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Mint ismeretes, május 1-i hatál�-
l�al lemondott polgármesteri tiszt-
ségéről Herczeg Zsolt, aki immár 
országg�űlési képviselőként fol�-
tatja tovább a munkát a térség 
huszonhárom települését képvi-
selve. 

2022. július 17-én, Mezőtúron 
időközi önkormán�zati választást 
tartottak. SZŰCS DÁNIEL, a 
FIDESZ-KDNP jelöltje n�erte el a 
legtöbb, 2 538 (57,85%) szavaza-
tot, FEKÉCS GÁBOR, a TEKE jelölt-

je 1 631 (37,18%) tudhatott magáénak, NAGY ISTVÁN, függetlenként 218 
(4,97%) voksot szerzett. Névjeg�zékben szereplő választópolgárok száma: 
13 303 fő. Megjelent 4 416 fő (33,2%), Nem szavazott 8 887 fő (66,8%). 
Szűcs Dániel 2010 óta dolgozik a képviselő-testületben. Az elmúlt 2 évben 
alpolgármesterként segítette Herczeg Zsolt munkáját, íg� ismeri és átlátja 
az önkormán�zat struktúráját, a fejlesztési területeket. Új tisztségéhez sok 
sikert, erőt, kitartást és jó egészséget kívánunk!

Kakuk Móni

Szűcs Dániel Mezőtúr új polgármestere

Az idei év legmelegebb napjára 
készültek a Mezőtúri Hivatásos 
Tűzoltók is 2022. július 23-án, 
hiszen 40 fokot meghaladó érté-
ket jósoltak a meteorológusok. Az 
utóbbi időszak megszaporodott 
káresetei és a lassan végletekig 
kiszáradt növén�zet, nem sok jóval 
kecsegtettek ezen a napon. Ennek 
ellenére nem gondolta senki, hog� 
méretét tekintve, az utóbbi évtize-
dek legnag�obb mezőtúri tűzesetét 
kell felszámolni aznap.

Liszkai Zoltán tűzoltó ezredes, a 

Mezőtúri Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője ekképpen 
foglalta össze az esemén�eket:

Nem sokkal 16 óra előtt érkezett 
a bejelentés miszerint a „vasúton 
túl valami ég”. A tűzoltólaktan�á-
ból kifordulva és a vasúti pál�a irá-
n�ába eltekintve végig nag�on erős 
füstölés látszott, ezért a szolgálat-
parancsnok kérte távolabbi tűzoltó-
ságok azonnali riasztását is. A tűz 
Mezőtúr belterületét és külterületét 
eg�aránt érintette, ezért nég�es 
kiemelt riasztási fokozat került 

elrendelésre (a maximum az ötös 
kiemelt), íg� 10 településről vezé-
n�eltek a hel�színre tűzoltókat, 
amel� alapján 12 tűzoltó gépjármű 
indult a tűz oltására. 

Kiérkezve láhatóvá vált, hog� 
ameddig a szem ellát, mindenhol 
ég a vasúti töltés Túrkeve felé eső 
oldala. Pontosabban azt nem lehe-
tett látni, hog� mettől-meddig ég, 
azt viszont igen, hog� a kertvárosi 
és az oncsai városrészt lassan bebo-
rítja a füst. A szolgálatban lévő 7 
mezőtúri tűzoltó esél�telenül vette 
fel a küzdelmet, a tűz oltása háttér-
be szorult, a terjedésének akadál�o-
zása, korlátozása volt az eg�etlen 
lehetőség. Az idő, ami eg� káreset 
felszámolásánál kulcsfontosságú, 
g�orsan telt. A tűz és füst által 
veszél�eztetett városrészekben 
(kertváros, oncsa, törökszentmikló-
si sorompó körn�éke) eg�re több 
polgár jelent meg az utcákon. 
Jellemzően nem telefonokkal a 
kezükben, hanem kinek mije volt 
(lapát, vödör, kézi tűzoltókészülék), 
azt hozta. Láthatóan érzékelve a 
tűzveszél� nag�ságát, „feg�vert” 
fogtak és oltottak, küzdöttek. 
Minden tűzoltóra jutott még két-
három civil is, akik próbálták útját 
állni a lángoknak. A tűzoltóságra 
eg�más után érkeztek be a szabad-
napos tűzoltók is és ki mivel tudott, 
a védőruháját magához véve, indult 
a füst irán�ába. Lassan körvonala-
zódott, hog� Nag�lapostól 
Csugarig, kb. 16 km hosszan g�ul-
ladt meg a vasúti töltés, amel� a 
melegben és szélben, ahol éghető 
an�agot talált, arra terjedt. 

A lángok napraforgótáblát, eg� 
fatelepet, eg� mezőgazdasági léte-
sítmén�t és tan�ákat veszél�eztet-
tek, illetve károsítottak eg� vasúti 
optikai kábelt, amel� miatt a vasúti 
forgalom korlátozására volt szük-
ség. A tűz több hodál�ra is átter-
jedt, amel�ben szarvasmarhák és 
birkák voltak, ezeket a tulajdono-
sok kihajtották az épületekből, de 
két birka és eg� szarvasmarha 
elpusztult a tűzben. Emellett lángra 

kapott minteg� hetven darab körbá-
la is.

A távolabbi városokból is megér-
keztek a tűzoltógépjárművek 
(Szolnok, Szeghalom, Szarvas, 
Szentes, Karcag, Püspökladán�, 
Cegléd, Kunszentmárton, sőt elin-
dultak a Mesterszállási önkéntes 
tűzoltók is Mezőtúrra.) Az oltás a 
Jász-Nag�kun-Szolnok meg�ei 
katasztrófavédelmi műveleti szol-
gálat irán�ításával zajlott, amit 
hatékon�an segítettek polgárőrök 
és civilek is. A gazdák segítségének 
köszönhetően erőgépekkel körbe-
tárcsázták a tűz melletti területet, 
ezzel is gátolva a terjedést és nag� 
térfogatú tartál�os pótkocsikkal 
hordták az oltóvizet a tűzoltógép-
járműveknek. Mezőtúr Város 
Önkormán�zata ásván�vízzel segí-
tette a rekkenő hőségben a vastag 
védőruhába öltözött tűzoltókat, és 
íg� tettek még sokan a városból. 
Kávét, szendvicseket, pizzát, din�-
n�éket hoztak, a hosszan, pihenés 
nélkül tűzzel harcoló tűzoltóknak, 
amik felfrissülést jelentettek a 
nehéz körülmén�ek között. 

