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Fergeteges tavaszünnep: városi Majális a Petőfi téren 

A változatos programok 
sok érdeklődőt vonzottak 

Gépkarnevállal rajtolt el a 2022. 
évi Városi Majális Mezőtúron, ahol 
számtalan program várt kicsiket és 
nagyokat. A városban tett tisztelet-
kört nagy érdeklődés övezte, hiszen 
nem mindennapi látványt nyúj-
tottak a dübörgő gépek és az ele-
gáns lovasok a belvárosban.

A Túri „Táltos” Motoros Klub 
tagjai a visszaérkezés után a 
Főiskola parkolójában közelebbről 
is megmutatták az érdeklődők szá-
mára a motorokat.

A Petőfi térre látogatókat egész-
nap várta az izgalmas szerencse-
horgászat, a célba dobás, az 
ugrálóvár, a trambulin és a népi 
játszótér is. A katonai sátorban a 
honvédelem eszközeivel ismerked-
hettek a majálisozók. A lovaglás, 
lovaskocsikázás is népszerű prog-
ram volt a családok számára. 

A színpadi programot a Csimota 
zenekar nyitotta, akiknek műsorát 
a legismertebb klasszikus gyerek-
dalok, népdalok, megzenésített ver-
sek alkotják és egyedi hangszerelé-
sükkel igyekeznek még vonzóbbá 
tenni a gyerkőcök számára az óvo-
dából és az iskolából már jól ismert 
dalanyagot, körjátékokat, versiké-
ket és mondókákat.

Ezt követte a Reni Zumba Dance 
bemutató, ami fokozta az egyre 
több látogató jókedvét, majd kezde-
tét vette a májusfa állítás a Badár 
váza- szobor mellett a Mezőtúri 
Szépkorúak Hagyományőrzők 
Klubja szervezésében. Beszédet 
mondott Herczeg Zsolt polgármes-
ter, országgyűlési képviselő, Szűcs 
Dániel alpolgármester, Herceg 
Antal a Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyományőrzők Klubjának elnö-
ke. A műsort színesítette Ádám 
Jánosné anyák napi gondolata, 
Szíki Károly egri színművész vers-
mondása és Nagy Kristóf, a 
Református Kollégium 6. osztályos 
tanulójának visszaemlékezése. A 

2022. évi felállított, szalagokkal fel-
díszített májusfát nagy tapssal 
köszöntötték az érdeklődők.

A színpadi program a KNER 
Tánc- Sport Egyesület bemutatójá-
val folytatódott, amit élénk érdeklő-
déssel figyelt a tánc- és zeneszerető 
közönség.

Koltai László és Berec Zsolt 
nótaműsora ismét óriási sikert ara-
tott. Közben a családok és baráti 
társaságok, civilszervezetek, cégek, 
akik előzetesen regisztráltak, vidá-
man főztek a sátrak alatt az egyre 
melegebb, tavaszi időben. A kéz-
műves portékáknál hosszú sorok 
álltak, akadtak, akik még az anyák 
napi ajándékot is megtoldották, és 

vásároltak édesanyjuknak 
egy mézeskalács szívet vagy 
egy patchwork táskát. A bát-
rabbak a chilis- málnás lek-
várt kóstolgatták, az édes-
szájúak vajkaramellát és 
ízes marcipánt válogattak. 

A nap egyik fénypontja 
volt a több, mint 30 fős 
Lakiteleki Tűzoltó-
zenekar egy órás műsora.  
A zenekar repertoárján sze-
repeltek a tradicionális 
magyar fúvószenekari indu-
lók, klasszikus darabok, 
átiratok, 21. századi új zenekari 
művek és szórakoztató könnyűze-
nei átiratok. Az együttes karmeste-
re Szőke Ferenc, aki remekül meg-
szabta a hangszeres egyenruhások 
harmóniáját.

Peter Sramek koncertje alatt hol 
könnybe lábadtak a szemek, hol 
mozdultak a csípők, a fergeteges 
éneklést kitörő taps köszöntötte.

A Mezőtúri Mazsorett Csoport 

bemutatója ismét elkápráztatta a 
nézőket. A fiatal hölgyek kitűnő 
mozgása, megjelenésük harmóniá-
ja, táncuk koreográfiája Szabó 
Lászlóné Marika felkészítő oktató 
irányításával virágzott ki.

A helyszínen sok-sok tombola-
szelvény megvásárlására volt lehe-
tőség. A társasjátékok, konyhai esz-
közök, udvari használati tárgyak 

mellett gazdára talált III. legértéke-
sebbként egy Inox Botmixer kész-
let, II. legértékesebbként egy 
„Nyársaló ördög” - háztartási grill-
sütő, I. legértékesebbként egy 2 in 1 
porszívó.

Molnár Ferenc Caramel Fonog-
ram - díjas énekest, zeneszerzőt 
sokan várták a majális színpadára. 
A népszerű, sokak által ismert szá-
mok mellett, mint a Lélekdonor, 
kevésbé ismert dalokat is Mezőtúrra 
hozott, a közönség nagy örömére.

Majd a színpadi programot a Két 
Zsivány zárta, akik a hazai mulatós 
műfaj két szimpatikus fenegyereke! 
Koncertjeiken tudásuk legjavát 
adják és szívvel- lélekkel szórakoz-
tatják a közönséget már 15 éve itt-
hon és külföldön egyaránt.

A rendezvényt a Közösségi Ház 
szervezte és bonyolította, a rendez-
vény főtámogatója Mezőtúr Város 
Önkormányzata volt, továbbá segí-
tette a Mezőtúri Intézményellátó 
Kft., Mezőtúri Ipari Park Kft., a 
Mezőtúri Polgárőr Egyesület és 
mindenki, aki elhozta a közönség 
elé színapdi bemutatóját.

Bodor Márta művelődésszerve-
ző elmondta, örül, hogy ilyen 
sokan kilátogattak a rendezvényre 
és választották a mezőtúri városi 
majális programjait ünnepi és 
vasárnapi kikapcsolódásként.

