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Az időközi polgármester választás jelöltjei

Mint ismeretes, Herczeg Zsolt 
2022. május 1-től lemondott polgár-
mesteri hivataláról, mert ezen túl a 
szavazók bizalmának köszönhető-
en országgyűlési képviselőként 
segíti a térség 23 települését. Az 
időközi polgármester választásra 
2022. július 17- én kerül sor. 
Szerkesztőségi értesüléseink sze-
rint a szavazólapon három jelölt 
közül választhatnak a mezőtúri 
lakosok. A szükséges számú aján-
lást a lakosoktól határidőre besze-

rezte és hivatalos jelöltként indul: 
Szűcs Dániel, a FIDESZ- Magyar 
Polgári Szövetség- Keresztény-
demokrata Néppárt jelölésében, 
Fekécs Gábor, a Tegyünk Együtt 
Közösségünkért Egyesület jelölésé-
ben és Nagy István, független indu-
lóként. Következő lapszámunkban 
minden indulónak lehetőséget biz-
tosítunk a bemutatkozásra.

Bordács László
felelős szerkesztő

A kép illusztráció.

Sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetően 
újulhat meg a Harmatcsepp Óvoda

A beruházás részeként infra-
strukturális fejlesztés, energetikai 
korszerűsítés és eszközbeszerzés is 
megvalósulhat a Vásár utcai óvodá-
ban, ezáltal a gyermekek és az 
intézményben dolgozók a mai kor 
igényeinek megfelelő modern épü-
letben tölthetik mindennapjaikat. A 
nevelési munka hatékonyabbá téte-
le érdekében, fejlesztőszoba kiala-
kítására is sor kerül. A fejlesztésnek 
köszönhetően megvalósulhat a 

fűtés korszerűsítése, a leromlott 
állapotú vizesblokkok (mosdók és 
WC helyiségek) felújítása, a tető 
héjazat cseréje, a villamoshálózat 
korszerűsítése, parkolók kialakítá-
sa és akadálymentes parkolók biz-
tosítása.

A pályázatnak köszönhetően így 
újabb mezőtúri óvoda válhat szeb-
bé és korszerűbbé. 

Kakuk Móni
A kép illusztráció.

Tervek szerint halad a Fóti utcai idősek napközi otthona építése

A beruházás megvalósítására 
2021-ben nyert 166 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 

Mezőtúr Város Önkormányzata. 
Ennek köszönhetően a Fóti utca 
168. szám alatt (a volt tüdőgondozó 

helyén) hamarosan újabb épület 
szolgálja majd az idős mezőtúriak 
nappali ellátását. A tetőszerkezet 
már elkészült és a nyílászárók több-
sége is a helyére került. Jelenleg a 
belső munkálatok zajlanak, folya-
matban van az elektromos hálózat 
kiépítése és a vizesblokkok kialakí-
tása. A mai kor energetikai igényei-
nek megfelelő, modern ingatlanban 
30 idős, illetve rászoruló mezőtúri 
polgár nappali ellátását tudják majd 
biztosítani. A projekt részeként 
kerülnek beszerzésre az épület 

berendezései, valamint megvalósul 
a zöld terület rendezése is. A nap-
közi étkeztetés biztosítása érdeké-
ben melegítő konyha kialakítására 
is sor kerül, továbbá a magas szín-
vonalú ellátás érdekében egy mik-
robusz is szolgálja majd a gondo-
zottak kényelmét. 

A Makk József utcai otthon után 
egy újabb alacsony fenntartási költ-
ségű, modern ingatlan áll majd az 
idősek rendelkezésére.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Hamarosan befejeződik a színház és mozi felújítása

Az építési, kivitelezési munkák 
befejeződtek a Szabadság mozi- 
és színházteremben a Petőfi úton, 
jelenleg a technikai berendezések 
elhelyezésén van a sor. 

A székek telepítése megtörtént, a 
színpad felszerelése folyamatban 
van. Ezután a mozi- és színháztech-
nikai eszközök telepítésére kerül 
sor. Ezt követően próbavetítések 

következnek, ami során beüzeme-
lik a mozigépet, a  fény- és hang-
technikai eszközöket. 

A próbavetítések sikeres lezajlá-
sa után a várva várt mozi és szín-
házterem a nyár folyamán megnyit-
ja kapuit a lakosság előtt. 

Kakuk Móni
Fotó:  Jenei József
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„Bánat és harc szól belőlünk, mint mikor a szél 
belesüvít a félrevert harang zúgásába”

A Nemzeti Összetartozás 
Emléknapja alkalmából sokan 
eljöttek az eső ellenére is a városi 
megemlékezésre, amely a haran-
gok megszólalása után a Himnusz 
eléneklésével kezdődött. A Túri 
Olvasókör Egyesület tagjai, 
Kalóczkai Sándorné és Patkós Éva 
versekkel működtek közre.

Szűcs Dániel, Mezőtúri Város 
alpolgármestere felidézte a 102. 
évvel ezelőtti megrázó eseménye-
ket. 1920. június 4-én a versailles-i 
Nagy-Trianon-palotában a francia 
és az angol miniszterelnök jelenlé-
tében, mindössze negyedórás cere-
mónián írta alá a magyar küldöttség 
a trianoni békediktátumot. Odahaza 
a zászlókat félárbócra eresztették, 
félreverték a harangokat, gyászmi-
séket tartottak. Trianon 102 éve 
indít bennünket, magyarokat 
bánatra az anyaországban, az elsza-
kított nemzetrészek területein. 
Trianon sorscsapása többszörös 
csapás volt. Az elszakított nemzet-
részek magyarságának többször 
meg kellett szenvednie, hogy más 
országok polgáraivá tették őket 
előbb a nyugati, majd a II. világhá-
ború után a nyugati és a szovjet 

hatalmak. A magyar kisebbségek az 
utódállamok és az 1945 után hata-
lomra kerülő kommunista rezsimek 
üldöztetéseinek is első számú cél-
pontjai voltak.

Szűcs Dániel beszéde után a 
továbbiakban ismét Túri Olvasókör 
Egyesület tagjainak emlékező ver-
sei csaltak könnyet a jelenlévők 
szemébe.

Az Evangélikus Egyház nevében 
Selmeczi Lajos Péter lelkész, a 
mezőtúri református egyház nevé-
ben Mihalina László lelkészelnök 
mondott imát.  Majd zárásként a 
kegyelet, az emlékezés koszorúi-
nak, virágainak elhelyezése követ-
kezett.

A megemlékezés végén az 
országzászló félárbócra eresztése 
közben Szarka Tamás Kézfogás 
című dala szólt. Minden jelenlévő 
kézen fogva, körben állt, jelképezve 
a nemzeti összetartás erejét. 
Legvégül a hagyománynak megfele-
lően közösen elénekelték a Székely 
himnuszt majd a Szózatot.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Testületi tájékoztató

Szűcs Dániel, Mezőtúr város 
alpolgármestere sajtótájékoztatót 
tartott a legutóbbi, május 26-i 
képviselő-testületi ülés fontosabb 
döntéseiről, történéseiről. A közel 
öt óra hosszan tartott ülésen szá-
mos napirendi pontot megtárgyal-
tak a városi képviselők. 

Elsőként Mezőtúr város gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról szóló előter-
jesztéséről tárgyalt a képviselő-tes-
tület. 

A Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai által készí-

tett beszámolót egyhangúlag elfo-
gadták. Az elkészítésben közremű-
ködtek az Önkor-mányzat Hatósági 
Osztályának munkatársai is. Szűcs 
Dániel kiemelte, minden dolgozó-
nak köszöni a 2021. évi munkáját. 
Továbbá hozzátette: a beszámoló-
ból kitűnik, hogy továbbra is sok 
család van Mezőtúron, ahol szük-
ség van a szakemberek részéről a 
figyelemre, segítségre, tájékoztatás-
ra, tanácsadásra, a problémás hely-
zetek megoldására. 

A 2021. évi költségvetés végre-
hajtásáról szóló határozati javaslat 
szerint rendben lezárult a tavalyi 

költségvetés a szükséges évközi 
módosításokkal együtt. A 2021. 
évben több városi intézményben is 
megtakarítással zárták az évet. 

