy és Ádám Trió hozott felejthe-
tetlen pillanatokat a nagyközönség 
számára. 

Köszönjük mindenkinek, aki  
valamilyen formában hozzájárult a 
rendezvény megvalósításához: 
Mezőtúri Város Önkormányzata,  
Intézményellátó Kft., Barátság 
Nyugdíjas Klub, Mezőtúri 
Szépkorúak Hagyományőrzők 
Klubja, valamint köszönet illet 
minden FICSAK önkéntest és a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft. dolgozóit, akiknek munká-
ja nélkül ez a rendezvény nem 
jöhetett volna létre.

Kakuk Móni 
Fotó: Jenei József
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Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Idén az Országos Szakképző 
Iskolai Közismereti Tanulmányi 
Verseny országos döntőjét Egerben 
rendezték, ahol a Karcagi SzC 
Mezőtúri Szakiskoláját Kovács 
Dóra képviselte, aki a humán tan-
tárgycsoportban a 10. helyet érte el. 
Dóri a 17. helyen jutott be döntőbe, 
ahol több helyezést javítva érte el 
ezt a szép eredményt. A tanulót 
Pappné Szabó Judit és Csipes Ádám 
oktatók készítették fel.

Kovács Péter

Újabb sikereink

A gyermeknapi rajzpályázat eredményhirdetése és kiállításának megnyitója

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN Kft. által meghirdetett 
Gyermeknapi rajzpályázatra ez 
évben is sok szép rajz érkezett be. 
Az elkészült alkotásokból a zsűri: 
Kiss Andrea és Mucza Kálmán 
pedagógusok választották ki – a 
megítélésük szerinti – legjobbakat. 
A helyezések mellett több különdíj 
is gazdára talált.

A meghirdetett téma a Túri 
Vásár volt. Az érdekelt bennünket, 
szervezőket, hogy a gyermekek 
milyennek látják a vásárokat, mi 
az, ami számukra kedves. Ebben az 
évben ünnepli az újkori Túri 
Vásár a XXX. születésnapját, és 
már ezzel a pályázattal is erre az 
eseményre készülünk. 

A kiállítás 2022. május 27-én 

nyílt meg a Közösségi Ház nagyter-
mében. Kérjük látogassanak el és 
nézzék meg a gyermekek alkotása-
it. 

Díjazottak:
Óvoda:
Különdíj: Szűcs Anna – Csoda-Vár 
Óvoda, Őzike csoport
III. helyezett: Roszik Janka – 
Csoda-Vár Óvoda, Maci csoport

II. helyezett: Guth Jázmin Lili – 
Mezőtúri Református Óvoda, 
Napsugár csoport
I. helyezett: Veres Lilien – Csoda-
Vár Óvoda, Maci csoport

Általános iskola alsós korosztály:
Különdíj: Sólyom Máté – Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola  3. osztály
Különdíj: Soltész Dóra –  Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 4.b osztály
III.  helyezett: Rafael Zoltán – 
Rákóczi úti Általános Iskola 1. a
II. helyezett: Gecser Pálma – 
Mezőtúri Református Kollégium  
Általános Iskolája 3. a osztály
I. helyezett: Balázs István – Szent 
István Általános Iskola 2. osztály

Általános iskola felsős korosz-
tály:
III. helyezett: Csató Judit – Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 6.a
II. helyezett: Rafael Dávid János – 
Újvárosi Általános Iskola 7. o.
I. helyezett: Rafael Mária 
Magdolna – Újvárosi Általános 
Iskola 5. osztály

Különdíjak:
Mezőtúr Város Önkormányzata:
Óvoda: Horváth Noémi Alexa – 

Szent István Katolikus Óvoda 6 
éves
Alsó: Fehér Csenge – Mezőtúri 
Református Kollégium Általános 
Iskolája 3.a osztály
Felső: Vaskó Iringó 6. o. – Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola
Mezőtúri Művészeti Közalapítvány: 
Blaha Zsombor – Rákóczi úti 
Általános Iskola 1.a
Ficsak Mezőtúr Alapítvány: 
Berényi Borostyán – Szent István 
Katolikus Általános Iskola 4. osz-
tály
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft.: (plakátért): Szin 
Zsuzsanna – Kossuth Lajos 
Általános Iskola 3.a
Mezőtúri Városi Televízió: Savella 
Julianna Alíz – Kossuth Lajos 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 4. a osztály
Krónika Könyvesbolt: Nyári 
Jázmin – Csoda-Vár Óvoda - Őzike 
csoport

Gratulálunk mindenkinek! 
Köszönjük a gyermekek rajzait, 

köszönjük a különdíjakat a felaján-
lóknak, valamint köszönjük a zsűri 
munkáját.

Bodor Márti
Fotó: Jenei József

2022. május 13-án Mezőberényben 
rendezték meg a Békés Megyei 
Gyermek és Kisegyüttesek Talál-
kozóját.

A „Leg a láb” Művészeti Iskola 
Újvárosi Túri Csillagszeműek cso-
portja ezüst minősítést szerzett, 

valamint nekik ítélték a saját kultú-
rájuk stílusos ápolásáért nevű 
különdíjat.

Elismerésükhöz gratulálunk és 
további sok sikert kívánunk!