Kakuk Móni
Fotó: Csikósné Vida Viktória
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Példamutatóan szép magyar beszédért
Szebenyi Kristóf Imre Kazinczy – érmet nyert el

Szebenyi Kristóf Imre, a Karcagi 
SZC Teleki Blanka Gimnázium, 
Technikum és Kollégium végzős 
diákja óriási sikert ért el a Győrben 
megrendezett 56. Kazinczy-
verseny Kárpát-medencei döntőjé-
ben.

A győri Kazinczy Ferenc 
Gimnázium és az Anyanyelvápolók 
Szövetsége 2022. április 22–24. 
között rendezte meg az országos 
jelentőségű, nívós versenyt, melyre 
több százan jelentkeztek. A zsűri 
idén is a legjobban teljesítő 20 gim-
náziumi és 15 szakképző iskolai 
diákot jutalmazta Kazinczy-
emlékéremmel, amit a példamuta-
tóan szép magyar beszédért vehet-
tek át.

Szebenyi Kristóf Imre megkere-
sésünkre elmondta, Kugyela Anna 
tanárnő bíztatására jelentkezett az 
első iskolai fordulóra szakgimnázi-

umi kategóriában, majd a megyei 
forduló kimagasló teljesítménye 
után továbbjutott az országos ver-
senyre, ami előtt egy bő hónap fel-
készülési időszak állt rendelkezés-
re. Ez idő alatt számos szépirodal-
mi szöveg hangsúlyozását, retorikai 
jellemzőit áttanulmányozták, ele-
mezték, hiszen a versenyen az írás-
beli fordulón ez is a feladatok 
között szerepelt.

Kristóf a szakgimnáziumi kate-
góriában minden idők legjobb, 
maximális pontszámú eredményét 
érte el. Elmondta, nagyon hálás 
Kugyela Anna tanárnőnek a felké-
szítésért, a sok türelemért és 
nagyon jó élmény volt számára, 
hogy ezen a színvonalas esemé-
nyen részt vehetett és eredménnyel 
térhetett haza. 

Kakuk Móni
Fotó: beküldött fotó

Változások a II. sz. gyermekorvosi körzetben

Szűcs Dániel alpolgármester 
facebook oldalán tájékoztatta a 
szülőket, nagyszülőket a II. 
számú gyermekorvosi körzetben 
történt fontos változásokról.

Az előzmények összefoglalása 
röviden: 

- Dr. Csellár Zsuzsanna gyermek-
orvos 2021. június 30-ig látta el a 
gyermekorvosi praxist a körzetben, 
2021. július 1. és augusztus 31. 
között két helyettesítő orvos látta el 
a körzet betegeit, Dr. Kondász 
Andrea Ildikó és Dr. Mile Ágota 
doktornő.

- 2021. szeptember 1-től új gyer-
mekorvos töltötte be a praxist Dr. 
Szabóné Dr. Nagy Erika személyében.

- Október 7- én Herczeg Zsolt 
polgármester már arról adott tájé-
koztatást, hogy habár folyamatos 
az egyeztetés Dr. Szabóné Dr. Nagy 
Erika doktornővel, a kezdetek óta 
számos panasz érkezett (például a 
rendelési idő be nem tartása miatt), 
melyeket minden esetben továbbí-
tottak az intézkedési jogosultsággal 
rendelkező szakmai felügyeleti 
szervek részére. Az Önkormányzat 
is további lépéseket tett, így a 2021. 

szeptember végi képviselő-testületi 
ülésen arról döntöttek, hogy hogy a 
III. számú házi gyermekorvosi kör-
zetet (Dr. Dobra Ibolya volt praxi-
sát) újra meghirdetik, továbbá arra 
kérték a lakosságot, hogy panaszai-
kat, észrevételeiket hivatalos for-
mában, e-mail-ben a pm@mezotur.
hu címre küldjék meg, mivel ezeket 
a jelzéseket tudják kivizsgáltatni a 
szakmai felügyeleti szervvel.

- 2021. november 25- én Szűcs 
Dániel alpolgármester arról tájékoz-
tatott, hogy a korábbi többszöri 
egyeztetés és kérés ellenére azt 
tapasztalják, hogy a II. számú gyer-
mekorvosi körzetben továbbra sem 
úgy működik a rendelés, a betegel-
látás, ahogyan azt a lakosság és az 
Önkormányzat elvárná, ezért újabb 
lépést, felszólítást tettek ebben a 
témában. A doktornőt meghívták a 
decemberi a képviselő-testületi 
ülésre egy közös megbeszélésre, de 
a doktornő ezen az alkalmon nem 
jelent meg. 

- A képviselő-testület decemberi 
döntése értelmében az Önkormányzat 
felajánlotta Dr. Szabóné Dr. Nagy 
Erika részére a december 31-i 
hatállyal történő szerződésbontást 
közös megegyezéssel. 

Megkeresésükre a doktornő hiva-
talosan nem reagált.Az önkormány-
zat így azt vizsgálta, hogy a hatály-
ban lévő szerződésnek milyen 
egyéb megszüntetési lehetőségei 
vannak.

- 2022. január 27-én, zárt ülésen 
tárgyalt a képviselő-testület a II. 
számú gyermekorvosi körzettel 
kapcsolatban. A továbbiakban is 
számos panasz érkezett Dr. 
Szabóné Dr. Nagy Erika doktornőt 
illetően a hatóságokhoz és az 
Önkormányzathoz egyaránt, példá-
ul a rendelkezésre álló idő be nem 
tartását illetően. A doktornővel tör-
ténő korábbi egyeztetések nem 
vezettek eredményre és Dr. 
Szabóné Dr. Nagy Erika nem írta 
alá a közös megegyezéssel történő 

szerződésbontást ezért a január 
27-i zárt ülésen polgármester úr 
javaslatára egyhangúlag az a döntés 
született, hogy rendes felmondással 
szüntessék meg a szerződést. Szűcs 
Dániel alpolgármester kifejtette, a 
megállapodás és a jogszabályi hát-
tér nem adta meg azt a lehetőséget, 
hogy rendkívüli felmondással azon-
nal felbontható legyen az együtt-
működés, így július 31-ig továbbra 
is Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika köte-
lessége és feladata a II. számú gyer-
mekorvosi körzethez tartozó gyer-
mekek ellátása.