A következő napirendi pont a 
Szolnoki út 5-7. szám alatti 
Tanüzemben található helyiségek 
bérbeadásáról szóló rendelet meg-
alkotásáról szólt.  Ebben az esetben 
is többen felszólaltak és véleményt 
cseréltek a képviselő-testületi ülé-
sen. Az épületet 2012-ben kapta 
tulajdonba az Önkormányzat az 
államtól. Eleinte a Mezőtúri Ipari 
Park Kft., majd a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
KN Kft. feladatai között szerepelt az 
épület hasznosítása. Az üzemelte-
tést egy külső vállalkozás végezte. 
2022. január 1-től a Mezőtúri 
Intézményellátó Kft. feladata az, 
hogy bérbe adja a helyiségeket. 
Felmerült a bérleti költségek mérté-
kének felülvizsgálata. Ehhez igaz-
ságügyi szakértőt kértek fel, aki 
megvizsgálta az épületek állapotát, 
értékét. A rendelet tervezete ezen a 
testületi ülésen végül első olvasat-
nak lett tekintve, mert további pon-
tosítások szükségesek, például az 
esetleges kedvezmények megállapí-
tása miatt. 

A bérleti díjak emelésének kérdé-
se azért is fontos, mert az épület-
együttes karbantartására így több 
forrás állna rendelkezésre és a 
folyamatos állagmegóvás által ez a 
városi tulajdon még tovább szolgál-
hatná a mezőtúri vállalkozásokat. 

A Mezőtúri Önkormányzathoz 
kapcsolódó gazdasági társaságok, a 
Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő KN Kft., a Mezőtúri 
Ipari Park Kft., Mezőtúri Köz-
művelődési és Sport KN Kft., a 
Mezőtúri Városfejlesztési Kft., 
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 
ügyvezetői idén májusban is 
benyújtották a 2021. évi beszámoló-
jukat és 2022. évi üzleti tervüket. A 
képviselő-testület minden cég dol-
gozójának megköszönte az egész 
éves munkáját. Mindegyik beszá-
moló elfogadásra került. 

A Mezőtúr Intézményellátó Kft. 
ügyvezetőjének fizetésemeléséről 
szóló határozati javaslatot a képvi-
selő-testület többsége elfogadta, 
továbbá a Mezőtúri Közművelődési 
és Sport KN Kft. ügyvezetőjének 
fizetésemelését is megszavazták. 
Ügyvezető jutalmazással kapcsolat-
ban is tárgyalt a képviselő-testület. 
A jutalmat az érintett gazdasági 
társaságoknak ki kell gazdálkodni-
uk október 31-ig. 

Kiemelt ügy továbbá a képviselő-
testület tagjainak, hogy a mezőtúri 

csapadékvíz-elvezetés a lehető leg-
hatékonyabban működjön, ezért 
pályáztak a csapadékvíz-elvezető 
rendszer rekonstrukciójára, ami az 
Akasztó- ér kitakarításával és kiépí-
tésével, valamint a piaccsarnoktól a 
strand irányába a zárt csatorna cse-
réjével valósulhat meg. A rövid idő 
alatt lehulló nagy mennyiségű csa-
padék óriási kihívást jelent, és a 
korábbiakban okozott már problé-
mákat a város több pontján. A tes-
tület megszavazta az ezzel kapcso-
latos közbeszerzési eljárás kiírását.

A 2021. feladatokkal kapcsolat-
ban beszámolót nyújtott be a Volán 
Zrt. a helyi autóbuszok kihasznált-
ságáról. Szűcs Dániel itt elmondta, 
vizsgálják annak a pályázatjogi 
lehetőségét, hogy a turisztikai pro-
jektnek köszönhetően vásárolt 
elektromos kisbuszt besegítés céljá-
ból, hogyan tudják hasznosítani a 
helyi közlekedésben. 

A napelemparkokkal kapcsolatos 
újabb előterjesztés napirendi pont-
jának kapcsán azt a döntést kellett 
meghozni, hogy a projektek megva-
lósulhatnak és nem szükséges 
jelenleg újabb környezeti tanul-
mány. Ezeket a projekteket magán-
vállalkozások indítják nem önkor-
mányzati tulajdonú területeken, 
viszont mezőtúri területen, ami 
miatt a magáncégekre városi rende-
letek sokasága vonatkozik. A város 
támogatja, akár rendelet módosítá-
sokkal is a napelempark megvaló-
sulását, egyrészt a tőlük várható 
magas iparűzési adóbevétel miatt, 
amit utak, járdák építésére fordíta-
nak majd, másrészt a fenntartható, 
környezetbarát technológiák támo-
gatása okán.  

A civil szervezetek támogatásra 
pályázhattak, melyet egy ideiglenes 
vizsgáló bizottság bírált el. Egy 
pályázó kivételével minden civil 
szervezet elnyerte a támogatást a 
benyújtott 2022. tervükhöz. 2022. 
évben még lesz lehetősége a bizott-
ságnak támogatást odaítélni. 

A zárt ülésen a Kossuth Lajos tér 
1. szám alatti helyiség bérletének 
hasznosításáról írt pályázatra beér-
kezett pályázatot tárgyalta a testü-
let. 

Szűcs Dániel örömmel jelentette 
be: egy mezőtúri vállalkozó nyerte 
el a Városházán található új kávézó 
bérletének jogát, ami már a nyáron 
megnyitja kapuit a vendégek előtt. 

Kakuk Móni
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Kung Fu és Wushu Országos 

Bajnokság Mezőtúron

Május 28-án Mezőtúron került 
megrendezésre a Magyar ChanWu 
Szövetség XV. Magyar ChanWu 
Bajnoksága a Mezőtúri WingChun 
Kung fu Harcművészeti Sport-
egyesület szervezésében.

A verseny első alkalommal költö-
zött le vidékre, eddig Budapest 
adott otthont az eseménynek.

A bajnokságra 13 egyesület, több 
mint 170 nevezéssel regisztrált. A 
versenyzők tradicionális külső erő, 
taichi, wushu és küzdelmi kategóri-
ákban mérhették össze tudásukat.

A legifjabb versenyző 6 éves, a 
legidősebb 75 éves volt. A verseny 
három helyszínen ment folyamato-
san, két formagyakorlat és egy küz-
delmi páston. A formagyakorlatban 
pusztakezes és fegyveres, egyéni és 
csoportos, míg a küzdelemben 
Sanda /fullcontact/ és Qingda /
lightcontact/ kategóriákban nevez-

hettek a versenyzők.
A Mezőtúri WingChun Kung Fu 

Harcművészeti Sportegyesületet 
összesen 27 versenyző és két bíró 
képviselte wingchun formagyakor-
lat és küzdelmi kategóriákban. 

A megnyitó a versenyzők és 
bírák ünnepélyes felvonulásával, 
köszöntésével indult, majd a kínai 
eredetű hagyományos oroszlántánc  
négy hazai képviselőjének bemuta-
tója fokozta a jó hangulatot és 
hozott végül jó szerencsét. 

A mezőtúri szakosztály 
eredményei:

WingChun formagyakorlat:
Borsi Vanda 3 arany, 3 ezüst
Lakatos Csilla 3 arany, 1 ezüst
Szilágyi István 4 arany, 2 ezüst
Jancsa Sára 2 arany
Barna Liliána 2 arany
Fodor Petra 1 arany, 1 ezüst
Mihályi Dávid 1 arany
Bíró Szintia 1 ezüst
Ecsedi Kristóf 1 ezüst, 1 bronz
Kovács Gergő 1 ezüst
Cseh Andrea 1 bronz
Csípő Nimród 1 bronz
Békefi Flórián 1 negyedik hely
Patkós Zsolt 1 ötödik hely

Küzdelem:
Varga Béla 1 arany /Sanda/
Farkas Richárd 1 arany / Qingda/
Bíró Szintia 1 ezüst /Qingda/
Mészáros Attila 1 ezüst /Qingda/

A mesterszállási 
szakosztály eredményei:

WingChun formagyakorlat:
Arany Hunor 2 arany
Arany Botond 2 arany 
Fazekas Zoltán 1 arany 
Komlós Lajos 1 ezüst, 1 bronz
Arany Gábor 1 ezüst
Török Anna 1 ezüst 
Török Zsolt 1 ezüst
Bálint Csaba 1 ezüst
Szeleczki Boglárka 1 bronz
Szeleczki Csaba 1 bronz
Arany Előd 1 negyedik hely
Fejes Tamás 1 negyedik hely 

Gratulálok a versenyzőknek és 
felkészítő edzőknek ezekhez a szép 
eredményekhez! Ezúton szeret-
nénk megköszönni Mezőtúr Város 
Önkormányzatának, a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft.-nek és a Duma Zene 
Tánc Produkciónak a támogatást!

Pápai Károly
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Kaán Károly üzenetével 
köszöntötték a XXX. alkalommal 
megrendezésre kerülő Kaán 
Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny részt-
vevőit. A 20. századi magyar erdé-
szet meghatározó személyiségének 
üzenete igaz a 21. század embere 
számára is. A XXX. alkalommal 
megrendezésre kerülő  Természet-
és Környezetismereti Verseny 
országos döntője némi számve-
tésre is késztet bennünket. 