Liszkai Zoltán kiemelte: „hihetet-
len összefogás volt” és hozzátette: 
„ez a tűzeset megmutatta, hog� itt 
Mezőtúron tudunk eg�másért dol-
gozni. A vállalkozókat, civil polgá-
rokat, gazdákat nag� köszönet ille-
ti, hog� segítették munkánkat.” 
Lakóépületekben nem keletkezett 
kár. Kiemelte, hog� személ�i sérü-
lés nem történt, ami nag� dolog eg� 
ekkora volumenű tűzesetnél. Több 
méhészetet is érintett a tűz. Ugrai 
Zsigmond méhész noha a kaptárait 
menteni tudta, a méhállomán�a 
jelentős kárt szenvedett. „Igazából 
nem tudom mit is mondhatnék, 
Mezőtúr nehéz délutánon van túl, 
azt hiszem - írta közösségi oldalán 
a tűz napján - Vannak, akik sajnos 
kárt szenvedtek és vannak, akik 
nem. Eg� dolog viszont biztos: min-
denki próbálta menteni a menthe-
tőt, szomszédok, barátok kollégák 
vag� akár vadidegenek. Csodálatra 
méltó dolog volt látni, hog� min-

Tűzvész Mezőtúron - Összefogott a város
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Testületi tájékoztató

Mezőtúr Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete 2022. 
június 30-án tartott rendes ülést. 
Első napirendi pontként elfogadták 
a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2021. évi tűzvédel-
mi tevéken�ségéről szóló beszámo-
lóját, mel�nek tárg�alásakor jelen 
volt Liszkai Zoltán kirendeltség 
vezető úr, valamint Ádám Tibor 
parancsnok úr is. Szűcs Dániel 
alpolgármester elmondta, köszöni a 
város és a lakosság nevében a tava-
l�i évben végzett magas szakmai 
színvonalú munkájukat. 

Második napirendi pontként a 
Tiszamenti TRV Zrt. 2021. évi üze-
meltetési tevéken�ségről szóló 
beszámolóját tárg�alták. A képvise-
lő-testület részéről számos véle-
mén�, kérdés hangzott el. A víz-
szolgáltatás minőségével kapcsolat-
ban éppúg�, mint csőtörés javítása 
utáni utcaszakasz vag� parkoló 
hel�reállítási munkálatainak kap-
csán. Fontos kiemelni, hog� a TRV 
Zrt. mezőtúri munkavállalói magas 
szakmai színvonalon végzik mun-
kájukat, a város és a lakosság eg�-
aránt számíthat rájuk, ezt a képvi-
selő-testület tagjai külön felszólalá-
saikban is megerősítették és meg-
köszönték. Viszont amiatt eg�sége-
sen hangot emeltek a képviselők és 
megengedhetetlennek tartják azt, 
hog� a városban a csőtörés követ-
keztében felbontott útszakasz visz-
szaállítása az eredeti állapotnak 
megfelelően több hónapig húzódik 
vag� látszólag úg� tűnik, mintha a 
TRV Zrt. alvállalkozói megfeledkez-
tek volna róla és nem történik 
semmi. Akit bővebben érdekel a 
TRV Zrt. ágazatvezetőinek válasza 
és a városi vízszolgáltatás jelenlegi 
hel�zete, érdemes visszanézni a 
Mezőtúri Városi Televízió YouTube 
csatornáján a „2022.06.30. Testületi 
ülés” című videót (TRV Zrt. napi-
rendi pontjának kezdete: 22 perc 30 
másodperctől --- téma befejezése: 1 

óra 18 perc 30 másodperc). A testü-
let nem fogadta el a TRV Zrt. beszá-
molóját. Szűcs Dániel alpolgármes-
ter elmondta: kezdemén�ezték a 
TRV Zrt.-nél, hog� a jelenlegi alvál-
lalkozó hel�ett Mezőtúr közigazga-
tási területén a hel�reállítási mun-
kálatok g�orsabb elvégzése érdeké-
ben vonjanak be másik alvállalko-
zót. 

További napirendi pontok között 
szerepelt a Mezőtúr- Szarvas komp 
és révátkelőhel� viteldíjainak 
módosításáról szóló előterjesztés, 
valamint a g�ermekétkeztetés térí-
tési díjáról szóló önkormán�zati 
rendelet módosítása is. A képvise-
lő-testület eg�hangúlag támogatta 
mindkét módosítást. A városi g�er-
mekétkeztetés díja 25 %-kal emel-
kedik a következő tanévtől, a 
komp- és révátkelőhel� jeg�árai 
július 4-től változtak. Napirendi 
pontként tárg�alta a testület a tan-
évkezdési támogatást, amit a szü-
lők igén�elhetnek az önkormán�-
zattól. Az eddigi 5000 Ft-os pénzbe-
li támogatás 10.000 Ft-ra emelke-
dett, mel�et tanszervásárlási utal-
ván� formájában kaphatnak meg a 
családok. Ismét tárg�alták a 
Tanüzem bérbeadásáról szóló ren-
deletet. Korábban első olvasatként 
fogadták el, mert több kérdés fel-
merült. Ezúttal második olvasatnak 
fogadta el a testület a rendeletet eg� 
kiegészítéssel, ami azt tartalmazta, 
hog� a Mezőtúri Intézmén�ellátó és 
Ingatlankezelő Kft. július 15- ig eg� 
tájékoztató levelet küld arról az 
érintett cégeknek, mil�en bérletdí-
jakkal számolhatnak szeptembertől 
a tervezet szerint. Végleges döntés 
a cégek ezzel kapcsolatos visszajel-
zése után lehet majd. A Kákafoki 
Horgász Eg�esület Ligeti-tavi vala-
mint a Harcsás-Túrtő-Halásztelek 
holtágrendszerrel kapcsolatos tevé-
ken�ségéről szóló 2021. évi beszá-
molója is elfogadásra került. 

Kakuk Móni

denki összefogott, eg� emberként 
küzdött. Részemről szeretném 
megköszönni mindenkinek, hog� 
segített. Nélkületek valószínűleg 
sokkal rosszabb végkimenetele lett 
volna az egésznek.” 