- Az ezt követő hónapokban vál-
tozatlanul sok panasz érkezett a 
lakosságtól, ezért az Önkormányzat 
újabb intézkedéseket és lépéseket 
tett, valamint folyamatos egyezteté-
seket folytatott a szakmai felügyele-
ti szervvel a probléma megoldása 
érdekében. Vélhetően ez is szerepet 
játszott abban, hogy Dr. Szabóné 
Dr. Nagy Erika doktornő úgy dön-
tött, mégis aláírja a közös megegye-
zésről szóló szerződésbontást, így a 
szerződést április 30- i nappal meg-
szüntették. 

A II. számú gyermekorvosi kör-
zet feladatellátását május 2. hétfő-
től tartós helyettesítéssel oldják 
meg, amíg a praxist nem tudja egy 
új gyermekorvos betölteni teljes 
ellátással. 

A helyettesítés hétfőtől csütörtö-
kig az újvárosi rendelőben, pénte-
ken dr. Mile Ágota doktornő rende-
lőjében az alábbi időpontokban 
valósul meg:

Hétfő: 11.00-15.00 
Dr. Kovácsné Dr. Döncző 
Margit Ilona 
Kedd: 14.30-16.30 
Dr. Kovácsné Dr. Döncző 
Margit Ilona
Szerda: 07.00-10.00 
Dr. Fekécs Tünde Klára 
Csütörtök: 11:00-12:00 
(tanácsadás); 12:00-14:00 
(rendelés) Dr. Kovácsné Dr. 
Döncző Margit Ilona 
Péntek: de. 09.00-11.00; du. 
14.00-15.00 Dr. Mile Ágota 

Szűcs Dániel alpolgármester 
kiemelte, nagy tisztelettel köszöni 
dr. Mile Ágota doktornő rendkívüli 
munkáját, amellyel az elmúlt hóna-
pokban a saját munkája mellett 
önzetlenül és fáradhatatlanul igye-
kezett segíteni és helyettesíteni a II. 
sz. körzetben is. 

Kakuk Móni
A kép illusztráció.
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Kályhacserép készítő - és gyöngyfűző tanfolyamok indultak a Kézműves Házban

Áprilisban felhívást tett 
közzé a Túri Fazekas 
Múzeum, miszerint ingyenes 
kézműves képzéseket indíta-
nak. 

A kályhacsempe készítés alapjait 
bemutató „TűzTér” programra már 
2021 tavaszán is lehetett jelentkez-
ni, viszont a pandémia kétszer is 
meggátolta a kezdést. 

A „Tzifrázások” című program fő 
témája a gyöngyfűzés, de a foglal-
kozásokon, előadásokon a viselet-
kultúra több területét is érintik 
majd.

Mindkét programot a Csoóri 
Sándor Alapprogram pályázati 
támogatásából finanszírozzák, így 
a drága alapanyagok, eszközök a 
részvevők számára ingyenesen 
használhatóak, az elkészült alkotá-
sok hazavihetőek.

A tanfolyamokra 14 és 100 év 
között bárki jelentkezhetett. A tan-

folyamok egy-egy szakma alapjait 
mutatják be, így a résztvevők bele-
kóstolhatnak a népi kézművesség 
két, hazánkban máig élő ágába. Az 
oktatók a szakmában jártas gyakor-
ló népi iparművészek: Rajtár Ilona 
gyöngyfűző, Bana Gyula fazekas, a 
kályhásmesterség ismerője. Az elő-
adásokat néprajzosok tartják.

Az oktatás helyszíne a Kézműves 
Ház (Mezőtúr, Petőfi S. u. 56.). 

Pusztai Zsolt muzeulógus 
elmondta, múzeumbejárás is színe-
síti a programot. A kályhacsempe 

készítés 8 jelentkezővel folyik, 
Budapestről és Szolnokról is bejár-
nak hallgatók az órákra. A gyöngy-
fűző tanfolyam 6 fővel indult el. 
Rajtár Ilona népi iparművész 
elmondta, igyekezett úgy összevá-
logatni az oktatási anyagot, hogy 
előképzettség és gyakorlat nélkül is 
hamar ráérezzenek a tanulók a 
gyöngyfűzés szépségeire. Előkerül 
a kásagyöngy, formagyöngy és szal-
magyöngy is az alapanyagok 
között. A mintákat tekintve sokféle 
tájegységből merítenek egy-egy 
típust, így megjelennek Sárköz, 

Erdély és Kárpátalja motívumai is. 
Pusztai Zsolt hozzátette, min-

denképp szeretnék folytatni a kéz-
műves tanfolyamok szervezését, 
leghamarabb 2022 őszén a Csoóri 
Sándor Alap támogatásával ez meg 
is valósulhat.

Kakuk Móni
fotó: Túri Fazekas Múzeum 

facebook oldala

A Református Óvoda nagycsoportosai is részt vettek az izgalmas tojáskeresésen

A múlt heti számban beszámol-
tunk a város húsvéti eseményeiről, 
de érkezett még egy kép Jászné 
Marika néni tojáskereső programjá-
ról. A képen a Református Óvoda 
nagycsoportosai láthatóak, Barna 
Istvánné óvónő vezetésével. Jászné 
Marika néni ezzel az idézettel sze-

retné megköszönni mindazoknak, 
akik hozzájárultak a gyerekek bol-
dogságához:

„Vendég vagy a világban, és ez 
a világ szép vendégfogadó. Van 
napsugara, vize, pillangója, mada-
ra. Van virágja, rengeteg sok. 
Tanulj meg örvendeni nekik. 

Igyekezz többet törődni azzal, 
ami még a világ szépségeiből cso-
dálatosképpen megmaradt, az 
emberiség minden pusztításai 
mellett is.” (Wass Albert)

Elmesélte, nagy örömet okozott, 
hogy a Csoda-vár ovisokkal eljött a 
tojáskereső programra Szűcs Dániel 

alpolgármester úr és az Önkor-
mányzat munkatársai is: Pozderka- 
Korcsok Anita, Veres Anikó és Tóth 
Ádám és természetesen Patkós Éva, 
a Csoda-vár Óvoda  intézményveze-
tője is.