1993. május 23, 24, 25. az első 
verseny időpontja. Hogyan is kez-
dődött hogyan indult az a verseny, 
amely a mai napon ünnepli 30. 
születésnapját?   Dr. Tóth Albert 
tanár úr, azóta professzor emeritus, 
az élő természetet jól ismerő peda-
gógus, szakember, aki 1990-ben 
Kisújszálláson a Herman Ottó nevét 
viselő Országos Természet- és 
Környezetismereti Versenyt útjára 
indította a 7-8. évfolyamos tanulók-
nak, majd 1992-ben velem, Dr. 
Krizsán Józsefnével közösen kis-
testvérét, a Kaán Károly Természet 
- és Környezetismereti Versenyt az 
5.-6. évfolyamos tanulók számára. 
Jeles szakemberek csatlakoztak 
hozzá, akik egyetértettek a verseny 
szellemiségével. 

Névszerint: Fürstné Dr. Kólyi 
Erzsébet, Dr. Kárász Imre, Garancsy 
Mihály, Dr. Vajna Tamásné, Bódis 
Bertalan, - Mezőtúr Város Önkor-
mányzata kezdettől fogva támogató 
partner, ugyanúgy a Nemzeti par-
kok, Országos Erdészeti Egyesület, 
később pedig a Mezőtúri Refor-
mátus Egyházközség, Mezőtúri 
Református Kollégium és a város 
általános iskolái, illetve a név sze-
rint meg nem említett szakember 
gárda, akik a hátteret biztosították a 
verseny lebonyolításához.  Sajnos a 
név szerint megemlített alapítók 
közül a mai alkalommal csak ketten 
képviselik a verseny elindítóit. 
Néhányan betegségük miatt nem 
tudnak jelen lenni. Fürtsné Dr. 
Kólyi Erzsébet emlékét kegyelettel 
megőrízzük.

Kaán Károly üzenete itt nyeri el 

igazi értelmét, hiszen 30 éve a   
téma jelentősége iránti elkötelezett-
ség, a felelőségteljes gondolkodás, 
a jövőbe vetett hit indította el és 
tartotta meg a Kaán Károly Országos 
Természet- és Környezetismereti 
Versenyt.

Ez tette lehetővé, hogy 2022. 
május 20-án itt lehetünk a XXX. 
alkalommal megrendezésre kerülő 
országos verseny megnyitó ünnep-
ségén.

Számokban a 30 év: Iskolai for-
dulókon kb. 150 ezer tanuló, a 
megyei fordulókon 65-70 ezer, az 
országos döntőn kb. 1300 tanuló 
vehetett részt.

Rendezőszervként a Pedagógiai 
Intézetek, az Erdészetek, Nemzeti 
Parkok, a mezőtúri Főiskola, a 
Mezőtúri Református Kollégium és 
a város általános- és középiskolái. 
A járványhelyzet miatt online for-
mában zajlott a verseny az elmúlt 2 
évben, ahol a Számítástechnikai 
Kutatóintézet munkatársai kiváló-
an lebonyolították a versenyt.  Az  
előbbiekben említettek a szakmai 
hátteret biztosították- talán az első 
helyen kellett volna említeni az 
elkötelezett, tantárgyaik oktatásá-
ban a legjobbak közé tartozó peda-
gógus kollégákat. Saját kiadványai-
ban is népszerűsíti a versenyt, az 
általuk szerkesztett Kaán Károly 
tanári segédanyag és a Kiselőadás, 
amely eddig 29 kötetben jelent 
meg. Nyomon követi a Kaán Károly 
Országos Természet- és Környe-
zetismereti Verseny döntőjén részt-
vevő tanulók életútját a Herman 
Ottó és a Kitaibel Pál verseny vonat-
kozásában. Visszahívja őket a ver-
seny megnyitójára előadónak, csak-
úgy, mint az erdélyi Sepsi-
köröspatak-Kálnok, Árkos (Mezőtúr 
testvértelepüléseiből) tanulóit és 
felkészítő tanárait is. 

A Kaán Károly XXX. Országos 
Természet- és Környezetismereti 
Verseny házi fordulóin közel 3500 
tanuló vett részt. 2022. április 
22-én egy időben 702 fő 5. és 6. 
osztályos tanuló versenyzett az 
ország 19 megyéjében és Buda-

pesten közel 400 felkészítő tanár 
segítségével.  Budapesten kerüle-
tenként 3-3 tanuló versenyzett, 
összesen 110 tanuló.

Közülük megyei és fővárosi 
győztesekként 25 tanuló 2022. 
május  20-21-22-én Mezőtúron 
mérte össze tudását.

Az alábbi településekről érkeztek 
versenyzők: Egyházaskozár, 
Tiszakécske, Békéscsaba, Letenye, 
Fegyvernek, Verpelét, Nagyoroszi, 
Tápiószentmárton, Barcs, Kisvárda, 
Szombathely, Budapest, Agárd, 
Miskolc, Debrecen, Gyömöre, 
Berettyóújfalu, Szeged, Veszprém, 
Fadd.

Az ünnepélyes megnyitót részvé-
telével megtisztelte Herczeg Zsolt 
országgyűlési képviselő, Andrásiné 
Dr. Ambrus Ildikó, az Országos 
Erdészeti Egyesület alelnöke, 
Puskás Lajos, az Országos Erdészeti 
Egyesület Békés megyei Helyi 
Csoportjának elnöke, Dr. Katona 
Krisztina a Gál Ferenc egyetem 
dékánja és Rácz Béla a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Kor-
mányhivatal Mezőtúri Járási 
Hivatal vezetője, Farkas Lajosné 
Kaán Károly unokája, Farkas Dániel 
Kaán Károly dédunokája.  A rende-
ző iskola fenntartója részéről nagy-
tiszteletű Mihalina László igei 
köszöntésével nyílt meg aXXX.
Kaán Károly Országos Verseny. Ezt 
követően Égerné Tamás Annamária, 
a Mezőtúri Református Kollégium 
főigazgatója köszöntötte a verseny 

résztvevőit. 
Egykori versenyszervezők és ver-

senyzők visszaemlékezései: Dr. 
Bagossy Mária, Bagossy Attila, Dr. 

Andrési Dániel. Valamint Farkas 
Dániel Kaán Károly dédunokája. 
Dr. Vajna Tamásné, Dr. Kárász Imre 
egykori zsűrielnökök levélben 
köszöntötték a verseny résztvevőit. 
Bódis Bertalan, a zsűri elnöke meg-
nyitotta a poszterkiállítást, és a 
XXX. jubileumi versenyt.

Az ünnepélyes megnyitó után 
jubileumi emléktábla avatására 
került sor, Kaán Károly születésé-
nek 155. és a verseny indításának 
30. évfordulója alkalmából. Puskás 
Lajos méltatta Kaán Károly életút-
ját. Ezt követően koszorúzásra 
került sor az iskola udvarán Kaán 
Károly mellszobornál, mely Győrfi 
Sándor Kossuth-, Munkácsy-, 
Mednyánszky- és Magyar Örökség- 
díjas szobrászművész alkotása, 
amelyet 2002-ben a verseny 10 éves 
évfordulójára készített. Az elmúlt 
időben 29, a győztesek nevével ellá-
tott levéllel gyarapodott a szobor. 

A Kaán Károly emlékteremben a 
29 év Aranykönyveit, fotóalbumait, 
pólóit, tanári segédanyagait, okle-
veleit tekinthették meg, amely min-
den évben kiadásra kerül. 

2022. május 20-án 15.00 órától a 
kiselőadások bemutatására került 
sor a Református Kollégium díszter-
mében, amelyek magas színvonala 
a zsűrit nehéz döntési helyzetbe 
hozta. 
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A kiselőadásokat követően a 
Mezőtúri Református Kollégium 
diákjai színvonalas műsort adtak a 
versenyzők és felkészítő tanáraik 
tiszteletére a Belvárosi Református 
Nagytemplomban. Felkészítő tanár: 
Négyesi Tünde.

A terepgyakorlati nap 2022. 
május 21-én Kaán Károly emlékfa 
ültetéssel kezdődött a Belvárosi 
Református Nagytemplom kertjé-
ben. Az év fájának, a nagylevelű 
hársnak az elültetésére került sor, 
Csikós Eszter a NEFAG Zrt. 
Erdészeti, Erdei Iskola vezetője 
segítségével.

Dr. Hanyecz Katalin, a Szarvasi 
Arborétum  igazgatója és Kugyeláné 
Décsei Mónika vezetésével terep-
gyakorlaton vettek részt a verseny-
zők. A délutáni órákban Körömi 
Krisztina, a Körös-Maros Nemzeti 
Park igazgatósága, a Körösvölgyi 
Állatpart látogatóközpont vezetőjé-
nek irányításával folytatódott a 
terepgyakorlat. 