A tűz oka vizsgálat alatt van. A 
tűzeseti hel�színi szemlét július 
23-án és 24-én elvégezte a 
Katasztrófavédelem. A tapasztalat 
azt mutatja, hog� nag� valószínű-
séggel eg� vasúti szerelvén�nek a 
fékrendszere hibásodott meg és az 
onnan kipattanó szikra okozhatott 

il�en hosszan tűzgócokat.
Liszkai Zoltán elmondta, a 

Mezőtúri Tűzoltóság történetében 
2022. július 23-a eg� kiemelt nap 
lesz. Hozzátette, látva az összefo-
gást, Mezőtúron érdemes lenne 
önkéntes tűzoltó eg�esület létreho-
zásában újra elgondolkozni, ezáltal 
még nag�obb biztonságot garantál-
va a térségnek.

Kakuk Móni
Fotó: Kovács Károl�

Grafikai mesterkurzus a Takács-tanyán 

Az összefogás ismét megmutatkozott a bajban 

Mint azt bizon�ára már sokan tudják, szombat délután a vasúti sínek 
mellett sajnos több hel�en is lángra kapott az aljnövén�zet. A tűz 
Mezőtúr kül-és belterületét is érintette, Kétpó és Nag�lapos között több 
hel�en, foltokban égett a növén�zet. A szolgálatot teljesítő mezőtúri tűz-
oltók mellett a szabadnapjukat töltő tűzoltók közül is sokan a laktan�á-
ba, majd a hel�színre siettek. A kiemelt riasztásnak megfelelően több 
településről (Szentes, Karcag, Szeghalom, Szarvas, Püspökladán�, 
Mesterszállás) is érkeztek tűzoltók, mel� nag�on nag� segítséget jelentett 
a tűz megfékezésében. A mezőtúri lakosok közül is többen a terepen 
segítették a tűzoltók munkáját, valaminthel�i vállalkozók és magánsze-
mél�ek is ásván�vízzel, kávéval érkeztek az oltási hel�színekre. Az 
önkormán�zat részéről mi is több karton ásván�vizet biztosítottunk az 
oltásban résztvevőknek. Hálás köszönet minden tűzoltónak, önzetlen 
mezőtúri lakosnak, akiknek köszönhetően nem történt nag�obb tragédia. 
A példaértékű összefogással ismét megmutattuk menn�ire összetartó és 
segítőkész közösség a miénk. 

Szűcs Dániel 
polgármester

A Takács-tanya adott ott-
hont a Nanart budapesti grafi-
kai stúdió egyhetes mester-
kurzusának Nádas Alexandra 
és Nagy Gábor vezetésével, 
akik 2006. óta tagjai a Mező-
túri Képzőművészeti Alko-
tótelepnek. Az alkotók között 
éppúg� akadtak eg�etemisták, 
mint hatvanas éveiben járó 

művészek. Sokféle technika 
kipróbálására volt lehetőség, 
elméleti és g�akorlati órák eg�-
aránt színesítették és gazdagí-
tották a hallgatók tapasztalatait. 
A héten két jazz est is megren-
dezésre került a tan�án, amire 
szeretettel várták a városi 
érdeklődőket is. 

Kakuk Móni

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a lakosságot, hog� a Mezőtúr II. számú házi g�ermekor-
vosi körzetben 2022. augusztus 04. napján, valamint 2022. augusztus 09. 
és augusztus 19. között Dr. Mile Ágota látja el a hel�ettesítést.

Rendelés helye: 
G�ermekorvosi rendelő, Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 7.

Rendelés ideje: 
Hétfő: 09.00 – 11.00, 14.00-15.00
Kedd: 09.00 – 11.00, 14.00-15.00

Szerda: 09.00 – 11.00, 14.00-15.00
Csütörtök: 09.00 – 11.00, 14.00-15.00

Péntek: 09.00 – 11.00, 14.00-15.00

A rendelő telefonszáma: 06-56/850-001; e-mail cím: mile50@freemail.
hu. Kérem, lehetőség szerint szíveskedjenek előzetesen telefonon felven-
ni a kapcsolatot a hel�ettesítő g�ermekorvossal.

Szűcs Dániel
polgármester
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- Augusztus elsejétől a földgáz kedvezmén�es tarifája évi 1729 
köbméter – azaz havi 144 köbméter – fog�asztás alatt rezsicsök-
kentett áron mindenkinek 102 forint, afölött 747 Ft. A villan� ese-
tében évi 2523 kilowattóra – vag�is havi 210 kilowattóra – fog�asz-
tásig 36 forint, fölötte 70,1 forint lesz a díj. A gázfog�asztásnál 
megmarad a nag�családos kedvezmén�.

- A nappali melegrekord is megdőlt 2022. július 23-án - közölte 
az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kiskunféleg�házán és 
Hódmezővásárhel�en is 41,5 fokig melegedett a levegő. 

- A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a 
Békésszentandrási duzzasztó alsó felszíni állomásnál valaha mért 
legkisebb vízszint (LKV) 1982. 12. 04-én -200 cm volt, amel� víz-
szintet 2022. 07. 22-én 18 órakor ismételten elérte a Hármas-Körös 
vízállása.

- Gonda István, a Népművészet mestere a Duna TV N�ár 22 
című műsorában szerepelt. Mesélt a július 26-án megn�íló 
Népművészeti Múzeumban megrendezésre kerülő kiállításáról, 
mel�en a saját alkotásai mellett Búsi Lajos közelmúltban elhun�t 
fazekas, Népművészet mestere művei láthatóak majd.

- Új helyen nyílt meg a Placc Family Bistro, a Kossuth Lajos 
utca 44. szám alatt, a hajdani G�öng�halász Étterem hel�én 07.21- 
én.

- Az aratás hagyományait elevenítették fel Szarvason, az 
Aratónapon, 07.16-án.

- Az újonnan megalakult mezőtúri Barátság N�ugdíjas klub 
megtartotta első hivatalos rendezvén�ét 07.13-án.

- Falunappal ünnepelte önállóvá válásnak 125. évfordulóját 
Mesterszállás 07.02-án.

- Európában nem őshonos édesvízi, emberre veszél�telen 
medúzát filmeztek le a mezőtúri Peres-holtág vizében.

- Nagy sikerű nyáresti hangversenyt adott Mezőtúron, a Városi 
Galériában a Sono Felici Énekeg�üttes és a Budapesti MediCantare 
Veg�eskar július 16-án.

- Egész éves programsorozattal ünnepli újratelepítésének 300. 
évfordulóját Szarvas.