Kakuk Móni
Fotó: Szőke Levente

Gombos Letti, a Jász házaspár ötödik unokája is szemfüles tojáskeresőSzép tavaszi napon bukkantak rá az ovisok a színes tojásokra
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A Föld napját ünnepelték

A Föld napja az óvodák, 
iskolák mindennapjai között 
kiemelkedik, hiszen az okta-
tásnak nagyon fontos szeg-
mense a környezeti nevelés, 
oktatás. 

Az óvodában a természet min-
den tevékenység fudamentuma. A 
heti projektek a körforgás változá-
saira, erőhatásaira, összefüggéseire 
és annak megértésére épülnek. A 
műanyagok és vegyi anyagok hasz-
nálatának túlzott elterjedésével a 
természeti környezet is kiemelt 
védelmet igényel. Erre reagálva a 
legkisebbek esetenként már jobban 
figyelik a víz, áram és csomagoló 
anyagok használatát és mértékle-
tességre intik otthon családtagjai-
kat is. Időről időre emlékeztetnünk 
kell magunkat arra, hogy vásárlási 
szokásainkkal, energiahasznála-
tunkkal magunk is egy emberként 
nagy hatást fejtünk ki a természetre 
és egyenként is fontos a változás.

Magyarországon számos szerve-
zet, alapítvány működik, ami zász-
lajára tűzte ki a természetvédelem-
mel kapcsolatos tájékoztatást, 
figyelemfelhívást olykor szélsősé-
ges megoldásokkal élve. 

A Greenpeace világszerte egy 
zöld és békés jövőért dolgozik. „A 
lét a tét. Mi sem maradhatunk 
meg az élővilág nélkül! 

Szükségünk van működő termé-
szeti rendszerekre ahhoz, hogy 
legyen táplálékunk, tiszta vizünk 
és levegőnk. Mindezt a természetet 
benépesítő változatos élőlények 
közösségeinek köszönhetjük. Ez a 
sokféleség azonban drámai gyorsa-
sággal csökken. Napjainkban a 
világon egymillió faj van a közvet-
len kihalás szélén! Magyarország 
élővilága is veszélyben van. A cso-
dálatos hazai erdeink, tavaink, 
folyóink, vagy a hatalmas füves 
puszták, gyepek, melyek rendkívül 
gazdag élővilágnak adnak ott-
hont, sose látott mértékben tűn-
nek el, mert beépítik, lebetonoz-
zák, feldarabolják, és átalakítják 
a természetes élőhelyeinket” –
olvasható a Greenpeace oldalán.

A Föld napjához kapcsolódnak 
társakciók is, úgy mint a 2000-es 
években indult kezdeményezés, a 
Nemzetközi Pulóver Nap február 
4-én (fűtés hőmérsékletének len-
tebb kapcsolásával), és WWF kez-
deményezése, a Föld órája, amikor 
arra bíztatnak, március 26-án 
20:30-tól egy órára oltsuk le a vilá-
gítást, és kapcsoljunk ki minden 
elektronikus berendezést. Ezek 
mind fontos gesztusok, amikkel 
kifejezzük támogatásunkat termé-
szeti értékeink megóvásáért.

Kakuk Móni

A Föld Napja a városi óvodáinkban

Sokéves hagyomány óvodá-
inkban, hogy a Föld napját a 
gyermekekkel közösen meg-
ünnepeljük, hiszen a termé-
szeti-, környezetismereti 
nevelés keretében számunkra 
fontos, hogy gyermekeink 
minél többet ismerjenek meg 
az őket körülvevő természet-
ből. 

A Föld napja kiváló alkalom arra, 
hogy óvodáink udvarát a gyerme-
kek, szülők segítségével megújít-
suk. Ebből az alkalomból meghir-
dettük az „Egy Gyermek – Egy 
Palánta” akciónkat. A gyermekek 
óvodáikba ajánlottak fel virágpalán-
tákat, fűszernövényeket, gyógynö-
vény palántákat, melyet közösen 
ültettek el. 

A közös munka, a növények gon-
dozása, a felelősség vállalás a létre-
hozott virágos növényekért, az 
újonnan megalkotott veteményes 
kertekért biztosítják, hogy gyerme-
keink felelősen gondolkodjanak az 
őket körülvevő természeti környe-
zet megóvásáról, gondozásáról. 
Minden intézményünk megújult a 
szorgos kis kezek által. 

A Százszorszép Óvodában a 
nagymamák is lelkesen besegítettek 
a virágok ültetésébe, elrendezésé-
be. A Csoda-vár Óvodában az óvo-
dapedagógusok felhívására otthon 
és az óvodában készült rajzokkal, 
közös alkotásokkal díszítjük az 
óvoda belső tereit. Az elkészült 
alkotások rendkívül kedveltek a 
gyermekek és a szülők körében is. 

Az alkotók nevei:

Major Zétény
Bulatovicz Leila

Glózik Gerda
Guba Alma

Szabó Gerda
Savella Péter
Veres Lilien

Veres Botond
Balázs Emese

Ács Réka
Takos Dorka

Horváth EmiliaHannah
Gyarmati Márton
Csabai Nimród

Kovács Zétény Csenger
Marton Jázmin

Sinka Lilla
Dudás Krisztina
Erdei Dominik
Horváth Helga

Hodos Áron János
Markov Blanka

Rózsás Máté
Nagy Emma Zsófia

Bíró Lili
Bíró Klaudia Zoé

Tóth Lilien
Szűcs Anna

Közös alkotás:
Mókus csoport

Pillangó csoport

Patkós Éva
intézményvezető
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 Mezőtúri Református Bölcsőde kialakítása
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00034

 Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Mezőtúri Református 
Egyházközség a TOP-1.4.1-19 azonosítószámú, Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése tárgyú pályázati felhívás kapcsán TOP-1.4.1-19-

JN1-2019-00034 azonosító számmal nyilvántartott projektje, 2022.04.30-
án sikeresen lezárult. A kedvezményezett a támogatási döntés szerint, 
181.853.538,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100%-os 

támogatási intenzitás mellett. A pályázati felhívás céljaival összhangban 
a projekt elősegíti Mezőtúr településen és vonzáskörzetében a bölcsődei 

ellátási formákhoz való hozzáférés javítását, valamint a bölcsődei for-
mák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését. 