2022. május 22-én az elméleti 
fordulóra került sor. Időközben a 
felkészítő tanárok megismerték a 
versenynek otthont adó történelmi 
emlékhelyet. Ezt követően Molnár 
Tamás, szaktanácsadó-szakértő a 
környezeti nevelés aktuális kérdé-
seiről tartott előadást a felkészítő 
tanárok részére, digitális tananya-
gok, eszközök alkalmazása a ter-
mészetismeret oktatásában cím-
mel. Majd Németh Bálint okleveles 
erdőmérnök a 2008. évi versenyév 
győztese, Kaán Károly érmese fel-
idézte a sikeres versenyévet és fel-
készülést. Ezt követően afrikai úti 
élményeiről számolt be a jelenlé-
vőknek. 

A XXX. versenyév alkalmából 
emlékérmek, emlékplakettek átadá-
sára került sor. Az ünnepélyes díjki-
osztáson a tanulók számos ajándé-
kot kaptak, a szponzorok és támo-
gatók jóvoltából.  

Az első három helyezett tanuló: 
Kovács Kata, Murányi András, 
Varga Benedek, valamint felkészítő 

tanáraik: Molnár Tamás, Korbéli 
Anna a és Várady-Szabó Emőke 
Kaán Károly Emlékérmet kaptak, 
melyet Győrfi Sándor Kossuth–díjas 
szobrászművész készített. Továbbá 
Kaán Károly jubileumi emlékérmet 
kapott 30 éves áldozatos munkájá-
ért a Mezőtúri Református Egyház-
község, Mezőtúri Református 
Kollégium, Gimnázium, Techni-
kum, Általános Iskola és Óvoda, 
Mezőtúr Város Önkormányzata, a 
Természet Búvár Szerkesztősége, 
Országos Erdészeti Egyesület, Dr. 
Tóth Albert, Dr. Kárász Imre, Dr. 
Vajna Tamásné, Dr. Krizsán 

Józsefné, Juhászné Szigeti 
Erzsébet, Bodorikné Aszódi Ágnes, 
Borsi Lajosné, Bódis Bertalan, 
Farkas Dániel.

Minden tanuló ajándékcsomag-
gal térhetett haza, a TermészetBúvár 
kiadványait, valamint Gonda 
István, a népművészet mestere 
kerámia emlékplakettjét vihették 
haza. A tizenhárom visszatérő 
tanár, akik 2-19 alkalommal vettek 
részt a mezőtúri országos döntőn, 
emléklapot, emlékplakettet kaptak. 
A felkészítő tanárok nevében Tóth 
Géza az Agárdi Chernel István 
Általános Iskola tanára, aki 20. 
alkalommal vett részt a versenyen, 
az alapító tagok és versenyszerve-
zők áldozatos munkáját köszönte 
meg.

A verseny rendezői megköszön-
ték az Emberi Erőforrás 
Minisztérium, az Agrárminisz-
térium, Gál Ferenc Egyetem, az 
Országos Erdészeti Egyesület, 
Mezőtúr Város Önkormányzata, a 
Mezőtúri Református Egyházközség 
és a Mezőtúri Református Kollé-
gium, a Körös-Maros Nemzeti Park, 
Szarvasi Arborétum, valamint 
hazánk nemzeti parkjainak a ver-
senyhez nyújtott segítségét.

Dr. Krizsán Józsefné
a versenybizottság titkára

Volt vagy nem volt túri piros keszkenő?

A Melich-Emlékkönyv 48-54 
közölt dolgozatomban azt igyekez-
tem bizonyítani, hogy ez a szó nem 
a franciaországi Tours város nevé-
ből való (toursi piros > turipiros > 
tulipiros), amint Gombocz MNNy 
2:266 csak úgy hozzávetésképpen 
említette, s ahogy Horger 
MagySzavak 15 bizonyosnak vélte, 
hanem a verés okozta sebnek, a túr 
~ tur-nak a pirosa a turipiros- tulipi-
ros, mint hogy az ütés nyomán 
támadt kék színe a testnek hupi-
kék. Azonos szemléletből fakadtak, 
azért fordulnak elő rendszerint egy-
más társaságában: tulipiros, hupi-
kék. Beke szerint ez a magyaráza-
tom nem lehet helyes. Először azért 
nem, mert a turipiros jelentése 
„világospiros”, viszont a seb inkább 
barna, meg azért nem, mert a turi, 
azaz sebi, vari stb. piros mondatta-
ni szempontból lehetetlen összeté-
tel. 

Beke i.h. azt gondolja, hogy a 
tulipiros- turipiros szó előtagjában 
Mezőtúr város neve rejlik: régente 
ugyanis híresek voltak a túri vásá-
rok, és bizonyára innen vitték haza 
a túri piros keszkenőt és ennek a 
nevéből származik a tulipiros. 
Érdekes ötlet, csak nem lehet bizo-
nyítani és bizonyítás nélkül puszta 
fölvetés marad. Annak idején én is 
gondoltam rá, de hamarosan sutba 
tettem. Pedig ismertem a túri vásár 
hírét, nemcsak szólásokból, hanem 
még diákkoromban emlékezetbe 
ragadt népdalokból is pl. Túri vásár 
sátor nélkül, Mit ér a lány turnír 
nélkül?- Kis kalapom darutollas, 
virágos, A fejemen jaj de nagyon 
betyáros, Most vettem a Túri vásár 
elején, A darutoll jobbra-balra haj-
ladoz a tetején. – Veszünk rózsám 
kenyeret, vékonyszalonnát, 
Kacsalábon forgó aranypalotát, 
Selyemkendőt, sej, haj, selyemken-
dőt gyenge válladra, úgy megyünk 
el rózsám, a Túri vásárba. (No ezek 
aligha kendőt venni mentek oda.) 
Ismertem a Túri Vásárt Fényes Elek 
Magyarország geogr. szótárából is: 
Mező- Tur. Népes országos vásárt 
tart. A turi marhavásár országszerte 
híres. (3:223)Vö. még: Hej ismerem 
a csengőt, Volt is a kezembe, a Túri 
vásárba’, Ihajla, Fizettem meg érte, 
Igaz a’. (MNGyüjt 2:59)

Ámde azt is tudtam, hogy van 
vagy volt badacsonyi bor, balatoni 
fogas, bácskai bicskás, baranyai 

tarisznyás, baranyai kés, baróti 
túró, bécsi acél (Faludy), bécsi bics-
ka, bécsi retek (Lippay), bécsi 
rongy, bécsi szelet, bécsi szoknya 
suhogós, bonyhádi tehén, borszéki 
víz, brassai posztó, debreceni kol-
bász, debrei burnót (Gvadányi), 
csányi dinnye, csetneki nadrág 
(=bilincs), dömöcki kard, egri bika-
vér, fehérvári bicska (Jókai), frank-
furti virsli, füredi nyereg, kadarkúti 
fene (Népkölt. Gyüjt. 8:314), kassai 
sonka, kecskeméti barack, kocsi 
szekér, kolozsvári káposzta, komá-
romi cipó, légrádi bicsak (Faludy), 
liptai túró, madi bicsak fanyelű, ha 
elvesz is megkerül, miskolci kocso-
nya (békával), párisi kolbász, 
pozsonyi patkó, radai rosszseb, 
sebesi aba, sebesi pokróc, soroksári 
kenyér, szalontai sertés, szegedi 
paprika, szerémi ürmös, tescheni 
puska, tokaji aszú, toledói penge, 
tordai pecsenye, tordai pogácsa, 
vásárhelyi cserép, zalai rák, zombo-
ri túró stb. stb., van azután túri 
süveg, túri korsó, sőt van mezőtúri 
cimbalom, csak éppen mezőtúri 
vagy túri piros kendő nincsen se 
égen, se padláson. Pedig ha volna 
vagy valamikor lett volna, bizonyá-
ra megemlékeznék róla vagy a nóta 
vagy a próza, mint ahogy pl. Kuthy 
Lajos is említi a túrinál nem kevés-
bé híres-nevezetes debreceni vásá-
ron árult debreceni k lencsés kesz-
kenőt. 

Amíg hiteles adat nem igazolja a 
túri piros kendő egykori meglétét, 
addig nem tudok lemondani a tuli-
piros általam közölt magyarázatá-
ról.

Csefkó Gyula
1949. Magyar Nyelvőr

Túri Vásár 2022. augusztus 14. 
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MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET VICTOFON 
HALLÁSVIZSGÁLÓ

Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet 

Várjuk ügyfeleinketidőpont egyeztetéssel, 
várakozás nélkül!