- Újabb negatív csúcsot döntött a Tisza, soha nem volt még 
il�en alacson� Szolnoknál- 238 cm volt július 24- én. A rendkívül 
alacson� vízállás miatt jól megfig�elhetőek a török kori fahíd 
maradván�ai.

- A Túri Fazekas Múzeumban új kiállítás n�ílt július 14-én a 
80-as és 90-es évek metálzenei kultúrájáról Az agresszió évtizedei 
címmel. 

- Szabó László, a TV Maci megalkotója szarvasi volt. Játék 
g�űjtemén�e a Tessedik Sámuel Múzeumban, Szarvason áprilistól 
állandó kiállításként megtekinthető. Itt kapott hel�et Hodálik 
Brigitta, mezőtúri óvodapedagógus TV Maci szobra is, amit még 
maga Laci bácsi kért tőle. 

- Csukás István nyomában címmel kiállítás n�ílt július 4- én, 
Mezőtúron a Közösségi Házban, mel� augusztus 7-ig megtekinthe-
tő.

- A Szolnoki Campuson szeptembertől indul a szociális munka 
alapképzési szak és a szakvédőnő mesterszak. A pótfelvételi július 
26-a és augusztus 5-e között az e-felvételi rendszeren keresztül 
zajlik majd.
     Kakuk Móni

Sokan kérdezik, járnak-e még 
gyerekek a gyermekkönyvtárba, 
vagy, hogy nem unatkozunk-e, 
hiszen csak ülünk a pult mögött 
egész nap. Ez sokszor, bizony bántó 
nekünk, hiszen rengeteget dolgo-
zunk a gyerekekért, az iskolákkal, 
óvodákkal, valamint a pedagógu-
sokkal együttműködve.

A tanév utolsó hónapjában is ez 
volt a hel�zet. Megrendeztünk 
kön�vtárunkban eg� csodás-mesés 
kiállítást, Saboltász Katalin kétpói 
kézműves termékeiből. Eg� hónap-
ra vendégül láttunk mindenféle 
kézzel varrott manót, cicát, t�úkot. 
Természetesen a kiállítás magában 
is megállta a hel�ét, de nem is len-
nénk önmagunk, ha nem kínálunk 
mellé eg� kis izgalmas foglalkozást, 
korosztál�oknak megfelelően kita-
lálva és előkészítve.

Az interaktív mesés foglalkozá-
sokra vártuk az óvodás és iskolás 
csoportok jelentkezését, amel�re a 
kiállítás eg� hónapja alatt 21 cso-
port látogatott el hozzánk, és hoz-
závetőleg 500 g�ermekkel játszot-
tunk, meséltünk, énekeltünk. 
Közülük sokan tértek vissza an�á-
val vag� apával, hog� aktív tagjává 
váljanak a kön�vtárunknak.

Ezzel párhuzamosan sikerült az 
újonnan kialakított Kuckóban lehe-
tővé tenni azt, hog� alkalmassá 
váljon a diavetítésre. Sokunk g�er-
mekkori szép emlékeket őriz a 
mesélés, mesehallgatás ezen formá-
járól. Természetesen az iskolás és 
óvodás csoportok ezt a lehetőséget 
is nag�on szívesen kihasználták, 
íg� itt is vendégül láthattunk 19 
csoportot, hozzávetőleg 400 g�er-
mekkel. Aminek pedig személ� sze-
rint is nag�on örültem, hog� a 
Városi Bölcsődéből is ellátogattak 

hozzánk a legkisebbek, akikkel a 
rövid meséken túl, énekeltünk, ját-
szottunk, zenéltünk és mondókáz-
tunk.

Ezenkívül rendeztünk két irodal-
mi akadál�versen�t. A Két Lotti és a 
Kinizsi Pál című regén�eket dolgoz-
tuk fel játékos formában.

Kéthetente ellátogatnak hozzánk 

a város legkisebbjei a Höcögtetőre, 
ahol ölbeli játékokat tanulhatnak az 
an�ukák és a babák, valamint a 
Mocorgóra, ahol fejlesztő játékokat 
játszunk, a már tot�ogó kicsikkel.

A n�ár kezdetével, a napközis 
táborok csoportjai is ellátogatnak 
hozzánk, akikkel megismertetjük a 
kön�vtárunkat eg� játékos n�omo-
zás során. Eközben pedig a saját 
táborunkat, a Rege tábort is meg-
szerveztük, a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával, ahol húsz cso-
dás g�erkőccel töltöttünk el öt tar-
talmas napot.

A nyár hátralévő részében is 
igyekszünk a nagy melegben 
alternatívát nyújtani a gyerekek-
nek, családoknak és baráti társa-
ságoknak a tv és számítógép 
helyett a szabadidő aktív eltölté-
sére. Ezért hétfőnként délután 
diafilmeket vetítünk, kedden 
kézműveskedünk, csütörtökön 
délután mesés foglalkozást tar-
tunk a papírszínház segítségével, 
pénteken pedig társasjátékokkal 
várjuk a gyerekeket és a játékos 
kedvű felnőtteket.

Íg� a válaszunk az, hog� köszön-
jük szépen, nem unatkozunk, sőt 
most is azon jár az eszünk, mit is 
kellene még kitalálni, hog� minél 
több g�ermeket elérhessünk, és 
megmutathassuk nekik a kön�vek 
csodálatos birodalmát.

G�ermekkön�vtárosok
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A találkozó augusztus 12-14. 
között kerül megrendezése, mel�-
nek keretein belül lehetőség n�ílik 
arra, hog� nehéz an�agi hel�zetben 
élő g�ermekek, s felnőttek is kisza-
kadjanak mindennapjaikból, hatá-
rokon átívelő kapcsolatokat építse-
nek ki, erősítsenek tovább, megis-

mertessék eg�-
mással saját 
hag�omán�aikat, 
k u l t ú r á j u k a t , 
akár még n�elvü-
ket is. Ha ez még 
nem lenne elég, 

mindennek foglalatában maga az 
Európai Unió is közel kerül a fiata-

lokhoz: megismerhetik működését, 
vitázhatnak az Unió jövőjéről, 
kifejthetik tapasztalataikat, közö-
sen megvalósított élőképként kiraj-
zolhatják az Unió térképét, ami 
még tovább erősíti az egg�é válás, 
az összetartozás érzését. Il�en 
programokkal szegél�ezve már 
nem is tűnik ann�ira távolinak, 
elképzelhetetlennek az Unió fogal-
ma, működése. 