A kormányzati célkitűzésekhez erősen illeszkedve a projekt megvaló-
sulásával a Mezőtúri Református Egyházközség hozzájárul a kisgyerme-
ket nevelők munkavállalásának támogatásához és a családok megsegíté-
séhez is. A településen és vonzáskörzetében élő három éven aluli kis-
gyermekek számára a projekt hatására a napközbeni elhelyezést biztosító 
bölcsődei ellátási formák kapacitása és az általuk nyújtott szolgáltatások 
minősége is fejlődik. 

A fejlesztés eredményeként a kedvezményezett tulajdonában lévő 
Mezőtúr, Kossuth L. tér 11. sz. alatti ingatlanon egy modern, a mai kor-
nak, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelő bölcsődei intézmény 
került kialakításra egy csoportnyi gyermek részére.

A beruházás részeként az egyéni fejlesztéshez és a működéshez szük-
séges eszközök, valamint bútorzat beszerzése és az ehhez tartozó terek 
kialakítása is megtörtént. 

 A projekt során felmerülő további eseményekről és elért eredmények-
ről, aktualitásokról a kedvezményezett folyamatosan hírt ad saját honlap-
ján, további információ itt található: 

http://mezotur.reformatus.hu/
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai közpon-

ti költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásban része-
sült, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül 
került megvalósításra.

Mezőtúri Református Egyházközség Presbitériuma

Mezőtúri rendőrök elismerése

Magyarországon Sárkányölő 
Szent György napján (április 24.)  
tartjuk a Rendőrség napját, aki a 
lovagok, a lovas katonák, a fegy-
verkovácsok és a vándorlegények 
védőszentje volt. A modern világ-
ban Szent György a cserkészek és 
rendőrök patrónusa.

Mezőtúron sok éves hagyomány, 
hogy a rendőrség napja alkalmából 
Mezőtúr város önkormányzata elis-
merésben részesíti a Mezőtúri 
Rendőrkapitányság azon dolgozóit, 

akik a város közbiztonsága érdeké-
ben kiemelkedő munkát végeznek. 

Herczeg Zsolt polgármester az 
idei évben Benes Gréta rendőr 
törzszászlós és Elek László rendőr 
zászlós részére adott át pénzjutal-
mat, emléklapot és ajándékot a 
város elismerésének jelképeként.

Munkájukhoz a továbbiakban is 
jó egészséget és sok sikert kívá-
nunk!

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József 

Tűzoltó elismerések átadása Tűzoltó elismerések átadása 

Elballagtak a Telekis végzős diákok április 29-én 

Az érettségihez, az egyetemi felvételihez és a felnőtt élet kihívásaihoz 
sok sikert, erőt és boldogságot kíván a szerkesztőség! (fotó: Szabó Dorina)

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2022.05.03-án tartot-
ta megyei tűzoltó ünnepségét 
Szolnokon, ahol Mezőtúr Város 
Önkormányzata nevében két mező-
túri tűzoltónak, Csuka Antal tű. 
őrmesternek és Kiss István tű. 

törzsőrmesternek nyújtotta át 
Szűcs Dániel alpolgármester 
Mezőtúr város elismerését. 

Díjazásukhoz gratulálunk, mun-
kájukhoz sok sikert és jó egészséget 
kívánunk! 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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Telekom beruházás egyeztetés a Kertvárosban

Márciusban adtunk hírt arról, 
hogy a Magyar Telekom Mezőtúr 
teljes területét érintő átfogó 
hálózatfejlesztésthajt végre. A fej-
lesztés részeként Mezőtúr belterü-
letén több 10 km járda is megújul, 
mivel a legtöbb helyen az optikai 
kábel a járda alatt fut át. A munká-
latokat a Magyar Telekom irányítja 
és az általa kiválasztott kivitelezők 
valósítják meg, így a járdák építésé-
nek teljes költségét is a vállalat 

finanszírozza. 
A munkálatok megkezdődtek 

és azóta több lakossági panasz 
érkezett az Önkormányzathoz a 
beruházással kapcsolatban. 

Szűcs Dániel alpolgármester 
április 29-én, pénteken helyszíni 
megbeszélésre hívta a Telekom 
által megbízott kivitelező céget és 
alvállalkozóit. 

Arra kérte a szakembereket, 
hogy a beruházásokkal járó kelle-

metlenségeket csökkentsék a lehető 
legkisebb mértékre, ne nyissanak 
új munkaterületeket, amíg a koráb-
ban megkezdett helyszíneken az 
ingatlanok előtt nem állították hely-
re a bejárókat, a járdát és a környe-
zetet. Szűcs Dániel alpolgármester 
elmondta, arról tájékoztatták, hogy 
május első hetében a Dobó István 
utcában és az Egri József utcákban 
végeznek a munkálatokkal, majd 
ezt követi a Makk József utca és a 
további utcák. 

Szűcs Dániel alpolgármester 
hozzátette, a Kertvárosban élőknek 
köszöni a türelmet és kéri, ha a 
beruházás miatt megoldatlan prob-
léma keletkezett az ingatlanelőtt, 
feltétlenül jelezzék ezt az 56/551-
902 telefonszámon vagy a pmh@
mezotur.hu email címen. 

Kakuk Móni

Felhívás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Enyedi Mihály jegyző
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Start Mezőgazdaság közfoglalkoztatási mintaprogram

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas 

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

Hétfőtől vasárnapig: 06:00 - 18: 00 óráig
12:00 és 12:30 között a szolgáltatás szünetel.

Az előző évekhez hasonlóan 
2022-ben is sikerrel pályáztunk 
közfoglalkoztatási programok meg-
valósítására Mezőtúron, elsősorban 
azokat juttatva munkajövedelem-
hez, akiknek nincs lehetőségük 
egyéb munkaviszony létesítésére a 
munkalehetőség hiánya vagy eset-
leg az alacsonyabb iskolai végzett-
ségük miatt. Ezeknek a programok-
nak az egyik pillére a Mezőtúr 
Város Önkormányzata tulajdoná-
ban levő Mezőtúr Bezerédi u. 
12-13. szám alatti ingatlan területén 
Start Mezőgazdaság mintaprogram 
indítása. 