- szerk- 
Fotó: Machó Pál

A „Túri Csillagszeműek” 
ezüst minősítést szereztek

Hogyan születik egy könyv?

Vendégül láttuk könyvtárunkban 
Bosnyák Viktória 37 könyves 
kutyabarát írót, és Dudás Győző 
macskabarát képregénykészítő 

illusztrátort a gyermekkönyvtárban 
május 25-én. 

A jókedvű író-olvasó találkozón 
résztvevő gyerekek megismerked-
hettek az írónő Tikk-takk című 
könyvével, valamint megfigyelhet-
ték, hogyan készül el valójában egy 
róknős (róka és teknős) és az ehhez 
hasonló furcsa kitalált állatok képe 
a papíron.

Gyermekkönyvtárosok
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Büszkék vagyunk rájuk

Szabadidejükben mentettek éle-
tet a mezőtúri rendőrök. Az élet-
mentés jutalmat érdemelt. 

Mint ahogy arról korábban hírt 
adtunk, a Mezőtúri Rendőr-
kapitányság Rendészeti Osztá-
lyának két szolgálaton kívüli beosz-
tottja, egy balesetben életveszélye-
sen megsérült asszonynak nyújtot-
tak segítséget a város belterületén, 
2022. március 2-án 13 óra körül.

A két kollégát dr. Pozsgai Zsolt 
rendőr vezérőrnagy, személyügyi 
országos rendőrfőkapitány-helyet-

tes jutalomban részesítette. Horváth 
Gábor rendőr főtörzszászlós az 
Országos Rendőr-főkapitányságon 
2022. május 12-én megrendezett 
ünnepségen vette át a jutalmat, míg 
Finta Gábor rendőr törzsőrmester-
nek Dr. Rádi Norbert r. ezredes, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőrfőkapitányság vezetője adta 
át az elismerést a főkapitányság 
2022. május 16-án megtartott állo-
mánygyűlésén.

Forrás: police.hu

Házassági évfordulósok köszöntése
A hagyományoknak megfelelően Mezőtúr Város Önkormányzatának 

vezetése az idei évben is szeretné köszönteni a mezőtúri 50.és 60. házas-
sági évfordulójukat 2022-ben ünneplő házaspárokat. A párok vagy hoz-
zátartozóik jelentkezési határideje 2022. augusztus 1. Jelentkezés helye: 
személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal 
nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri 
köszöntő ideje és helye: Túri Vásár - 2022. augusztus 14. További info: 
Közösségi Ház, 06-56-350-075

Bordács László, ügyvezető

Szépíró verseny az Újvároson

2022. május 18-án újra ver-
sengő gyerekekkel telt meg az 
Újvárosi iskola folyosója. 
2006-ban, az iskola fennállá-
sának 150. évfordulóján szü-
letett meg az ötlet, hogy ren-
dezzünk szépíróversenyt, 
amelyet egy ikonikus tanító 
néniről, Korom Gyuláné Kati 
néniről neveztünk el. 

2019. április 30-án úgy váltunk el 
az akkori versenyzőktől, hogy jövő-
re szeretettel várjuk őket a jubileu-
mi 15. szépíró versenyen. Sajnos az 
élet közbe szólt, így csak most foly-
tathattuk ezt a szép hagyományt. 

Rózsás Istvánné intézményveze-
tő- helyettes megnyitójában 
elmondta, hogy ugyanolyan tehet-
séges az, aki szépen tud írni, mint a 
rajzolni, énekelni,táncolni jól tudó. 
A recept egyszerű: Végy egy szor-
galmas, türelmes, a szépre fogé-
kony kisdiákot! Tegyél mellé egy 
szeretetteljes, nyugodt, inspiráló 
tanító nénit! 

32 szépen író gyermek gyűlt 
össze a II. Rákóczi Ferenc Magyar- 
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolából ezen a délutánon. Míg a 
tanulók a nekik kiválasztott szöve-
get másolták, addig a zsűri tagjai 
(Búsi Erzsébet, Hegyiné Péterfy 
Brigitta, Kovács Éva, Kun Mária, 
Tóthné Kara Judit, Víg Gabriella), 
akik mindnyájan valamilyen 
módon kötődnek az Újvároshoz, 
megkoszorúzták Korom Gyuláné 
emléktábláját. 

Szebbnél szebb munkák szület-
tek a 4 korcsoportban.

Eredmények:
I. korcsoport (1. osztály)

1. Tordai Dalma (Kossuth, Kecse 
Krisztina)

2. Asztalos Rebeka (Kossuth, 
Kovács Evelin)

3. Szujó Robin (Rákóczi, 
Hajdúné Dankó Zsuzsanna)

4. Pályi Márió (Rákóczi, Balog 
Anita)

II. korcsoport (2. osztály)
1. Szabó Emma (Kossuth, Karsai 

Krisztina
2. Hegyi Hanga (Kossuth, Bíróné 

Dragán Enikő)
3. Máté Izabella (Kossuth, 

Kelemen Edit)

III. korcsoport (3-4. osztály)
1. Szaszkó Dorka Aletta 

(Kossuth, Peténé Bárdos Erzsébet)
2. Bagi Sára (Rákóczi, 

Gyuricskóné Horváth Ágnes)
3. Mészáros Eliza (Kossuth, 

Nagy Antalné)

IV. korcsoport (5-6. osztály)
1. Hegyi Kitti (Kossuth, Tusjak 

Tünde)
2. Kovács Patrik (Kossuth, Tusjak 

Tünde)
3. Kovács Luca (Kossuth, Tusjak 

Tünde)
4. Rafael Klarissza Vanda 

(Újváros, Orosz Edina)

Az első helyezettek Korom 
Gyuláné lányától és unokájától egy-
egy névre szóló tollat kaptak a 15. 
évforduló alkalmából a verseny 
utáni napokban.