A 06-30/692-3153 vagy a06-56/550-466 
telefonszámokon az alábbi időpontokban:

Hétfő és csütörtök 10.00-15.00, 
kedd és szerda 08.00-12.00

- ingyenes és fájdalommentes hallásvizsgálat 
- hallókészülék próbahordás

- a legmodernebb hallókészülékek széles választéka 
– tölthető hallókészülékek

- hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek 
- hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzata az 

ÜZENET NAPJA 
alkalmából megemlékezést tart.

Helyszín:
Mezőtúri Evangélikus templom, Botyánszky János 

emlékpark, Holokauszt emlékhely.
Időpont: 

2022. június 19. (vasárnap) 08:30 óra

Program:  
Emlékező istentisztelet az Evangélikus templomban, 

majd koszorúzás a Botyánszky Emlékparkban
Beszédet mond:

Selmeczi Lajos Péter  - evangélikus lelkész
A beszéd után harangzúgás mellett emlékmenet indul a 

Holokauszt emlékhelyhez, ahol imádságot mondanak a 
történelmi egyházak képviselői

Közreműködnek a Mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei



 2022. június 17. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   7

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Járdafelújítási program Mezőtúron

Városüzemeltetési hírek

2022-ben is folytattuk a már évek 
óta tartó járdafelújítási programun-
kat, amelyet a Belügyminisztérium 
pályázati támogatásával a Start köz-
foglalkoztatási programon belül a 
„Szociális jellegű” mintaprogram 

keretében valósítunk meg. Ebben 
az évben közel 1000 folyóméter 
járdafelújítást tudunk elvégezni 
munkatársaink segítségével, a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Osztály feladatki-
írásainak alapján. A megvalósulás-

hoz nagy segítséget jelentett, hogy 
a bedolgozandó beton előállításá-
hoz lehetőséget kaptunk egy 
0,25m3-es kézi suberes rakodógép-
re szerelhető betonkeverő adapter 
beszerzésére. Ennek segítségével, 
sokkal gyorsabban és akár igény 
szerint a helyszínen is bekeverésre 
kerülhet a járdajavításhoz felhasz-
nált beton. Ebben az évben már 
felújításra került közel 400m2 felü-
letű járdaszakasz az Ady Endre 
úton, Dugovics T. úton, Fóti úton, 
Nagycsapat-kert úton, Puskin úton, 
Székes utcában és a Szolnoki úton. 
További 500m2 javítást tervezünk 
még idén a Sugár úton, XXIV., 

XXVI. úton, Rákóczi Iskolánál, 
Vásár út, Zrínyi úton, Kossuth L. 
téren és a Komló úton. Köszönjük 
megértésüket és az ott lakók türel-
mét!

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 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 fűnyírótraktorok-
kal májusban mintegy 120.000 
nm2-nyi területen vágtuk le a füvet 
és szedtük össze az ott található 
hulladékot.

A külterületi nyaraló övezetek-
hez kihelyezett és a nyaralótulajdo-
nosok számára fenntartott hulladék 
gyűjtő konténerekből 2022. június 
1-én 52 konténerürítés történt, ez 

kb. 4,5 tonna hulladékot jelent, 
amit az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. sze-
metes autója az Intézményellátó 
Kft. munkatársainak segítségével 
szállított el a hulladéklerakó hely-
ről.

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

Büfé szolgáltatás az uszoda épü-
letében továbbra is igénybe vehető. 

Nyitva tartás a nyári üzemelteté-
si időszaknak megfelelően reggel 
9:00 és 19:00 óra között.

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.
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Amit a felelős állattartásról tudni érdemes

Magyarországon szinte minden 
családban él házi kedvenc. 
Leginkább kutyák és macskák, de 
sokan tartanak kisemlősöket, hala-
kat, madarakat, sőt egyre több 
egzotikus állatot is.

Bármilyen állatról legyen is szó, 
ahhoz, hogy boldogan és egészsé-
gesen éljenek gazdáikkal és kör-
nyezetükkel és mi gazdák is örö-
münket leljük kedvenceinkben, 
tisztában kell lennünk néhány alap-
vető állattartási ismerettel.

FELELŐSSÉG
Mielőtt állatot veszünk magunk-

hoz, nagyon fontos, hogy tudjuk, 
melyek azok a feltételek, amiket 
biztosítani kell nekik. 
Mindenképpen meg kell ismerni az 
állat igényeit, hogy eldönthessük, 
tudjuk-e vállalni a róla való gondos-
kodást, egész életén keresztül.

Vannak olyan állatok, amelyek 
mindennapos törődést igényelnek, 
ilyen a macska vagy a kutya, és 
vannak olyanok, amelyek kevesebb 
odafigyeléssel is beérik, ilyenek a 
halak, a hüllők, de őket is rendsze-
resen gondozni kell, hogy jól érez-
zék magukat. Szüleitek segítenek 
abban, hogy helyes döntés szüles-
sen és megtaláljátok a számotokra 
ideális kedvencet. Ehhez érdemes 
az interneten olvasgatni, esetleg 
szakembereket megkérdezni. 

Ha kiskutyát szeretnétek, érde-
mes menhelyre ellátogatni a család-
nak, ahol rengeteg aranyos, árva 
kutyus várja leendő gazdáit. A 
kutya megszerzése még csak az 
első lépés, hiszen számos felada-
tunk lesz még az élete során.

SZERETET
Az állatok nagyon sok szeretetet 

tudnak adni, de ők maguk is szere-
tetre, gondoskodásra éhes lények. 
Mivel azonban kiszolgáltatottak 
nekünk embereknek, a mi felada-
tunk, hogy boldoggá tegyük őket. 
Hogyan tehetjük ezt meg? Azon 
kívül, hogy megetetjük őket, törő-
dünk velük, szánjunk időt a 
kényeztetésükre. Simogassuk őket, 
játszunk velük, amiért hálásak lesz-
nek, s ha hiszitek, ha nem, még 
nektek is jó érzés lesz. Így igazi 
társatokká válhat egy házi kedvenc, 
amely kapcsolat alapja a szeretet.

A kutyák tulajdonságaiknál 
fogva arra is alkalmasak, hogy 
segítsék az embereket. Vannak úgy-
nevezett segítő kutyák, akik beteg 
gazdáiknak nyújtanak segítséget. 
Ilyenek pl. a vakvezető kutyák vagy 
a kerekes székben ülő embereket 
segítő kutyák. De vannak olyan 
terápiás kutyák is, akik kórházak-
ban látogatják a betegeket, hogy 
minél hamarabb meggyógyuljanak. 
Biztosan hallottatok már a rendőr-
kutyákról, illetve olyan kutyákról, 
akik a bajba jutott embereken segí-
tenek. Őket nevezzük munkaku-
tyáknak. A kutyák nagyon hűsége-
sek és a gazdájukat mindenkinél 
jobban szeretik. Ezt a szeretetet mi 
is viszonozzuk. De vajon, honnan 
tudja egy kutya, hogy szeretik? 
Leginkább a törődésből, a figyelem-
ből, a közös játékokból, és a simo-
gatásból.

TÁPLÁLÁS
Akármilyen állatunk is van, tud-

nunk kell, hogy mi az ideális táplá-
lék a számára. Az állatoknak, 
ugyanúgy, mint az embereknek, 
szükségük van különböző tápanya-
gokra ahhoz, hogy szépen fejlődje-
nek és egészségesek legyenek. 
Vannak előre gyártott állateledelek, 
amelyek ideális megoldást jelent-
hetnek a kis társállataink megfelelő 
etetéséhez. Fontos, hogy ne etessük 
túl kis kedvenceinket, hiszen a 
kövérség betegségekhez vezethet. 
Mindig tartsuk be a tápok csomago-
lásán található etetési útmutatót és 
ne adjunk jutalmul zsíros falatokat 
vagy csokit. Ha finomsággal szeret-
nénk kedveskedni kutyánknak, 
inkább adjunk pár karika virslit, 
sajtot vagy jutalomfalatokat, de 
csak mértékletesen. A kölyök 
kutyáknak naponta többször, 
később, mikor felnőnek, elég 
naponta 1x enni adni. Ha a kutya 
ott hagyja az ételt, vegyük el előle 

és legközelebb kevesebbet adjunk. 
Friss ivóvíz azonban mindig legyen 
előttük! A kutya itatásáról utazás, 
kirándulás alatt se feledkezzünk 
meg. A megfelelő táplálás nagyban 
hozzájárul kedvencünk hosszú, 
egészséges életéhez.

MOZGÁSIGÉNY
Az állatok lételeme a mozgás. 