A program során az ingatlanon 
felépített 2 db fólia sátorban, 
melyek közül az egyik fűthető, a 
konyha igényének megfelelően 
egész éven át zöldségféléket (para-
dicsomot, paprikát, uborkát, céklát, 
petrezselymet) termesztünk. A 

fűtött fólia alatt termesztejük meg a 
szabadföldi és a fóliás termesztés-
hez szükséges zöldség palántákat, 
illetve a parkokba kiültetni kívánt 
virágpalántákat. Minden évben 

sikeres a közterületi virágpalánták 
termesztése. Az idei évben 4500 tő 
egynyári virágot (gazánia, begónia, 
muskátli, paprikavirág, vinca, 
pistike, büdöske) és 1500 tő kétnyá-

ri virágot (árvácska, díszkáposzta) 
nevelünk magvetéssel és dugványo-
zással, melyeket a város közterein 
ültetünk el. A 2017-ben indított 
fürjtenyésztést is tovább folytatjuk. 
Az idén 50 db fürj gondozását ter-
vezzük. A termelt kb. 1000 db fürj-
tojást elsősorban a közétkeztetést 
végző konyhánk részére kívánjuk 
átadni.

Mezőgazdasági program eseté-
ben kijelenthetjük, hogy a foglal-
koztatott 7 fő munkavállaló a prog-
ram ideje alatt valódi munkajöve-
delemhez jut és cél, hogy az így 
megszerzett munkatapasztalatok 
birtokában könnyebb legyen az 
elhelyezkedésük az elsődleges 
munkaerő piacon. A program vég-
rehajtására a Belügyminisztériumtól 
összesen 14.893.943.-Ft, támoga-
tást kapunk, melyből 8.946.000.-Ft-
ot munkabérre, 5.947.943.-Ft-ot 
dologi kiadásokra kell költenünk.

Városüzemeltetési hírek

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Mezőtúr és Szarvas között közleke-
dő komp 2021. májusában az alábbi 
menetrenddel közlekedik: naponta 
06:00-18:00 óráig. A szolgáltatás 
12:00-12:30 között szünetel. 2022. 
március 1-től interneten keresztül 
működő online 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 kompkezelő 
számára. A többalkalmas bérletek 
bevezetésével a korábbi papír alapú 
adminisztráció kivezetésre kerül, 
míg készpénzzel továbbra is lehet 
majd a helyszínen egy alkalmas 
jegyet vásárolni. Reméljük, új szol-
gáltatásunk elnyeri majd az Önök 
tetszését és örömmel veszik azt 
igénybe!

Megkezdtük a város köztereinek, 
parkjainak ütemterv szerinti zöldte-
rület rendezését. Fűkaszákkal és 
fűnyírótraktorokkal áprilisban 
mintegy 180.000 nm2-nyi területen 
vágtuk le a füvet és szedtük össze 
az ott található hulladékot.

Köztéri padok és bútorok cseré-
jét, javítását és pótlását folyamato-
san végezzük, melyből áprilisban 
összesen 35 darabot a Kossuth téren 
és a Kálvin téren újítottunk fel.

A Mezőtúri Fedett Uszoda 
Wellness részlegében a finn szauna 
mellett gyógy- és élménymedencé-
ben várjuk pihenni vágyó kedves 
vendégeinket! Nyitvatartás: Hétfő: 
13-19, Kedd – Vasárnap 9-19, 
Uszoda részleg: Hétfő 13-20, Kedd 
- Péntek 9-20, Szombat - Vasárnap 
9-19. Bérleteseink kedd, szerda, 
péntek reggelente 6-tól 9-ig hasz-
nálhatják az úszómedencét.

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

A Mezőtúri II. Rákóczi 
Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, mint Örökös Ökoiskola 
csatlakozott a KÖVET Egye-
sület mobiltelefon visszagyűj-
tő kampánya és a Jane Goodall 
Intézet, az Afrikáért Ala-
pítvány és a Védegylet Egye-
sület közös „Passzold Vissza 
Tesó!” című kampányához. 

A célunk, hogy a magyar háztar-
tásokban használt, de használaton 

kívülre került mobiltelefonokat 
visszagyűjtsük, minél nagyobb 
mennyiségben. A kampányhoz 
kapcsolódóan bővítjük környezet-
tudatos nevelési programunkat, 
ezzel is hozzásegítve diákjainkat a 
környezettudatos életforma kialakí-
tásának fejlesztéséhez.

A zárt dobozokban összegyűlt 
adatmentes, használt telefonokat 
az Inter-Metal Recycling Kft. fogja 
újrahasznosításra átvenni, ahol egy 
zárt láncolaton keresztül kerül fel-
dolgozásra, vagyis nem fogja tudni 

senki eltulajdonítani sem a készülé-
keket, sem az abban lévő adatokat. 

Használt mobiltelefonjaikat min-
den tanítási napon leadhatják az 
iskolánk főbejáratánál elhelyezett, 
biztonsági kamerával megfigyelt, 
zárt gyűjtődobozba, melybe min-
denki elhelyezheti használaton 
kívüli, leadásra szánt mobilkészü-
lékét! 

Fontos, hogy a mobiltelefonokat 
a személyes adatok törlése után 
adják le! 

Kampányunk június 15-ig tart, 

szeptembertől az iskola kapui meg-
nyitásával a gyűjtőakció ismét útjá-
ra indul! 

A használt készülékek kincset 
rejtenek! Többek között 17 féle 
fémet lehet visszanyerni belőlük, 
például aranyat, ezüstöt, palládiu-
mot, rezet. A mobiltelefonok előál-
lításához szükséges nyersanyagok, 
például a koltán bányászata 
Afrikában veszélyeztetett fajok (pl. 
gorillák, bonobók és csimpánzok) 
élőhelyét, fennmaradását és a helyi 
közösségek érdekeit fenyegetik. 

MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET 

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ

Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet 

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetben is várja 
ügyfeleit időpont 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

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

-díjtalan hallásvizsgálat, hallókészülék próbahordás, 
hallásjavító eszközök széles választéka

Tisztelt Lakosság!
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti Mezőtúr 

Város szennyvíz elvezetési és tisztítási rendszerét. Az üzemel-
tetési feladatok keretében: 

2022. 05. 10. és 2022. 05. 30. között füstgenerátoros ellen-
őrzést hajt végre a szennyvízcsatorna hálózaton.

Az ellenőrzés során élelmiszer alapú olajból füstöt képeznek, 
mellyel a csatornahibákat és szabálytalan bekötéseket derítik 
fel.

Mivel a füst az építési és tömítetlenségi hibák környezetében 
jelenik meg, ezért előfordulhat, hogy a lakóingatlanok belső 
területein is érzékelhetővé válik.

A megjelenő füst az egészségre ártalmatlan, és az ingat-
lanban sem okoz kárt.

Keresse a gyepmestert:
Kóbor állat bejelentése, otthonában elhullott házi állatok 

elszállítása, közterületen elhullott állatok bejelentése. 
Gyepmesteri telep nyitvatartása: Hétköznap: - délelőtt 
8-10-ig,  - délután 13-14 óráig. Hétvégéhez és nyitvatartási 
időntúli megkereséshez telefonon egyeztetés szükséges.  
TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Minden Anyának 
és Gyermeknek

(levél)

Amikor látod 
Szemeid fáradtságát, 

Takard le mancsaiddal.
A harmadikat nyisd ki!

Az a látó!
Éveid szépségét mutatja

Ez a különleges erő,
Amivel dagasztasz 

bennünket.
Finom kiflik leszünk.
A szem teszi a dolgát.
Évek rőzséi pihennek 

gödreiben.
Örök tavasz!
Te az vagy!

Gyermek.

Veres Gyula

A Városi Gyermeknap az 
idei évben a FICSAK Mezőtúr 
Alapítvány és a Mezőtúri 
Sport és Közművelődési KN 
Kft. közös szervezésében 
valósul meg. Május 29-én a 
Szabadság térre várunk min-
den érdeklődő családot, ahol 
megrendezésre kerül a Ficsak 
Családi Fesztivál a gyermek-
nap jegyében.

Ahogy azt már megszokhat-
ták a színes színpadi programo-
kat több kísérő eseménnyel 
töltjük meg, így lesz családi 
akadályverseny, kutyaügyessé-
gi verseny, kézműveskedés, 
légvár, fakörhinta, trambulin, 
valamint széles palettát felölelő 
kézműves vásár is. 

Mindezek mellett kísérő ese-
ményként a mindennapjainkat 
érintő témákban előadásokat 
hallgathatnak meg a családok 
korunk betegségeiről, az egész-
séges táplálkozásról, a felelős 
állattartásról, valamint a családi 
pályázati lehetőségekről, illetve 
a délelőtt folyamán egészség-
ügyi szűréseken vehetnek részt 
az érdeklődők.  

Családi fesztivál révén a csa-
ládok minden korosztályát sze-
retnénk kiszolgálni, ezért a 
színpadi programok a legkiseb-
bektől a felnőttekig szólnak. 

A színpadon az alábbi prog-
ramokat láthatják:

10:00 Kis Kalász Zenekar 
„Nyuszimotor” című 

gyermekműsora
11:00 Mátrix Fitness SE 

bemutatója
11:30 Maminbaba hordozós 

latin fitness
12:15 Leg a láb Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc 

bemutatója
13:00 Rafael Zsaklin 

13:30 Dalma Dance Club 
bemutatója

14:30 Pintácsi Viki 
gyermekműsora

15:30 TOMBOLA húzás
16:10 Burai Ákos

16:30 Manuel
17:10 Deniz

18:00 Roy és Ádám

A részletes programot hama-
rosan láthatják az interneten és 
a Mezőtúr és Vidéke következő 
lapszámában. 

Várjuk Önöket 2022. május 
29-én a Szabadság térre! 

FICSAK Mezőtúr Alapítvány, 
Mezőtúri Közművelődési és 

Sport KN Kft.

Május 29- én városi gyermeknap vár mindenkit a Szabadság téren!
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A Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgóinak 
hazai mérkőzései:

05.15. 17:00 Mezőtúr – Kunhegyes
05.28. 17:00 Mezőtúr - Jászfényszaru

71/2022.(IV.27.) határozat
1. számú melléklete 

 1/1
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) 
egyfordulós pályázati eljárás keretében 2022. június 15-től határozatlan 
időtartamra szóló bérleti jogviszonyon keresztül történő hasznosítá-
sára meghirdeti a Mezőtúr, belterületi 1 hrsz-ú, Kossuth tér 1. szám 
alatti Városháza épület 1. számú üzlethelyiségét. 

A pályázati kiírás megtekinthető:www.mezotur.hu honlapon

Az ajánlat benyújtásának határideje: 

2022. május 18. (szerda) 12.00-ig

A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, 

Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba, postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos 
tér 1.

Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az ajánlatokat a 2022. május 26-i rendes ülésén bírálja el.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell 
benyújtani.

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes 
ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az 
ajánlat benyújtásának helyén kapható.

Szűcs Dániel
alpolgármester

Férfi kézilabda hírek

04.02.
Köröstarcsai KSK- Mezőtúri AFC- Sygenta (11-14) 25-25

Mezőtúr AFC - Sygenta kezdő : kapus- Lipták, Zalai 4, Andrikó , Dénes 2, 
Kovács 4, Tusjak 4, Zvolenszki 7
Csere: kapus- Czikó, Kocsor, Papp 1, Sárosi, Schnetter, Soós 2, Sütő 1, 
Tesényi 

Az első félidőben megleptük az ellenfelünket a teljesen nyitott védeke-
zéssel és már 12-5 is volt nekünk. A játékunk nem romlott, viszont renge-
teg ziccer kimaradt, így a félidőre már csak 3 gól volt az előnyünk. A 
második félidőben folytattuk a ziccer hibákat  és a vége előtt 8 perccel már 
ők vezettek hárommal. Óriási küzdeni akarással visszafordítottuk a mérkő-
zést és az utolsó egy percre már előnnyel tudtunk fordulni . A játékvezetők 
egy percig engedték támadni az ellenfelet, ami azt gondolom, hogy non-
szensz a mai kézilabdában. Igazságos döntetlen született és egy férfias 
küzdelem volt a pályán. Mindkét csapat megérdemelte az 1-1 pontot! 