Rózsás Istvánné 
intézményvezető-helyettes

Elismerésben részesült Körmöndi Andrea, a 
Magyar Vöröskereszt mezőtúri munkatársa

Idén május 21-én ünnepelte a 
szervezet a Vöröskereszt és 
Vörösfélhold Világnapi rendezvé-
nyüket, valamint a X. Humanitárius 
Települések Országos Találkozóját, 
amit a jubileumi alkalom okán 10 
év után ismét Szajolban rendeztek. 

Több mint százan vehettek át 

elismerést ezen a napon, többek 
között Főigazgatói dicséretben 
részesült Körmöndi Andrea, a 
Magyar Vöröskereszt mezőtúri 
munkatársa. Az elismeréshez szív-
ből gratulálunk!

Kakuk Móni
Fotó: Szalai Csaba
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TEKE Gyereknap

Ha valakinek van családja, az 
pontosan tudja, legnagyobb kin-
cseink gyermekeink, unokáink, 
dédunokáink. Mi sem vagyunk ez 
alól kivételek. 

A városi gyereknapi rendezvény-
sorozathoz a Tegyünk Együtt 
Közösségünkért Egyesület hagyo-
mányőrző bemutatóval csatlako-
zott. Az érdeklődők az összes esz-

közt megnézhették, felmászhattak 
rá, s volt, amivel rövid városnéző 
próbaútra is elmehettek. A szomor-
kás időjárás ellenére programunk 
folyamatosan vonzotta az érdeklő-
dőket, s a csillogó szemű gyerme-
kek mellett szüleik is élményekkel 
gazdagabban térhettek haza.

Kovács Péter

Batyus bált rendezett a Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyományőrzők Klubja

Mezőtúron, 2022. május 20-án 
megint be lett bizonyítva, hogy 
„szép dolog a barátság és az igaz 
összetartás.”

Ismét nagy lelkesedéssel készül-
tünk a már két éve elmaradó Batyus 
bálunkra, ami megint nagyon jól 
sikerült. Nagyon jól érezte magát 
mindenki, boldogok voltunk, hogy 
olyan szép számmal összejöttünk. 
Először is köszönet illeti a Herceg 
házaspárt, utána minket klubtagot 
és mindenkit, aki segített. 
Köszönjük a műsor levezetését 
Bodor Mártikának, Blaháné Rózsi-
kának pedig a szép éneklést. 
Kalóczkainé Bettikének a visszaem-
lékezést a batyus bál szokásairól. 
Köszönjük Hegyiné Zsuzsikának a 
mókás kis mondókáját, a 
Kéknefelejcs Dalkörnek műsorát. 
Köszönjük a klubtagok bevonulá-
sát, a fiúk és lányok műsorát. 

Végül, de nem utolsó sorban 
köszönjük a protokoll vendégeink-
nek, hogy elfogadták meghívásun-
kat. Őszinte szavakkal és tisztelettel 
köszöntött bennünket Herczeg 
Zsolt országgyűlési képviselő úr. 
Utána pedig Szűcs Dániel alpolgár-
mester úr is méltón megemlékezett 
rólunk, és fáradhatatlan munkánk-

ról. Ő nem batyuval, hanem egy 
kosár ajándékkal tisztelt meg ben-
nünket, amit hálás szívvel meg is 
köszöntünk neki. 

Továbbá köszönjük a társklubok-
nak, a Városi Nyugdíjas Klub tagja-
inak is, hogy velünk tartottak a 
rendezvényünkön. Nagy örömünk-
re szolgált, hogy Kétpóról is voltak 
kedves vendégeink, többek között 
Fejesné Erzsike és a Panyik házas-
pár. Velünk volt Ádámné Katika is, 
hosszantartó betegsége után. 

Egy szóval úgy láttuk, senki nem 
ment el rossz szájízzel. No persze 
ez köszönhető Juhász Gabi zené-
szünknek is, mert fáradhatatlanul 
húzta a talpalávalót. 

Kellemesen elfáradtunk, de 
nagyon megérte. 

Még egyszer mindenkinek 
köszönünk mindent, akik segítet-
tek, azért, akik pedig jól érezték 
magukat, azért!

„Együtt lenni jó, jónak lenni jó!”