Beszéljünk akár hörcsögről, macs-
káról vagy kutyáról, szükségük van 
mozgásra illetve megfelelő élettér-
re. A lakásban tartott kisállatok 
helyét úgy kell kialakítanunk, hogy 
lehetőségük legyen a mozgásra, de 
búvóhelyük és játékaik is legyen. 
Egy kutya gazdijaként mi is aktívan 
részt vehetünk a napi testmozgá-
sunk biztosításában. A lakásban 
tartott kutyákat minimum naponta 
2x3x, de a kertben tartottakat is 
rendszeresen vigyük el sétálni. 
Azontúl, hogy jólesik nekik a séta 
vagy a futás, fontos, hogy találkoz-
zanak fajtársaikkal, barátkozzanak, 
szaglásszanak, kergetőzzenek. Ez 
olyasmi, mint amikor elvisznek 
titeket a játszótérre. Ehhez viszont 
a kutyáknak szófogadóknak kell 
lenniük, amit a kutyasuliban tanul-
hatnak meg. A legtöbb állat szeret 
játszani. A macskák fonalgombo-
lyagokat kergetnek szívesen, a 
kutyák imádnak labdázni, botokkal 
rohangászni. Ha a kedvencünk ele-
get mozog, nem kell tartanunk a 
mozgásszegény életmódból adódó 
egészségügyi és viselkedési problé-
máktól. A friss levegő és a mozgás 
pedig a gazdinak is csak előnyére 
válik.

EGÉSZSÉG
Ahogy a gyerekeknek, az állatok-

nak is szükségük van rendszeres 
orvosi ellenőrzésekre, védőoltások-
ra és ha megbetegszenek, a megfe-
lelő kezelésekre. Az állatorvosok 
segítenek abban, hogy megelőzzük 

kedvenceink betegségeit, illetve, ha 
már megbetegedtek, mihamarabb 
meggyógyuljanak. A kutyák 
veszettség elleni oltása kötelező, de 
számos betegség ellen is szükséges 
oltani kedvencünket, sőt, fontos, 
hogy időnként kapjanak féreghajtó 
gyógyszert is és a külső élősködők 
ellen, mint a bolha a kullancs ellen 
is kezeljük őket.

Nagyon elterjedt a szúnyogok 
által terjesztett szívférgesség! 

Így kedvenceinket és magunkat 
is megvédhetjük egyes fertőzések-
től. Macskák esetében is ugyan-
olyan kezelések ajánlottak, mint a 
kutyáknál, de természetesen min-
den kis házikedvencnél oda kell 
figyelni az egészség megóvására. 
Általánosan elmondható, hogy az 
egészséges állat jó étvágyú és 
élénk. Ha nem eszik vagy bármi-
lyen szokatlan dolgot észlelünk 
kedvencünknél, azonnal fordul-
junk állatorvoshoz. A beteg állatot 
ne zavarjuk pihenés közben, hiszen 
ha fájdalmai vannak, hevesebben 
reagálhat az érintésre. Ilyenkor biz-
tosítsunk neki nyugodt környeze-
tet. A nyári melegben kedvenceink-
re különös gondot kell fordítanunk. 
A szabadban tartott kutyának 
legyen árnyékos helye, ahová elvo-
nulhat. Mindig legyen ivóvize, és 
sose hagyjuk bezárva levegőtlen, 
zárt helyen. Legnépszerűbb 
házikedvencünk,  a kutya fogápolá-
sáról se feledkezzünk meg. 
Bármilyen kemény rágcsálnivaló, 
pl. száraz kenyér vagy erre a célra 
kapható jutalomfalat hatékonyan 
tisztítja meg a kutyák fogait. Ha 

odafigyelünk kedvencünkre és 
rendszeresen elvisszük állatorvos-
hoz ellenőrzésre, a kívánt kezelé-
sekre, akkor nagyon sok betegséget 
megelőzhetünk. CHIP nagyon fon-
tos!  2013. január óta kötelező!!!!

(folyt. 9. old.)
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UTÓDOK
Nemcsak kedvencünkért, de szü-

letendő utódaiért is felelősek 
vagyunk.

Az állatok tenyésztése a tenyész-
tők feladata, ezért ezt bízzuk rájuk. 
Az otthoni szaporítással csak a gaz-

dátlan állatok számát növelnénk. 
Ráadásul nagyon nehéz dolog ápol-
ni, etetni és oltatni a sok kiskutyát 
és gazdit találni nekik. A legjobb, 
ha mindezt megelőzzük úgy, hogy 
az állatorvos megműti kedvencün-
ket, hogy ne lehessenek kölykei. 

Tévhit tehát, hogy a kutyáknak 1x 
életük során szülni kell, viszont az 
ivartalanítással elérhetjük, hogy 
kevesebb árva állat kerüljön az 
utcára, a menhelyekre. Az ivartala-
nított állatok nem fognak elcsatan-
golni, ezért kevesebb sérülés éri 
őket, sőt, egyes betegségektől is 
megóvhatjuk őket, így élettartamuk 
akár évekkel hosszabbodhat. 
Azoknál a cicáknál, akik szabadon 
járnak a kertben, ez különösen fon-
tos.

KÖRNYEZET
Fontos, hogy kedvencünk jól 

érezze magát, de az is, hogy visel-
kedésével ne zavarjon másokat. Ha 
utcára visszük kutyánkat, szót kell 
fogadnia, neki is be kell tartania 
bizonyos szabályokat. Minél szófo-
gadóbb egy kutya, annál több hely-

re el lehet vinni. Ha utcára megyünk 
kedvencünkkel, nekünk is be kell 
tartanunk bizonyos szabályokat. 
Mindig szedjük fel a kedvencünk 
hátrahagyott nyomait, és kutyasé-
táltatás során is legyünk tekintettel 
környezetünkre. Sokan félnek a 
kutyáktól és ezt tiszteletben kell 
tartanunk, még akkor is, ha tudjuk, 
hogy a mi kedvencünk barátságos. 
Ha a kutyánk jól nevelt és mi is 
igyekszünk megfelelni a környeze-
tünk elvárásainak, nem fogunk 
zavarni másokat, sőt! A körülöt-
tünk élők hálása lesznek ezért.

Ha az elhangzott szabályokat 
betartjátok, igazi felelős állattartóvá 
válhattok!

Varga Katalin
Kóborka Túri Állatvédők 

Közhasznú Egyesület

Kirándulás a páratlan szépségű Lillafüredre és a Baradla barlangba

Henry Dunant nyugdíjas klu-
bunk nagyon várta a tavasz bekö-
szöntét, hogy az Északi-közép-
hegység varázslatos helyeire 
eljussunk. 2022. április 26-án a 
klub tagjai és néhány külsős 
Gellért Edit klubvezető irányítá-
sával megismerhette vagy régi 
emlékként felidézhette a Bükk 
csodáit. Klubvezetőnktől megtud-
tuk, hogy a Bükk hegység miért a 
legek hegysége, milyen nagy sze-
repet játszott a lillafüredi üdülő-
telep létrehozásában a Bethlen 
család. 

Lillafüred Magyarország festői 
szépségű helye, rengeteg látnivaló-
val, köztük legfontosabb jelképei-
vel – a Hámori tóval, a húszméteres 

vízeséssel és a Palotaszállóval. A 
település a nevét gr. Bethlen András 
unokahúgáról: Vay Erzsébetről 
kapta, akit a kor szokásai szerint 
Lillának becéztek. Trianon után, 
mivel a hegyek, kastélyok 
nagyrésze a határon kívülre esett 
pótolni akarták az üdülőhelyeket.
Az új kormányzó: Horthy Miklós 
miniszterelnöknek gróf Bethlen 
Istvánt nevezte ki, s megépítette 
1926-1930 között a Palotaszállót. 
Az elvesztett tátrai üdülőhelyek 
pótlására Lux Kálmán tervei alap-
ján egy mesés, neoreneszánsz stílu-
sú kastély ékesíti a tájat.

Könnyű sétával jártuk körbe a 
vízesés alatti parkot, ahol eljutot-
tunk a különleges mésztufa Anna 

barlanghoz. A barlangot 1927-ben 
építették ki idegenforgalmi bemuta-
tás céljára. A barlang a Szinva for-
rás vizéből kivált mésztufában 
keletkezett mintegy 150-200 ezer 
évvel ezelőtt, és napjainkban is tart. 
Gyönyörű látványt nyújt, a termek 
olyanok, mintha csipkéből készül-
tek volna. A világon mindössze hat 
mésztufabarlang van.

A barlangból lépcsősoron jutot-
tunk fel a lillafüredi romantika új 
helyére, ahol a lenyűgöző látványt 
nyújtó vízesés közelében József 
Attila költőnk itt öntötte versbe a 
legszebb emberi érzést: a szerel-
met. Az Óda c. versét, melyet 
Marton Márta művészettörténész-
hez írt Zemlényiné Julika klubtár-
sunk szavalta el. A táj szépsége 
nemcsak költőnket ihlette meg, 
hanem minket is, így ünnepeltük a 
költészet napját József Attilának is 
tisztelegve.