04.09.
Mezőtúri AFC-Syngenta- QSM- Algyő (25-15) 46-35!

Mezőtúri AFC-Syngenta Kezdő: Kapus- Lipták, Zalai 7, Sütő 8, Dénes 2, 
Kovács 6, Soós 5, Zvolenszki 7, 
Csere:  kapus- Czikó, Andrikó 3, Kocsor, Sárosi, Schnetter 3,  Tesényi 3, 
Tusjak 2,

Bíztam benne, hogy már az elején el tudunk lépni és mindenki tud ját-
szani. Így is lett a félidőben már megnyugtató 10 gólos előnyünk volt. A 
védekezés most nem volt olyan feszes, de nyílt sisakos meccsen ez benne 
van. Gratulálok a fiataloknak is jól szálltak be a mérkőzésbe. 

04.23.
Kunszentmártoni KSK- Mezőtúri AFC-Syngenta (13-16) 27-30!

Mezőtúri AFC-Syngenta: Kezdő: kapus-Czikó, Zalai 5, Sütő, Dénes 5, 
Kovács 1, Tusjak 4, Zvolenszki 8, 
Csere: kapus- Lipták, Andrikó 4, Kocsor, Sárosi, Schnetter 3, Soós, 
Tesényi

Feszült hangulatban indult a mérkőzés, hiszen mindkét csapatnak fon-
tos lett volna a győzelem. Az első félidő végén emberhátrányból sikerült 
ellépnünk három góllal, amit gyakorlatilag a végéig meg is tudtunk őrizni. 
Nagy gratuláció a játékosaimnak, hiszen több hiányzóval és a helyi körül-
ményekkel is meg kellett küzdeni. Ezek ellenére nagyon érett játékot 
mutattak,így el tudtuk hozni a rendkívül fontos két pontot.

Mezőtúri AFC-Syngenta- Túrkevei VSE 13-11 ( 30-25)

Mezőtúr AFC-Syngenta : Kezdő: kapus- Lipták, Zalai 4, Dénes 2, Sütő 4, 
Andrikó 4, Soós 4, Zvolenszki 4
Csere:  kapus - Czikó, Kocsor, Kovács 2, Papp 4, sárosi, Schnetter 4, 
Tesényi, 

Nem voltunk koncentráltak az egész mérkőzésen. Több tucat ziccer 
kimaradt annak ellenére, hogy jó játékok voltak. Ennek ellenére a győze-
lem most a legfontosabb, hiszen a Makó vereségével már az ezüst érem 
biztos megvan.

Zvolenszki Attila

MEGHÍVÓ
A Túri Olvasókör Egyesület és a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár közös szervezésében szeretettel várjuk 
az irodalmat kedvelőket 

május 14-én szombaton 16 órára
a Városi Könyvtár Olvasótermébe 

„Mikszáth különös házassága(i)” címmel 
megrendezésre kerülő zenés előadóestre.

Előadja: a CSEMADOK Lévai Alapszervezete Juhász 
Gyula Irodalmi Színpadának vezetője SÁNDOR Ágnes, 

zongorán kísér: Lodovít LACKO.
Mindketten a Felvidékről Léváról érkeznek.

Szeretettel várjuk Önöket erre a különleges előadásra.

Túri Olvasókör Egyesület       Móricz Zsigmond Városi Könyvtár                                       
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Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár 
eleme. Megjelenik kéthetente. Szerkeszti, kiadja és terjeszti:

Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
Szerkesztőség:

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.

Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Kakuk Móni.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2022. május 11. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-

címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett 

anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 

lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok 

tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

ELHUNYTAK

Gombás Sándorné Muzsai Mária élt 84 évet, 
Fehér Józsefné Tolnai Mária élt 88 évet, 

Olajos József élt 65 évet,
Bagdán Jánosné Szíjjártó Erzsébet élt 68 évet,
Bukovszky Mihályné Varga Etelka élt 88 évet,

Győri János élt 71 évet,
Csala Istvánné Polgár Ilona élt 82 évet,

Török Lajos Sándor élt 84 évet,
Dr Banos Györgyné Hamza Ilona élt 86 évet,

Soltész Gábor élt 70 évet,
Juszku János élt 58 évet,

Mihácsi Sándor (Jóska) élt 69 évet,
Nagy Kálmán élt 38 évet,
Baranyi Lajos élt 70 évet,

Iványi Imre Attiláné Káli Erika élt 52 évet,
Kovács Lajosné Busi Erzsébet élt 78 évet,

Garai Julianna élt 56 évet,
Szokolai Andrásné Marosi Ilona élt 74 évet,

Lénárt Gábor élt 85 évet ,
Szűcs Lászlóné Gombás Ilona élt 84 évet,

Békefi Gergely élt 84 évet,
Karsai Lajos élt 88 évet,

Deák Józsefné Gombás Ilona élt 97 évet,
Takács Mihályné Kovács Ibolya Aranka élt 78 évet,

Gáspár Lajosné Bálint Erzsébet élt 87 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár:

Május 6-12-ig:
Városháza gyógyszertár 
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5. 
Tel: 56/350-044

Május 13-19-ig: 
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11. 
Tel: 06/56-550-445
 

Állatorvosi ügyelet:
 

Május 7-8-ig: 
dr. Szabó Zoltán 
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2. 
Tel: 06/20/941-5217
 

Május 14-15-ig: 
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 megrendelé-

se 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 GrétaKiss Gréta
(Balla Tünde)(Balla Tünde)

Kovács Csillag MiraKovács Csillag Mira
(Csillag Réka)(Csillag Réka)

Kovács DalmaKovács Dalma
(Kovács Laura)(Kovács Laura)

Makai ZalánMakai Zalán
(Törőcsik Alexandra)(Törőcsik Alexandra)

Matlák LiliMatlák Lili
(Szabó Mónika)(Szabó Mónika)

Polgár GergőPolgár Gergő
(Polgár Lola)(Polgár Lola)