Tisztelettel és köszönettel, 
Ádám Jánosné és a klub minden 

tagja
Fotó: Jenei József

Elballagtak a Református Kollégium végzős diákjai

A május 21-i ünnepségen az iskola számos tehetséges diákja kapott 
elismerő oklevelet, díjat. Többek között a Mezőtúr Város Önkormányzata 
által alapított Talentum díjat Bencsik Marcell Brúnó 12. a osztályos kitűnő 
tanulónak adta át Szűcs Dániel alpolgármester. Minden ballagónak sok 
sikert és boldog felnőtt éveket kívánunk!
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Megszűnik az „Utazási 
utalvány”

A biztosított személyek részére a 
Magyar Államkincstár utazási költ-
ségtérítést fizet abban az esetben, 
ha például járóbeteg-szakellátást 
vesznek igénybe vagy, ha fekvőbe-
teg-gyógyintézetbe kell utazniuk. 
Utazási költségtérítés rendszerint 
akkor jár, ha az egészségügyi ellá-
tást a biztosított abban az intéz-
ményben veszi igénybe, amely a 
területi ellátására kötelezett. 
Bizonyos esetekben más intézmé-
nyekbe történő utazáshoz is nyújt-
ható támogatás, ha az indokolt. 
2022. július 01. napjától megválto-
zik az utazási költségtérítési rend-
szer:

- megszűnik az „Utazási utal-
vány”,

- az orvosnak nem kell papírala-
pon kiállítani az „Utazási utal-
vány”-t, hanem az ambuláns lap / 
zárójelentés kitöltésekor a beteg 
megjelenését az orvosnak rögzíteni 
kell egy informatikai rendszerben 
(ELUKER rendszer),

- a biztosított/beteg utazási költ-
ségtérítés iránti igényének az infor-
matikai rendszerben való rögzítésé-
ről az egészségügyi szolgáltató az 
ambuláns lapon, zárójelentésen 
vagy egyéb dokumentumon köteles 
tájékoztató szöveget elhelyezni. 

- menetjegy-csatolási kötelezett-
ség eltörlésre kerül,

- 2022. július 1. napjától kezdő-
dően a biztosítottnak/betegnek 
nem kell előzetesen a háziorvosá-
tól, beutaló orvostól semmilyen 

nyomtatványt, igazolást kérnie 
ahhoz, hogy az utazási költségét el 
tudja számolni. 

- 2022. június 30-ig még a régi, 
hagyományos papír alapú „Utazási 
utalvány”-on kerül sor a beteg meg-
jelenésének az igazolására, 2022. 
július 01. napjától az orvos már 
csak az ELUKER rendszerben tudja 
rögzíteni a rendelésen történő meg-
jelenést.

Kiemelten fontos az orvos és a 
biztosított közötti együttműködés 
(az orvos kérdezzen rá, a biztosított 
pedig jelezze, ha utazási költségté-
rítést kíván igénybe venni), és a 
megjelenésre vonatkozó adatok 
orvos általi rögzítése, mert erre utó-
lagosan csak üzemzavar esetén 
kerülhet sor. 

Az utazási költségtérítés iránti 
igénynek az ellátást nyújtó orvos-
nál történő jelzése nem egyenlő a 
kérelem benyújtásával. Az utazási 
költségtérítés iránti igény ELUKER 
rendszerben az orvos által történő 
rögzítését követően a biztosított-
nak/betegnek az utazási költségté-
rítési támogatás kifizetését külön 
kérelmeznie kell majd az alábbiak 
szerint:

- a Személyre Szabott Ügyintézési 
Felületen (SZÜF) - 2022. július 
1-jétől - közzétett nyomtatvány 
használatával elektronikus úton; 
vagy

- a kérelem papíralapú kitöltésé-
vel, mely beküldhető postán, vala-
mint személyesen is be lehet nyúj-
tani a kormányhivatalnál, kor-
mányablaknál. 

Magyar Államkincstár tájékoztatója alapján

Kedves Érdeklődők!
Szeretettel várjuk Önöket a Tourinform irodában ingyenes 

belföldi kiadványokkal, térképekkel, Kajla füzetekkel, valamint 
megvásárolható termékekkel, melyek a következők:

• új hűtőmágnesek és kulcstartók (képen), képeslap, fából 
készült dísztárgyak, kézműves szappan és ajakír, levendulás 
párna, I love MEZŐTÚR feliratos póló, kerámiák, helytörténeti 
kiadványok, Lámpás újság.

Csikósné Vida Viktória
irodavezető
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Diétás étkeztetés bemutatása

Városüzemeltetési hírek

Az egyik legfontosabb tevékeny-
ségi körünk közé tartozik a Városi 
Óvodák, Általános Iskolák, Közép-
iskolák közétkeztetésének ellátása, 
az intézményi dolgozók és oda 
érkező vendégek étkeztetése. 
Munkatársaink az 1600 adagos 
főzőkonyhán összesen ötféle (óvo-
dás, általános iskola alsós és felsős, 
középiskolai és vendég) étlapot 
készítenek, a speciális igények 
figyelembe vételével, gluténmentes, 
zsírszegény és epés menüvel kiegé-
szítve. 

Sajnos, évről évre egyre nagyobb 
igény jelentkezik a különféle étke-
zési allergiában szenvedők részé-
ről, hogy számukra diétás étrendet 
biztosítsunk. Ez konkrétan mintegy 
50 fő részére 18 féle menüsort 
jelent, és az így elkészült ételeink 
fogyaszthatóak glutén, laktóz-, ill. 

tej-, tejtermék intoleranciával küz-
dőknek, tejallergiásoknak, cöliá-
kiásoknak, inzulinrezisztenciások-
nak, cukorbetegeknek egyaránt. Az 
ételeket napi szinten a Mezőtúri 
Zrínyi konyhában készítjük és 
innen kerülnek elszállításra a 
városban működő oktatási intéz-
mények óvodásai és tanulói számá-
ra.