A következő kirándulási állomá-
sunk Aggtelek volt. A település leg-
híresebb látványossága az UNESCO 
világörökség címét 1995 óta viselő 
Baradla-Domica barlang. Sokan lát-
tuk már a barlangot, de újból elva-
rázsolt bennünket. 

Petőfi Sándor is járt felvidéki uta-

zása során a barlangban. Élményeit 
„Úti jegyzetek” c. írásában örökítet-
te meg. Túravezetőnk egy órás 
útvonalon az eredetileg 25 km-es 
barlangrendszerből egy km-en át 
mutatta meg a legszebb termeket. 
Ámulatba ejtő különleges formájú 
csodálatosabbnál csodálatosabb 
cseppkő-képződmények nyújtottak 
páratlan látványt. A különleges 
akusztikájú hangversenyteremben 
fényjáték kíséretében csendült fel 
Erkel Ferenc Bánk bán c. operájából 
részlet Simándy József előadásá-
ban.

Az élmény mindenki számára 
felemelő volt. A túra végeztével a 
bátrabbak a Baradla-tető sziklájára 
is felmerészkedtek. A túlméretes 
lépcsők fárasztó kapaszkodásán 
túljutva, a káprázatos panoráma 
tárult elénk.

Klubunk csapata újból gyönyörű 
közös élménnyel gazdagodott, amit 
itt is megköszönünk Gellért Edit 
klubvezetőnknek a kirándulás meg-
szervezéséért, a látnivalók ismerte-
téséért.

Bányainé Nagy Mária
Henry D. klubtag

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
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Díjakat, kitüntetéseket adtak át a Városi Pedagógusnapon

Mezőtúr Város Önkor-mányzata 
2022. június 3-án Városi Pedagógus-
napot szervezett a korábbi évek 
hagyományainak megfelelően. 

Az ünnepségen köszöntötték a 
városunkban dolgozó óvónőket, 
tanítókat, tanárokat, dajka néni-
ket és a munkájukat segítő tech-
nikai dolgozókat, s mindazokat, 
akik bármely területen munká-
jukkal segítik a fiatalság nevelé-
sét. 

A rendezvényen tiszteletét tette 
Szűcs Dániel Mezőtúr Város alpol-
gármestere, Herczeg Zsolt ország-
gyűlési képviselő, Kozák Zsolt 
Gyula a Mezőtúri Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola igaz-
gatója, valamint Gyuricskóné 
Horváth Ágnes és Kecséné Varga 
Beáta intézményvezető-helyette-
sek, Tar Anikó Anna a Kossuth 
Iskola vezetője, Karapancsevné 
Jász Ildikó  a Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola tagintézmény – 
vezetője, Majoros Gergely a Karcagi 
Szakképzési Centrum Teleki Blanka 
Gimnáziuma, Szakgimnázium és 
Kollégium igazgatója, Égerné 
Tamás Annamária a Mezőtúri 
Református Kollégium főigazgatója. 

A városi pedagógusnap alkalmá-
ból a Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola diákjai köszöntöt-
ték színes műsorukkal a megjelent 
kedves pedagógusokat és vendége-
ket. Felhangzott Squire: Rusztikus 
tánc c. műve. Gordonkán játszott 
Csányi Luca, Zongorán kísért: 
Karsai Gabriella. Ezt követte egy ír 
népdal. Trombitán játszotta Fodor 
Nimród, zongorán kísérte Pusztai 
Katalin. 

Juhászné Szigeti Erzsébet nyu-
galmazott iskolaigazgató ünnepi 
beszéde után a díjak, kitüntetések 
átadása következett. 

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 
„ÉLETMŰÉRT” díjat, az Emberi 
Erőforrások Minisztere Dr. Kásler 
Miklós miniszter úr Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet valamint a 
Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Pro 
Juventute díjat adományozott 
Kovács Sándorné részére. A 
Kossuth iskolában eltöltött 4 évti-
zed alatt a nevelőtestület meghatá-
rozó tagjává vált. Az intézmény, a 
pedagógus pálya iránt elkötelezett, 
hiteles, innovatív pedagógus. 

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 
„ÉLETMŰÉRT” díjat, az Emberi 
Erőforrások Minisztere Dr. Kásler 
Miklós miniszter úr Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet valamint a 
Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Pro 
Juventute díjat adományozott 
Szöllősi Ilona részére. A Rákóczi 
iskolában eltöltött közel 4 évtized 
alatt a nevelőtestület meghatározó 
tagjává vált. Munkáját, Mezőtúr 
Város Önkormányzata 2009-ben 
Mezőtúr Gyermekeiért kitüntető 
díjjal ismerte el. 

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „ÉLETMŰÉRT” díjat, ado-
mányozott Szűcs Imre részére. 
Szűcs Imre 1978-ban a Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Főiskolán szer-
zett kereskedelmi üzemgazdász 
diplomát. Összességében 24 évet 
dolgozott iskolai környezetben. 
Szakmai tudása, munkafegyelme, 
emberi tulajdonságai a nevelőtestü-
let megbecsült tagjává tették. 

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 
„Mezőtúr neveléséért, oktatásáért” 
kitüntető díjat adományozott Fasola 
Adeola Nuraini részére. 2010 óta a 
Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth 
Lajos Magyar – Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolája idegen 
nyelvi lektoraként dolgozik. Az 
általa alapított és vezetett Fasola 
Oktatási Bt. 2002 óta foglalkozik 
idegen nyelv  oktatásával. A kitün-
tetéshez szívből gratulálunk.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 
„Mezőtúr gyermekeiért” kitüntető 
díjat adományozott Kecse Krisztina 
részére. Osztályfőnöki munkájában 
nagy hangsúlyt kap a rábízott cso-
portok harmonikus együttélése. 
Osztálykirándulások, nyári táborok 
szervezésében és megvalósításában 
aktív közreműködő. Gyakorlati 
tapasztalatait évek óta rendszere-
sen megosztja főiskolai hallgatók-
kal, akik iskolánkban teljesítik 
szakmai gyakorlatukat. Az intéz-
mény, a pedagógus pálya iránt elkö-
telezett, hiteles, innovatív pedagó-
gus. A kitüntetéshez szívből gratu-
lálunk.

Mezőtúr Város Alpolgármestere 
Elismerő Oklevelet adományozott a 
Jász - Nagykun - Szolnok - Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri 
Tagintézménye részére. Mezőtúr és 
a környező települések gyermekei-
nek fejlesztésében és ellátásának fő 
bástyája a JNSZM Pedagógiai 
Szakszolgálat Mezőtúri Tagin-
tézménye. A szakszolgálat dolgozói 
komoly energiát fektettek a szak-
mai képzettségeik bővítésére. 
Felkészültségük és tapasztalatuk, 
szakmai elkötelezettségük és szak-

tudásuk alapján a Mezőtúri 
Tagintézmény magas színvonalon 
látja el a feladatait. 

Az Ünnepség közepén a Bárdos 
Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
műsora következett. Felhangzott 
Praetorius: Lotharingiai tánc című 
műve. Altfurulyán játszotta Gonda 
Vera, zongorán kísérte Pusztai 
Katalin. Aguado: Keringő című 
művét játszotta gitáron Fodor 
Boglárka. Rebikov: Cseh népi tán-
cát hegedűn játszotta Juhász Hanna 
Miléna, zongorán kísérte Karsai 
Gabriella. Somogyi dallamokat 
hozott citerán Szabó Karsaj Tomaj. 
Nathan Evans: Wellerman című 
művét szintetizátoron játszotta 
Fejes Dóra.

Az ünnepség folytatásában 
további díjak kerültek kiosztásra. 
Az Emberi Erőforrások Minisztere 
Dr. Kásler Miklós miniszter úr 
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉRMET” adományozott 
Aszódi Anikó részére. Óvoda-
pedagógusi pályája során mindig 
fontos volt számára a gyermekek 
mindenekfelett álló érdekének kép-
viselete, az egyéni bánásmód elvé-
nek érvényesítése, az egyéni képes-
ségek fejlesztése, a felzárkóztatás 
biztosítása, a tehetséggondozás, a 
gyermekek személyiségének pozi-
tív formálása és a cselekvésen ala-
puló komplex fejlesztés megvalósí-
tása. Szaktudásának folyamatos 
fejlesztése hozzájárult e sikeres 
életpálya megvalósításához. 