A testvértelepüléseink és mi 
magunk is mindig fig�elünk arra, 
hog� a g�ermek és felnőtt korosz-
tál� is érintve leg�en a program 
által. Az ide érkezők mindig nag� 
érdeklődést tanúsítanak városunk 
iránt, len�űgözi őket a panoráma, a 
Berett�ó, a fazekasságunk, finom 

ételeink, vendégszeretetünk. 
Bátran mondhatjuk, hog� itt otthon 
érzik magukat. 

Külön öröm számunkra, hog� a 
taval�i évben hozzánk ellátogatók 
lelkesen vettek részt az Ősz-Ülő 
ünnepségen, mel�en fel is lépett 
Törökbecse Községe és osztoztak 
velünk a város eg�ik nag�szerű 
rendezvén�én. Idén az Artúr 
Fesztivál és Túri Vásár városi ren-
dezvén� programjai lesznek megte-
kinthetőek.

Eg� testvértelepülési kapcsolat 
akkor működik hatékon�an, ha a 
felek kölcsönösen eg�üttműköd-
nek. Ennek jeg�ében minden test-
vértelepülésünktől szoktunk kapni 

viszontmeghívásokat is, ahol pedig 
nekünk n�ílik lehetőségünk bete-
kinteni a mindennapjaikba és az 
őket körülvevő körn�ezetbe. 
Legalább akkora vendégszeretettel 
fogadnak minket, mint ahog�an mi 
várjuk őket.

Mindenkit szeretettel várunk a 
Testvértelepülési találkozóra!

Prológus a 2022-es Testvértelepülési találkozóhoz

Az idei évben már 16 utcában 
fejeződött be az útalap építés, ezzel 
biztosítva azt, hog� az ott élők esős, 

sáros időben is könn�edén meg 
tudják közelíteni lakóingatlanukat. 
Július utolsó hetében a 2. ütem 
munkálatai zajlanak, mel� az 
Alsórész alábbi 10 utcáját érinti: 

Szalma u. (Szélmalom - Kiss), 
Törő Pál u. (Gödör - Névtelen), 
Szalma u. (Gödör -Szélmalom), 
Gábor Áron u. (Ad� - Gödör), Jókai 
Mór u. (Ad� - Gödör), 

Ad� Endre u. (Fóti - Korsós), Fóti 
köz (Fóti - >), Vasvári Pál u. (Kávási 

Sándor >), Balogh Ádám u. 
(Rákóczi - Kávási), Korsós u. 
(Ad� - Gödör).

Néhán� hét múlva újabb 9 földes 
utca kap majd útalapot: Meg�eri 
Károl� u. (Erkel - Dobó), Egri József 
u. (Erkel - Dobó), Gát u. (Táncsics 
- >), Thököl� u. (Bezerédi - 
Honvéd), Csalogán� u. (Andráss� - 
Puskin), Nag�csapat-Kert u (Tamkó 
-Szép Ernő), Deák Ferenc u. 
(Nag�csapat - Cs.Wágner)

Kodál� Zoltán u. (Vásárhel�i - 
Nag� Lajos), Bezerédi Pál u. 1 
(Munkás - Kinizsi). 

„Örülök annak, hog� az idei 
évben is nag� előrelépést tudtunk 
tenni a földes utcák számának 
csökkentése érdekében. Célom, 
hog� a jövőben is fejleszthessük 
Mezőtúr belterületi úthálózatát”- 
n�ilatkozta Szűcs Dániel polgár-
mester.

Kakuk Móni

Az Alsórészen folytatódik az útalap építés
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Városüzemeltetési hírek

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:

Mezőtúri zöldterületeken lévő növények gondozása!

Mezőtúr is az országban találha-
tó többi városhoz hasonlóan, a 
346/2008. (XII. 30.) a fás szárú 
növén�ek védelméről szóló 
Kormán� rendelettel összhangban 
megalkotott saját önkormán�zati 
rendelettel szabál�ozza a közterü-
leten lévő fás szárú növén�ek 
védelmét. 

A Kormán�rendelet rendelkezé-
sein felül a Mezőtúr Város 
Önkormán�zata Képviselő-
testületének 21/2005(VII.8.) a tele-
pülés körn�ezetvédelméről szóló 

önkormán�zati rendelete szabá-
l�ozza az ingatlanok és közhasznú 
zöldterületek fenntartását és hasz-
nálatát.

A szabál� kimondja, hog� az 
ingatlanok előtti közhasználatú 
zöldterületeken lévő növén�ek 
(fák, cserjék, g�ep) gondozása, kar-
bantartása az ingatlan tulajdonosá-
nak, használójának kötelessége, 
különös tekintettel az allergén 
g�omnövén�ek irtására. A rendelet 
kimondja azt is, hog� ezeknek a 
zöldterületeknek a gondozása 

magában foglalja a rendszeres 
növén�ápolást, cserjék, bokrok n�í-
rását, a kiszáradt, kipusztult 
növén�zet pótlását, valamint a terü-
let fűmagasságának maximum 20 
cm-en tartását és a járda és az úttest 
fölé n�úló ágak és bokrok, g�alogos 
és gépjármű biztonságos közleke-
dését biztosító n�esését. Tartal-
mazza azt is, hog� közterületre 
g�ümölcsfa nem ültethető. Sokszor 
előfordul, hog� a nem megfelelő 
tulajdonosi gondoskodás miatt a 
csapadékcsatornában megáll a víz, 
amel� g�akran a g�ümölcsfák ter-
mése okozta eltömődésnek köszön-
hető valamint a fák és a bokrok ágai 
miatt a járdák hel�enként járhatat-
lanok, ami a növén�zet rendszeres 
karbantartásával elkerülhető lenne. 
Munkatársaink a város csapadékel-
vezetésében fontos szerepet játszó 
átemelő szivatt�úinak (Hídszegi, 

Háromrózsa, Vásárhel�i P. út 7., 
Csalaközi, Városi Sportcentrum, 
Cs.Wágner J. úti) karbantartását és 
ezzel szorosan összhangban az 
Akasztó-ér gaztalanítását és takarí-
tását egész évben fol�amatosan 
végzik. Ezen felül g�akran gondot 
okoz város közterületein levő csa-
tornafedelek eltulajdonítása, rongá-
lása, mel�nek pótlása és javítása 
fol�amatosan történik.