Látható, hogy mekkora kihívást 
jelent munkatársainknak, hogy hét-
ről hétre változatos étrendet állítsa-
nak össze biztosítva a különböző 
egészségügyi problémákkal küzdő 
személyek számára az ideális dié-
tát, az anyagcseretípuson alapuló 
táplálkozást szolgálva és segítve a 
krónikus betegségekből való fel-
épülést. Várjuk tapasztalataikat és 

visszajelzéseiket az intez-
menyellato@mturiellato.hu email 
címen és kérjük, hogy véleményük-
kel segítsék munkánkat a közétkez-
tetés minél színvonalasabb ellátásá-
ban, hisz településünk étkeztetésé-
nek fejlesztése közös célunk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Mezőtúr és Szarvas között közleke-
dő komp 2021. júniusban 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 jegyvásárló és jegy-
kezelő rendszer került bevezetésre, 
melynek elérési útvonala: www.
mezoturikomp.city-pay.hu. 10 illet-
ve 20 alkalmas bérlet megvásárlásá-
ra is lehetőség nyílt az internetes 
felületen keresztül, és a vásárolt 
jegyeket akár elektronikus formá-

ban is bemutathatják a komp keze-
lő számára. A többalkalmas bérle-
tek bevezetésével a korábbi papír 
alapú adminisztráció kivezetésre 
kerül, míg készpénzzel továbbra is 
lehet majd a helyszínen egy alkal-
mas jegyet vásárolni.

Megkezdtük a város köztereinek, 
parkjainak ütemterv szerinti zöldte-
rület rendezését. Fűkaszákkal és 
fűnyírótraktorokkal májusban 
mintegy 330.000 nm2-nyi területen 
vágtuk le a füvet és szedtük össze 
az ott található hulladékot.

Közfoglalkoztatási program kere-

tében ebben a hónapba, Fóti úton, 
Ady Endre utcában és a Székes 
utcában összesen 50 nm-nyi járda-
felújítást végeztünk el.

Köztéri padok és bútorok cseré-
jét, javítását és pótlását folyamato-
san végezzük, melyből májusban 
eddig közfoglalkoztatási progra-
mon belül összesen 36 darabot a 
Szabadság téren és a Berettyó gáton 
újítottunk fel.

A Mezőtúri Városi Strandfürdő 
2022. május 27-én megnyitotta a 
szabadtéri termálvizes és strand-
medencéjét. Büfé szolgáltatás az 

uszoda épületében továbbra is 
igénybe vehető. Nyitva tartás a 
nyári üzemeltetési időszaknak 
megfelelően reggel 9:00 és 19:00 
óra között. A Városi Strandfürdő 
közvetlen szomszédságában talál-
ható „Vadászház” Kávézó és 
Szálláshely rendezvényterme kivá-
lóan alkalmas torna-edzések, tanfo-
lyamok, szülinapok, lakodalmak és 
baráti összejövetelek lebonyolításá-
ra. További információért keressen 
bennünket az intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail címen vagy a 
0656/350-037-es telefonszámon.
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A szívem és én…

Úgy élünk mi ketten, mint igaz szeretők,
Megértjük egymást, mint óra és idő,

A szívem és én, tán barátok is vagyunk,
Mert ha bánatunk van, egymást vigasztaljuk.

Az én szívem olyan, mint a lehullott hó,
Tündököl, éltet, s levegőt adó,

Őszintén, s tisztán szeretne, szeretni,
De nem lehet, mert lángja önmagát emészti.

Néha fel-fellázad, s hangosan dobog,
Mintha kővel döngetne bordáimon,

Mint kisgyerek a botot, húzza kerítésen,
Nem tudja, hol jobb, kint vagy bent, mely részen.

A szívem és én, rég békét kötöttünk,
Nem várjuk a csodát, hisz megöregedtünk,

Csak éljük napjainkat, emléket idézve,
Mikor mind a ketten éltünk „tűzben égve”.

Az élet gondjain megosztoztunk szépen,
S megegyeztünk abban, mit lehet és mit nem,
Szavak nélkül értjük, hogy mit mond a másik,

S mindketten tudjuk, minden nap ajándék.

Hát így élünk mi ketten, egymásba zárva,
Hogy ki lesz a győztes, folyton arra várva,
Az időt nem számolva, de utána nyúlva,

Csendes versenyfutás a végzet órája.

Torzsás Lajosné

A Wenckheim – Bolza család nyomában…

A Wenckheim család törté-
nete nyomába indult a 
Nyugdíjas Pedagógus Klub 45 
tagja május 11-én.

A klub programjának tervezése 
során csak remélni mertük, hogy a 
terveknek megfelelően a tavaszi 
időszakban átadásra kerül a felújí-
tás alatt álló szabadkígyósi 
Wenckheim kastély. Március 
20-án meg is történt a 3.5 milliárd 
forintból felújított kastély ünnepé-
lyes átadása. Az Ybl Miklós tervei 
alapján Wenckheim Frigyes építet-
te hatalmas vagyonából, melyben 
52 szoba 365 ablak és 4 szint 
található. Hatalmas csodában volt 
részünk, hiszen a kastély és a hoz-
zátartozó közel 45 hektár park 
gyönyörű, igényes megvalósulásról 
vall. Az épület belső felújítása és 
berendezése legalább ilyen szép - a 
nagy szalont, a könyvtárat az 
ebédlőt és a kastély többi látogat-
ható részét 19. sz. végét idéző 
bútorokkal és kiegészítőkkel ren-
dezték be. Néhányan még arra is 
vállalkoztak, hogy a toronyba is 
felmenjenek 160 db csigalépcsőn.  