Az Emberi Erőforrások Minisztere 
Dr. Kásler Miklós miniszter úr 
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉRMET” adományozott 
Bárdi Zoltánné részére. Óvoda-
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pedagógusi pályája során mindig 
fontos volt számára, hogy a gyer-
mekek jól érezzék magukat az óvo-
dában, ehhez családias, biztonsá-
gos, megértő környezetet teremtsen 
és emellett a saját egyéni képességi-
ek kibontakozásához megfelelő 
támogatást nyújtson. Mindig fontos 
volt számára az óvoda esztétikus 
díszítése, a magas színvonalú óvo-
dai műsorok megszervezése.

Az Emberi Erőforrások Minisztere 
Dr. Kásler Miklós miniszter úr 
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉRMET” adományozott 
Major Mihályné részére. Nagyon 
jó szervező képességgel rendelke-
zik, az óvodai kollektíva lelkes 
előre lendítője. Példamutató a szor-
galma, kitartása, elhivatottsága a 
választott élethivatása mellett. 
Pozitív életszemlélete nagyon sok-
szor segítséget nyújtott kollégáinak 
is a megnövekedett elvárások telje-
sítésében. Munkabírása kimagasló, 
példamutató, együttműködésre 
mindig kész. A kitüntetéshez szív-
ből gratulálunk.

Az Emberi Erőforrások Minisztere 
Dr. Kásler Miklós miniszter úr 
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉRMET” adományozott 
Tóthné Ónodi Csilla részére. A meg-
szerzett ismereteket képes a minden-
napok óvodai gyakorlatába sikeresen 
átültetni, a gyermekek nevelésében 
eredményesen alkalmazni. Krea-
tivitása a gyermekek felé főként az 
ábrázolás foglalkozásokon mutat-
kozott meg rendkívül eredménye-
sen. Kezdeménye-zéseivel, pontos, 
precíz munkájával segítette az 
óvoda kollektíváját. A megnöveke-
dett elvárásoknak is sikeresen meg-
felelt, a kihívásokat sikeresen meg-
oldotta. Munkabírása példás, 
együttműködésre kész pedagógus. 

Az Emberi Erőforrások Minisztere 
Dr. Kásler Miklós miniszter úr 
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉRMET” adományozott Varga 
Pálné részére. A környezeti neve-
léssel, óvodai ábrázolással, kom-
munikációs ismeretekkel, Dyslexia 
prevencióval, tehetségígéretekkel, 
tehetséggondozással, mesepedagógi-
ával, zenei neveléssel kapcsolatos 

továbbképzéseken sikeresen részt 
vett. Óvodapedagógus pályája 
során tudatosan törekedett arra, 
hogy az új szakmai kihívásoknak 
eredményesen megfeleljen, sikere-
sen megállja helyét a pedagógusok 
társadalmában. 

„ARANY DIPLOMÁSKÉNT” 
köszöntötték Gonda Istvánnét. A 
tanárnő 4 évtizeden át nagy oda-
adással tanította a felső tagozatos 
diákoknak a matematika- fizika 
tantárgyakat. Az iskolai élet számos 
területén vállalt nevelési-oktatási 
feladatokat (úttörőmozgalom, tábo-
roztatás, versenyeztetés, felzárkóz-
tatás, osztályfőnöki tevékenység, 
munkaközösség- vezető). 

Nevéhez fűződik a Németh 
József Matematika Emlékverseny 
megalapítása, iskolai, városi, 
megyei szintű megszervezése. 
Generációk őrzik emlékükben 
Gonda Istvánné tanárnőt, egykori 
tanítványai közül ma többen is gya-
korló pedagógusok. Arany-
diplomáját ebben az évben veszi át 
a képző intézményben. 

„ARANY DIPLOMÁSKÉNT” 
köszöntötték Magyarné Szabó 
Margitot. Nyugdíjba vonulása után 
is aktív pedagógus maradt, 12 évig 
tanított még a város általános isko-
láiban matematikát. Mindkét szak-
ját nagy odaadással nagy szakmai 
igényességgel tanította. Táborokat, 
ügyességi vetélkedőket szervezett 
az iskolák tanulóinak. Tartalmas és 
eredményes oktató-nevelő munká-
ját sok száz tanuló élvezhette a 
közel 50 év alatt. Magyarné Szabó 
Margit 50 éve él városunkban, 50 
éve kapta meg diplomáját. 
Aranydiplomáját ebben az évben 
veszi át a képző intézményben.

„ARANY DIPLOMÁSKÉNT” 
köszöntötték Szabó Rózát. Közel 32 
évig hajdani iskolájában 
Mezőtúron, az 1. sz. Általános 
Iskolában, mai nevén a Kossuth 
Lajos Magyar- Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában kezdte 
meg szeretett tantárgyainak tanítá-
sát, tudásának átadását. 

A Bakonyban megvalósuló ván-
dortáborok kiváló lehetőséget nyúj-
tottak a természet szépségeinek 

megismertetésére. Generációk 
őrzik emlékükben Szabó Róza 
tanárnőt, egykori tanítványai közül 
ma többen is gyakorló pedagógu-
sok. Aranydiplomáját, amelyhez 
szívből gratulálunk a volt főiskolai 
társaival együtt 2022 szeptemberé-
ben veszi át a Nyíregyházi Egyetem 
tanévnyitó ünnepségén. 

RUBIN DIPLOMÁSKÉNT köszön-
tötték Koós Andornét. 1959-től a 
Mezőtúri Állami Zeneiskola, jelen-
leg Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola szolfézstanára, 
majd igazgatója volt nyugdíjazásá-
ig, Tanítványai rajongással mentek 
az óráira, ahol maximális teljesít-
ményt igyekeztek felmutatni Iduka 
néni kedvéért. 

A Megyei Szolfézs-versenyek elin-
dítása a nevéhez fűződik. Koós 
Andorné, Iduka példaértékű ember-
ségét, állandó jókedvét, megtapasz-
talhatjuk rendezvényeinken, tágabb 
környezetünkben. Tartalmas nyug-
díjas életét gyermekei, unokái és 
dédunokái nagy örömére testi és 
lelki egészségben tölti. 

A városi pedagógusnap zárása-
ként a Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola műsora követke-
zett. Felhangzott Eckhard Kopetzki: 
Bonfires című műve, marimbán ját-
szott Miskolczi Hunor Koppány. 
Utána Romberg: e-moll Szonáta I. 
tétele következett. Gordonkán ját-
szott Fejes Dorina Magdolna, zon-
gorán kísért Karsai Gabriella. 

Szűcs Dániel alpolgármester a 
műsor végén megköszönte Kara-
pancsevné Jász Ildikó tagintéz-
mény vezetőnek és a felkészítő 
pedagógusoknak, Pusztai Kata-
linnak, Karsai Gabriellának, 
Kozma Réka Annának, Bereczki 
László-nénak, Guba Bélánénak, 
Zádor Izabellának színvonalas fel-
készítésüket, munkájukat. 

A díjakhoz, kitüntetésekhez min-
den pedagógusnak szívből gratulá-
lunk!

Kakuk Móni 
Fotó: Jenei József

A „Tégy jót, varázsolj mosolyt” 
Közösségépítő országos rajzpá-
lyázaton három mezőtúri gyer-
mek is a „Legjobbak a jók között” 
helyezést ért el. Horváth Noémi, 
óvodás kategóriában, Bíró Zsuzsi 
és Balázs István általános iskolai 
alsó kategóriában nyerték el az elis-
merést. A pályázat résztvevői mind 
olyan alkotást küldtek be, amiben 
megmutatták egy korábbi önzetlen 
jó cselekedetüket, ami pozitív 
hatást gyakorolt a környezetükre.

A gyermekeknek szívből gratulá-
lunk!

Kakuk Móni

Időközi polgármester választás Mezőtúron

2022. július 17.
Polgármester-jelöltek bemutatkozása 

a következő lapszámban!

Tégy jót, 
varázsolj mosolyt!
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ELHUNYTAK

Szűcs Istvánné Kabai Mária élt 92 évet, 

Tomsa Istvánné Vig Margit élt 79 évet, 

Kakuk Tibor Istvánné 

Szabó Róza Julianna élt 67 évet,

Ecsedi József élt 80 évet,

Csománé Dr. Dobra Ibolya élt 76 évet,

Török János élt 69 évet,

Bárdos Antal Lajos élt 65 évet,

Aranyi Sándorné Fejes Mária élt 86 évet,

Nédó István József élt 79 évet,

Salánki Zsolt élt 49 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár:
 
Június 17-23-ig: 
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11. 
Tel: 06/56-550-445

Június 24-30-ig: 
Vasúti Gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság utca 1.
Tel: 56/350- 637

Állatorvosi ügyelet:
 
Június 18-19:
dr.  Szabó Zoltán 
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20-941-5217

Június 25-26:
dr.  Bodó Péter 
Túrkeve, Debreceni út
Tel: 06/30-239-9343
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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.

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. 
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