Ezúton is kérjük az ingatlantulaj-
donosok eg�üttműködését azért, 
hog� a megfelelően gondozott fák, 
növén�ek és zöldterületek ne okoz-
zanak áramszüneteket, balesetve-
szél�es hel�zeteket valamint eldu-
gult és nem megfelelően funkcioná-
ló csapadékelvezető árkokat. 
Számítunk az Önök segítségére, 
mert a zöldterületek védelme közös 
üg�ünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hog� a 
Mezőtúr és Szarvas között közleke-
dő komp 2022. augusztusában az 
alábbi menetrenddel közlekedik: 
naponta 06:00-19:00 óráig. A szol-
gáltatás 12:00-12:30 között szüne-
tel. Online jeg�vásárlási lehetőség: 
mezoturikomp.cit�-pa�.hu, míg 
készpénzzel továbbra is lehet a 
hel�színen jeg�et vásárolni.

Közfoglalkoztatási program kere-
tében fol�tattuk Mezőtúr rossz álla-
potú járda szakaszainak felújítását 
íg� ebben a hónapban 100 méteres 
szakasz került javításra. 

Sok kisg�ermekes család látogat-
ja naponta városi játszótereinket, 
fontos számunkra, hog� napi rend-
szerességgel takarítsuk és a játékok 
állapotát is leellenőrizzük. Ezúton 
is kérjük Önöket, amenn�iben 
rendellenességet illetve hibát 
tapasztalnak, jelentsék központi 
email címünkön (intezmen�ellato@
mturiellato.hu) vag� a központi 
telefonszámunkon. (0656350037). 
Kérjük fokozottan üg�eljenek a ját-
szótéren elhel�ezett eszközök, 
berendezési tárg�ak épségére! 
Köszönjük!

Kedves Vendégeink! A Mezőtúri 
Városi Strandfürdőt a kültéri kisme-
dencékkel 2022. augusztus 2-án 
n�itjuk meg a lakosság számára, 
ahol üzemelő büféinkben egész 
nap széles választékkal, meleg és 
hideg ételekkel, jégkrémmel, fag�-

lalttal és eg�edi recept alapján 
készített limonádéval szolgálunk 
kedves vendégeink számára! N�itva 
tartás a n�ári üzemeltetési időszak-
nak megfelelően reggel 9:00 és 
19:00 óra között, hőségriadó esetén 
9:00 és 20:00 óra között. Várjuk 
Önöket szeretettel!

A Városi Strandfürdő közvetlen 
szomszédságában található 
„Vadászház” Kávézó és Szálláshel� 
rendezvén�terme kiválóan alkal-
mas tornaedzések, tanfol�amok, 
szülinapok, lakodalmak és baráti 
összejövetelek lebon�olítására. 
További információért keressen 
bennünket az intezmen�ellato@
mturiellato.hu e-mail címen vag� a 
0656/350-037-es telefonszámon.
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Tanévkezdési támogatás

Tájékoztatom Önöket, hog� a 21/2020. (VIII.27.) számú önkormán�za-
ti rendelet 5. § (1a) bekezdése értelmében a tanévkezdés megkönn�ítése 
érdekében rendkívüli települési támogatásra jogosult a Mezőtúron leg-
alább 2 éve bejelentett lakóhell�el rendelkező és életvitelszerűen itt tar-
tózkodó - az általános iskolai, vag� középfokú oktatási intézmén�ben 
nappali tagozaton 18. életév betöltéséig tanulmán�okat fol�tató tanuló 
jogán a szülő vag� más törvén�es képviselő - a középfokú oktatási intéz-
mén�ben nappali tagozaton tanulmán�okat fol�tató tanuló is – saját 
jogán – ha a 18. életévét tárg�évben tölti be. 

A támogatás mértéke: jogosult g�ermekenként 10.000 forint tanszervá-
sárlási utalván�. A támogatás jövedelemtől függő:az eg� főre jutó jövede-
lemhatár nem eg�edülálló kérelmező esetén az öregségi n�ugdíj minden-
kori legkisebb összegének két és félszerese (71.250 forint), eg�edülálló 
kérelmező esetén háromszorosa (85.500 forint).  A kérelemhez szüksé-
ges csatolni a 2022/2023-as tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazoláso-
kat. A kérelmeket 2022. augusztus 1. napjától 2022. szeptember 30. 
napjáig lehet ben�újtani a Mezőtúri Közös Önkormán�zati Hivatal 
Hatósági Osztál�án. A támogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 
06-56/551-930-as telefonszámon, a putnoki.agnes@mezotur.hu e-mail 
címen, illetve személ�esen a Városháza, magasföldszint 3. számú irodá-
ban kérhető.

Szűcs Dániel
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS! 

Tisztelt Mezőtúriak!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hog� 2022. augusztus 13-án szomba-
ton, újra megrendezésre kerül a Túri Kupa Utcai Futóversen�, majd az azt 
követő napon, augusztus 14-én vasárnap a hag�omán�os Túri Vásár.

Mindkét rendezvén� hel�színe városunk főutcája, a Dózsa G�örg� út 
lesz, valamint a Bajcs� Zsilinszk� út eg� része, amel� korábban is hel�et 
adott a programoknak.

A programok lebon�olításához most is szükséges a főút, a Dózsa 
G�örg� út, valamint a Bajcs� Zsilinszk� út eg� részének lezárása.

A lezárás időtartama 2021. augusztus 13-án (szombat) 13.00 órától 
augusztus 15-án (hétfő) hajnal 05.00 óráig tart. 

Ezen időszak magába foglalja a rendezvén�ek megtartását, a Vásár 
területének elhag�ását és a szemét összeszedését is.

A FŐÚT LEZÁRÁSA AZ ALÁBBI CSOMÓPONTOKBAN TÖRTÉNIK:
1. Puskin út - Kürt út csomópont,
2. Bajcs�-Zs. út - Ifjúsági Ltp. feltáró út csatlakozásában,
3. Földvári út - I. út- piac csomópontban,
4. Petőfi S.- Vásár út csomópont,
5. Bajcs�-Zs. út - Damjanich út csomópont,
6. Damjanich út - Fürdő út- Bajcs�-Zs. út csomópont, 
7. Petőfi S. út - Bajcs�-Zs. út csomópont,
8. Zrín�i út - Szabadság tér csomópont, 
9. Wesselén�i út - Szabadság tér csomópont,
10. Kön�ves K. út - Dózsa G�. út csomópont, 
11. Mag�ar út - Dózsa G� út csomópont,
12. Búza utca - Dózsa G�. út csomópont,
13. Csokonai út- Dózsa G� út csomópont,
14. Hun�adi út- Dózsa G� út csomópont, 
15. Stromfeld A. út- Dózsa G� út csomópont
16. Rákóczi út - Garibaldi út csomópont,
17. Dózsa G�. út - Kossuth út - Péter� Károl� út csomópont.
A lezárási pontok és a lezárás időtartama megeg�ezik a 2011. év előtti 

időszak, valamint a 2021-es év g�akorlatával.
A rendezvén�ek sikeres megvalósítása érdekében tisztelettel kérjük 

belátó, szíves türelmüket és megértésüket! 
A főszervező Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit 