A  torony kilátó teraszán csodálatos 
kilátás nyílt a francia stílusú kert-
re.

Szabadkígyósi utunkat a családi 
Szent Anna -kápolnánál kezdtük. A 
kis, Római katolikus templom meg-

hitt hangulata és az idegenvezetőnk 
rendkívüli nagy felkészültsége, a 
Weinheim család történetéről tel-
jesen elvarázsolt bennünket. 

Szabadkígyós után Póstelekre 
indultunk, a Széchenyi-
Wenckheim kastélyt kerestük fel.

A Wenckheim család birtokán 
álló, valamikor egy csodás, ma már 
ennek csak az emlékét őrző kas-
tély- romot és a hozzá tartozó 
arborétumot jártuk körbe. A kas-
télyt Széchenyi Antal és felesége 
Wenckheim Krisztina építette. A 
családnak 1944-ben el kellett 
hagynia a kastélyt, sajnos ezt 
követően széthordták a berendezé-
si tárgyakat az ablakkeretekkel és 
az ajtókkal együtt. Végül 1983-ban 
egy polgárvédelmi gyakorlat 
keretében robbantásokat végez-
tek. A kastély a megsemmisülés 
határára került.

A kastély-túránkat késő délután 
Szarvason fejeztük be, az Anna-
ligetben található Csáky-Bolza kas-
télyban. Jelenleg a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatósága talál-
ható az épületben. A rendkívül ked-
ves és barátságos fogadtatás után a 
Látogatóközpont vezetője egy tar-
talmas, vetítéssel egybekötött tájé-
koztatót adott a csoportnak a 
Csáky-Bolza család történetéről és 
az Anna-liget jelenlegi helyzetéről.

A kirándulásunk estébe hajlóan 
ért véget, kellemesen elfáradva, 
élményekkel gazdagodva értünk 
haza. Emlékeinkben őrizzük azo-
kat a segítőket, idegenvezetőket, 
akik segítettek még emlékezeteseb-
bé tenni a napunkat! 

Szívesen ajánljuk figyelmébe 
ezt az útvonalat azoknak, akik 
érdeklődnek a környékünkön 
lévő kastélyok iránt.

Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai 
nevében: 

Juhászné Szigeti Erzsébet

Túri Fazekas Múzeum
Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

+36/70 770-2322, +36/56 350-174, fazekasmuzeum@gmail.com
Facebook/Túri Fazekas Múzeum, fazekasmuzeum.hu
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X. Óperenciás Bábfesztivál

Immár tizedik alkalommal ren-
dezte meg a Mezőtúri Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár az 
Óperenciás Bábfesztivált. Az idei 
jubileumi eseményen, rendhagyó 
módon felnőttek játszottak a gye-
rekeknek. 

A megnyitón Szűcs Dániel 
Mezőtúr város alpolgármestere 
beszélt a bábjáték fontosságáról, 
valamint Fórizs Judit könyvtáros 
köszöntötte a gyerekeket és peda-
gógusokat.

Óvodások és kisiskolások izgul-
tak, hogy a buta kakast el ne kapja 
a róka, nevettek a furfangos, de 
lusta legény történetén, élvezték az 
árnyjátékot és gyönyörködtek a 
különleges, konyhai eszközökből 

készült bábokban.
Köszönjük a Városi Óvoda veze-

tőjének, Patkós Évának, valamint a 
Szent István Katolikus Általános 
Iskola igazgatójának, Horváth 
Róbertnek a rendezvény lebonyolí-
tásában nyújtott segítséget, vala-
mint a fellépő óvopedagógusok és 
pedagógusok előadásit: Garainé 
Bordács Márta, Pappné Beke 
Melinda, Bíróné Fekete Erzsébet, 
Katona Renáta, Beregszászi 
Ildikó, Kovácsné Soltész Mária, 
Miskolczi Imréné Anikó, Ducza 
Vivien.

Gyermekkönyvtárosok
Fotó: Jenei József

Az első véradás

Az asztali naptárban nagy betűk 
és számok a lap tetején, épp így:  
„május 24. Kedd, alatta dőlt betű-
vel: Eszter, Eliza. Még lentebb 
folyóírás: véradás 8 órától. ELSŐ. ” 
Hosszú idő után ez az első nap, 
hogy pont olyankor van a véradás a 
Közösségi Házban, amikor nincs 
sürgős határidő, nincs halaszthatat-
lan teendő. Még soha nem adtam 
vért, de az elhatározás megérett. 
Véradó leszek. Előző este bőséges 
folyadékot veszek magamhoz, 
ahogy olvastam az ajánlásban 
(jelen esetben mézes-citromos 
menta tea) és vaníliás túrógombó-
cot készítek. Felkelés után sül a 
meleg szendvics. Evés közben 
rápillantok a táskámra, eltettem-e 
az irataimat (TAJ kártya, lakcímkár-
tya, személyi igazolvány). A vér-
adás jár a fejemben. Három életet 
ment meg egyetlen adag- olvastam 
– hiszen az egészséges vérből 
vörösvérsejt-koncentrátum, plaz-
makészítmények és vérlemezke-
koncentrátum is készül, így egy 
egység teljes vér három beteg életén 
segíthet. 

Beérek a Közösségi Házba és  a 
tévés munkatársak felé veszem az 
irányt. Épp riportra indulnak, de 
Dorina velem tart a véradásra, ott is 
vágóképeket vesz fel, hiszen Kör-
möndi Andrea díjat vehetett át pár 
nappal azelőtt a Vöröskereszttől és 
készül vele délután az interjú- de 

mindezeken túl persze Dorina 
engem is  támogat az elhatározás-
ban és nem hagy egyedül. Másik 
kolléga szintén velem tart, Kelemen 
Marci. Ő már rutinos, neki a 37. (!)
véradása ez. A nagyterembe belép-
ve felveszik az adatokat, majd 
hemoglobin szint mérés, vércso-
port meghatározás és egy alapos 
kérdőív kitöltése, ami alapján kide-
rülhet, ha valaki nem alkalmas a 
véradásra. Megnyugvás - alkalmas 
vagyok. 

Egy paraván mögött orvos vár. 
Átnézi a kérdőívet, a legfontosabba-
kat személyesen is megkérdezi, 
vérnyomást mér és tájékoztatást ad. 
Majd várakozom pár percet, teával, 
nápolyival kínálnak, kapok levest 
elvitelre, fürdőbelépőt és ételutal-
ványt adnak a kezembe - hozzáté-
ve, ez nem fizetség, csak a köszönet 
kifejezése, amiért eljöttem. A szék-
ben elhelyezkedve újabb informáci-
ókat kapok. Egy gyors szúrás és 
már folyik is a vér a tasakokba. 
Semmit nem érzek és meglepődök, 
milyen gyorsan készen vagyunk. 
Dorina fogja a kezem közben. 
Többször megkérdezik, hogy 
érzem magam és felhívják a figyel-
mem, hogy aznap ne végezzek 
megterhelő munkát. Kapok egy 
névre szóló emléklapot első véradá-
somért. Elmondják újra, nem szo-
katlan az erős álmosság és igyak 
bőven folyadékot. 

De teljesen energikus maradtam 
aznap és másnap is, sőt mintha 
jobban is, mint előtte. Az asztali 
naptárban nagy betűk és számok a 
lap tetején, épp így:   „szeptember 
27. Kedd, alatta dőlt betűvel: 
Adalbert, Döme. Még lentebb folyó-
írás: véradás 8 órától. MÁSODIK.”

Kakuk Móni

Véradások
Helyszín: Mezőtúr, Kézműves Ház

2022. június 28. 8:00-12:00

2022. agusztus 14. 8:00- 12:00

2022. szeptember 27. 8:00- 12:00

2022. október 25. 8: 00- 12:00

2022. november 22. 8:00- 12:00

2022. december 13. 8:00- 12:00
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Megnyílt a 40 éves Mezőtúri Képzőművészeti 
Alkotótelep kiállítása az Agórában

A telepen eddig megfordult  
több mint száz alkotó munkáiból 
Mezőtúr városa ma már komoly 
képzőművészeti gyűjteményt 
mondhat magáénak, ebből egy 
válogatás került bemutatásra az 
Agórában megrendezésre kerülő 
tárlaton. A szolnoki megnyitón, 
május 13- án köszöntőt mondott 
Hubai Imre a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke, valamint 
Herczeg Zsolt országgyűlési képvi-
selő. A múltat felidézte és a jelent 
méltatta dr. Egri Mária művészet-
történész. Hegedűn játszott Farkas 
Erzsébet hegedűművész. A tárlat 
május 28-ig volt látható.

Mezőtúron a Takács-tanya él, 
lüktet és erőt ad az országból min-
den évben ideérkező szobrászmű-
vészeknek, festőművészeknek, 
akik megtöltik utána a Dunán innen 
és túl a belső és külső emberi élette-
reket szépséggel, harmóniával, 
gondolatébresztő formákkal. A 
Takács-tanya talán kivetülése egy 
olyan művész álmának, aki nem 
tudott életében azzá válni, mert a 
gyárban, fekete olajos kézzel, éjt 
nappallá téve dolgozott. Annak, aki 
a háborúban esett el, éppen akkor, 
amikor rájött, festőművész szeretne 
lenni. Annak, aki a korongon készí-
tette az egyforma bokályokat és 
tálakat negyven éven keresztül, las-
san elfelejtve minden saját forma-