Kft. nevében,
tisztelettel:

Bordács László üg�vezető

Tájékoztatás a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 

betegellátásával kapcsolatban

2022. 07.13-án az alábbi közlemén�t kapta szerkesztőségünk: 

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet a működési engedél�ében sze-
replő tevéken�ségét a fekvő- és járóbeteg ellátás területén ellátja. Július 
hónapban, adott napokon, kizárólag üg�eleti időben aneszteziológus 
szakorvos hián�ában a műtétet igén�-
lő szülészeti és nőg�óg�ászati esete-
ket nem tudja a kórház fogadni. A 
betegbeutalás és betegellátás rendjét 
ezen napok üg�eleti időszakára a 
Nemzeti Népegészségüg�i Központ 
meghatározta, kijelölte azon intézmé-
n�eket, mel�ek biztosítják az ellátási 
területükhöz tartozó, műtéti beavatkozást igén�lő szülészeti, nőg�óg�-
ászati esetek ellátási szükségletét. Természetesen a kórház mindent 
megtesz a szakorvos hián� en�hítése érdekében.

Dr Szecsei Klára
főigazgató

A Túri Vásár útzárási feladatainak ellátására 
munkatársakat keresünk.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 06-30-975-0072
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A mezőtúri diákok ismét vándoroltak

A tavalyi évhez hasonlóan 
ismét nekivágtak a Szent István 
Katolikus Iskola felső tagozatos 
tanulói az Erdei Vándor tábornak. 
Míg tavaly a Börzsöny varázslatos 
világát ismerhettük meg, idén a 
Zemplén ejtett minket bűvkörébe. 

Ebben az évben 35 lelkes kisván-
dorral indultunk útnak és közel 100 
kilométert tettünk meg 1 hét alatt. 
Utunk Pálházán kezdődött, ahol 
megismerkedhettünk a középkori 
molnárok munkájával, majd han-
gulatos erdei vasutazás után megér-
keztünk az első táborhel�ünkre a 
rostallói telepített nomád sátortá-
borba. Második napon eg� 18 kilo-
méteres körtúrán vettünk részt 
mel�nek főbb állomásai a Nag� – 
Péter menn�kő és az István-kút 
volt. Harmadik napon táborhel�vál-
tó túránk a Kerek-kő meseszép kilá-
tása után a Gerendásrétre vezetett. 
Itt a g�erekek kicsit elszakadhattak 

a külvilágtól, hiszen se térerő se 
áram nem volt a táborhel�en, mégis 
nag�on jól érezték magukat, hiszen 
játszottak, beszélgettek és még a 
tűzg�újtási tilalom előtt eg� tábor-
tűz körüli éneklésre is sort kerítet-
tünk. 

A hangulat fantasztikus volt. 
Neg�edik napon szintén eg� körtú-
rára mentünk, a Sól�om- bércet 
céloztuk meg, ahol ámulatba ejtő 
kilátás n�ílt a Zemplénre. Ötödik 
napon szintén táborhel� váltó 
napunk volt íg� Újhután fol�tattuk 
az utunkat, de mielőtt újra n�a-
kunkba vettük volna a zempléni 
erdőt a bátrabbak hajnal 3 órakor 
kisétálhattak a Kerek-kőre, ahol a 
napfelkeltében g�ön�örködhettek. 
Utolsó előtti napon szintén eg� kör-
túrán vettünk részt, ami kicsit 
kimerítő volt, mivel elég meredek 
utakon jutottunk el a célunkhoz a 
Pusztavár romjaihoz, majd innen 
ereszkedtünk vissza Újhutára. 
Utolsó napon a hazautazás előtt 
még megtekintettük a Nag�dug-
laszos 50 méternél is magasabb 
faóriásait, amel�eknél magasabb 
fákat keveset láthatunk 
Mag�arországon. Ennek a tábornak 
a programja a g�erekeket a körn�e-
zetvédelemre, a fenntarthatóságra 

tanítja. Erre jó példa a kulacshasz-
nálat vag� a praktikus pakolás, illet-
ve az úticsomagok újrahasznosított 
csomagban való tárolása. Jövőre is 
fol�tatjuk vándorlásunkat és a Pilis 

megkapó útvonalait célozzuk meg.

Biróné Fekete Erzsébet
táborvezető

Házassági évfordulósok köszöntése

A hag�omán�oknak megfelelően Mezőtúr Város Önkormán�zatának 
vezetése az idei évben is szeretné köszönteni a mezőtúri 50. és 60. házas-
sági évfordulójukat 2022-ben ünneplő házaspárokat. A párok vag� hoz-
zátartozóik jelentkezési határideje 2022. augusztus 1. Jelentkezés hel�e: 
személ�esen a Polgármesteri Hivatal an�akön�vvezetőjénél a Hivatal 
n�itvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri 
köszöntő ideje és hel�e: Túri Vásár - 2022. augusztus 14. További info: 
Közösségi Ház, 06-56-350-075                        Bordács László, üg�vezető
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Immáron harmadik alkalom-
mal vettünk részt a Henry Dunant 
nyugdíjas klub szervezésében a 
Szarvasi Vízi Színház rendezvé-
nyén. 

Július 8-án remek időben indult 
lelkes kis csapatunk a színház láto-
gatására. Mindig remekül felké-
szült klubvezetőnk Gellért Edit a 
hel�színen ismertette Kálmán Imre 
életét és munkásságát. 

Ezután szabadprogram volt. 
Minden alkalommal elbűvöl ben-
nünket a Körös-part g�ön�örűsége, 
rendezettsége. A színházi látogatá-
sunk fő célja Kálmán Imre, Marica 
grófnő eg�ik legnépszerűbb, három 
felvonásos  operettjének megtekin-
tése volt. G�ön�örű énekhangok, 
csodás dallamok, remek szereposz-
tás, briliáns hel�zetkomikumok, 

látván�os energiával teli táncjelene-
tek, korhű ruhák. Elbűvölték a 
közönséget! Ann�ira, hog� az elő-
adás alatt pár percig szitáló eső 
senkit nem zavart!