ábrándot. Egy mesevilága azoknak, 
akiknek a saját belső képeik, a véle-
ményük a korról, melyben éltek, 
nem válhattak nyilvánvalóvá, látha-
tóvá az elnyomásban. Talán ott van-
nak ezek a lelkek olykor a Holt- 
Körös partján a mólón üldögélve. 
Talán ők őrzik ennek a helynek a 
titkos kulcsát. A hársfasor ágas 
levelei, ha a földhöz érnek, épp úgy 
simítják a talajt, mintha ecset lenne 
kezükben. A Takács-tanya konyha-
ablakán beleső őz ősei riadalmával 
szökken el és a mozdulatában 
benne van az a tünékenység, ami a 
művészek ihletében. Az ötlet kárba 
vész, ha nincs idő, eszköz, tér meg-
valósítani. A Takács- tanya, mint 
egy kaptár, óvja a szorgalmas 
művészeket és a nektárképző nap-
sütésben kollektív egymásra hango-
lódás alatt emésztődik a virágpor és 
válik arany mézzé- először folyé-
kony mint a bronz, izzó, majd ha 
megdermed, benne szilárdul az 
emberi gondolat. A Takács-tanya 
eszmeisége nem magától értetődő. 
Verejtékezik érte, aki ápolja fáit, 
bokrait, veti ágyait, szervezi kiállí-
tásait, fizeti a művészek lakhatását. 
Magyarországon egyre fogyatkoz-
nak az ehhez hasonló művésztele-
pek. Ez az álom könnyen elillanhat 
és óvni kell - mert fennmaradása, 
léte mindannyiunk közös érdeke. A 
művészet tükre tetteinknek- és nem 
csak elkövetett ballépéseinket, vagy 
jó tetteinket mutatják meg nekünk, 
hanem azokat is, amik bennünk 
zajlanak. S ha eléggé figyelünk, 
talán még épp időben figyelmeztet-
nek minket – átmeneti látogatók 
vagyunk a földön és minden emberi 
élet magában rejti azt a lehetőséget, 
hogy gazdagítsa és bővítse elődeink 
kulturális hagyatékát és szebb vilá-
got hagyjon maga mögött leszárma-
zottai részére.  

Kakuk Móni
Fotó: Szabó Ferenc

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC Mezőtúri Úszószakosztálya kis létszá-
mú, 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

Szorgos óvodások is szépítik a várost

A Virágos Mezőtúr program 
keretében újabb virágládák megvá-
sárlása sikerült, amelyek ezúttal a 
lakosság körében egyre népszerűbb 
Petőfi téren kerültek kihelyezésre, 
az Intézményellátó Kft. munkatár-
sai által. 

Az új faládákba a szorgos Csoda-
vár ovisok ültettek szebbnél szebb 

virágokat május utolsó napjaiban, 
az óvónők szeretetteljes figyelmétől 
övezve. Nagyon élvezték a munkát 
és örömmel locsolták új helyükön 
az elültetett növényeket, amelyek 
újfent színesebbé varázsolták a 
Petőfi teret.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Tájékoztató a rendszeres 
gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogo-
sultság meghosszabbítá-

sáról, az új kérelmek 
benyújtásáról

Tájékoztatom az érintetteket, 
hogy a veszélyhelyzettel összefüg-
gő átmeneti szabályokról szóló 
2021. évi XCIX. törvény 96.§ (3) 
bekezdését a veszélyhelyzet meg-
szűnésével összefüggő szabályo-
zási kérdésekről szóló 2022. évi V. 
törvény 106. § b) pontja az alábbi-
ak szerint módosítja:

A 2020. november 4-e és 2022. 
június 30-a között lejáró rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultság, vala-
mint hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzet fennállását 
megállapító határozat hatálya 
2022. augusztus 31. napjáig meg-
hosszabbodik.

Fentiekre tekintettel felhívom a 
figyelmet, hogy a jogosultság 
ismételt megállapítása érdekében 
azoknak, akiknél a jogosultsági 
feltételek továbbra is fennállnak, 
2022. augusztus 31. napja előtt új 
kérelmet kell benyújtaniuk.

Kérelmeket benyújtani ügyfélfo-
gadási időben, a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági 
Osztályán (5400 Mezőtúr, Kossuth 
Lajos tér 1.) mfsz. 3. szobában, 
Tóthné Törjék Edina ügyintézőnél 
lehet. További tájékoztatás kérhe-
tő az 56/551-926 telefonszámon, 
illetve az etorjek@mezotur.hu 
e-mail címen.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 
16.00
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 
16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

dr. Enyedi Mihály jegyző
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ELHUNYTAK

Patkós Lajos János élt 53 évet,

Molnár Gyula élt 73 évet,

Takács Istvánné Rácz Irén Anna élt 71 évet,

Pusztai Jenőné Herbály Klára „Kati Mama” 

élt 79 évet,

Patkós Ignácné Kiss Mária élt 76 évet,

Gellért Lajos élt 61 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
Június 3-9-ig: 
Kamilla Gyógyszertár 
Mezőtúr, Dózsa Gy. út. 22.
Tel: 56/350-993
 
Június 10-16-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044

 

Állatorvosi ügyelet:
 
Június 4-5-6: 
dr.  Nagy Levente 
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006; 06/30-664- 
8257 

Június 11-12: 
dr.Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út. 9. 
Tel: 56/352-265; 06/30-977- 
0936

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.

Kiss Bence Zoltán Kiss Bence Zoltán 
(Csíkos Edina)(Csíkos Edina)

Niszper Zalán Niszper Zalán 
(Deményi Nóra)(Deményi Nóra)

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

Szabó MátéSzabó Máté
 (Makó Gabriella) (Makó Gabriella)

Szegő BiankaSzegő Bianka
 (Piroska Klaudia) (Piroska Klaudia)