Türelemmel vártuk, míg a szín-
padot az üg�eletesek rendbe hoz-
zák. Sok csodálatos dallammal a 
fülünkben, búnkat, bánatunkat 
elfelejtve vidáman tértünk haza. 
Még napokig eldúdolgattuk a cso-
dás dallamokat. A felejthetetlen est 
varázsa velünk maradt. Köszönet 
Gellért Edit klubvezetőnek a remek 
szervezésért!

Jó pihenést, kellemes n�arat, jó 
egészséget kívánok a klub minden 
tagjának, az őszi viszontlátás remé-
n�ében.

Gombás Jenőné
klubtag

Egy varázslatos operett est
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Kedves Olvasóink!

A 13. lapszámban megjelenő „Megfog�va bár, de törve nem... érettségi 
találkozó” című cikk képénél lemaradt eg� név a képaláírásnál, amit most 
hel�esen közlünk: 

Az Uzsokiné Ildike fotó felvételén láthatóak: álló sor balról jobbra dr. 
Busi Lajos, Kocsi István, Debreceni András, Roszik János, Péntek János, 
Szathmári József, Cseh László, ülő sor Pigniczki Ferenc, dr. Gombás István, 
IV. B. oszt. főnök, dr. Csikász József.

-szerk- 

Rege tábor 2022.

Július 4-én reggel 20 aranyos, 
ügyes kisgyermek gyűlt össze a 
Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár gyermekkönyv-
tárában, s kezdetét vette az idei 
Rege tábor, amely egy NKA-s 
nyertes pályázat segítségével 
valósult meg.  

A hetet Csukás István és meséi 
köré terveztük. Ennek megfelelően 
megtudtunk néhán� érdekes dolgot 

az íróról, többek között azt is, hog� 
verseket is költött, sőt eg�ik verse 
lett a tábori indulónk. Olvastunk 
Süsüről, a Nag� Ho-ho-ho-
horgászról, Pom Pomról, a legki-
sebb ugrifülesről, a kiscsacsiról, 
Mirr-Murról.

A g�erekekkel érdekes progra-
mokon vettünk részt. Sokat 
kézműveskedtünk a mesékhez kap-
csolódóan. Edit néni népi játékokat 

és táncot tanított, eregettünk sár-
kán�t, elmentünk a Mezőtúri 
Református Látogatóközpontba, 
megnéztük a kovácsműhel�t, 
hiszen Csukás István édesapja 
kovácsmester volt, megtekintettük 
a Túri Fazekas Múzeumot, ahol 
Zsolt bácsival korongoztak a g�ere-
kek, pólót festettünk, a Plastik 
Re-Produkt Kft.-nél pedig a körn�e-
zettudatossággal ismerkedtünk. 
Köszönjük, hog� fogadtak minket 
ezeken a hel�eken! Nem maradt el 
a strandolás sem. Csütörtökön 
pedig kirándultunk eg� nag�ot. 
Első megállónk Kisújszálláson a 
Süsü játszótér volt, majd követke-

zett Debrecenben a Kerekerdő 
Élmén�park. 

Az utolsó napon, pénteken, eg� 
kön�vtárhasználati foglalkozáson 
kellett megkeresnie a g�erekeknek 
néhán� kérdést, amel�ek megvála-
szolásával bizon�ították, menn�i 
ismeretet szereztek a hét fol�amán. 

Eg� élmén�dús, jókedvű hetet 
hag�tunk magunk mögött mindan�-
n�ian.

Köszönjük a közösségi szolgála-
tukat nálunk töltő középiskolások-
nak a sok-sok segítséget! Jövőre is 
várjuk őket!

G�ermekkön�vtárosok

Megrendezésre került a 

II. Levendulafesztivál Kétpón 
július 9-én, szombaton. 

Illatos beszámoló az esemén�ről 
a következő lapszámban!
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Fási Lajos élt 62 évet,

Győri István élt 82 évet,

Csík Imre élt 76 évet,

Csomor Sándorné Rafael Katalin élt 67 évet,

Szabó Istvánné Kegyes Erzsébet élt 68 évet,

Kovács István élt 78 évet,

Pápai Sándor élt 97 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár:

Július 29-Augusztus 4-ig: 
Vasúti Gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság utca 1.
Tel: 56/350- 637

Augusztus 5-11-ig: 
Újvárosi Gyógyszertár
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Tel: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet:
 

Július 30-31-ig: 
dr. Bodó Péter 
Túrkeve, Debreceni út 
Tel: 06/30-239-9343

Augusztus 6-7-ig: 
dr. Matuska László 
Mezőtúr, Szabadság utca 7.
Tel: 06/30-978-2286

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.
Cím: Mezőtúr, Dózsa G�. út 16. 

(Bodorik mellett), Telefon: 
06-56/350-149

Mindennemű temetési 
ügyintézés.

Üg�eleti 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

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 n�itvatartási időntúli megkereséshez telefonon 
eg�eztetés szükséges.  TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Az elhun�tak adatait a temetkezési vállalatok 
küldik meg a szerkesztőségnek.

Túri Fazekas Múzeum
Mezőtúr, Bajcs�-Zsilinszk� E. út 41.

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

Drága Juditkám, drága kislán�om!
Elmentél, az ang�alok őrzik már az álmod.

Felszállt a lelked, fel a menn�országba,
A felhők fölé, oda, ahol mindig süt a nap.

Beköltöztél napfén�es égi otthonodba,
Nem fáj már semmi, ott örök n�ugalom van.

Én minden percben, pillanatban Rád gondolok,
Szememből a könn� arcomon végig csorog,
Volt és van eg� kislán�om, csak ő elment,

Várjál rám, majd én is meg�ek és megkereslek.

Örökké szerető édesanyád és anyósod

Judit emlékére

Ágoston Nazira BellaÁgoston Nazira Bella
(Káplár Fanni Judit)(Káplár Fanni Judit)

Kádas DorinaKádas Dorina
(Hegyi Anikó)(Hegyi Anikó)

Hollósvölgyi GrétaHollósvölgyi Gréta
(Gombos Anita)(Gombos Anita)

Köteles Eleonóra LauraKöteles Eleonóra Laura
(Szűcs Laura Eszter)(Szűcs Laura Eszter)


