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Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője

Herczeg Zsolt, Mezőtúr város 
polgármestere 2022. március 31- 
én közzétett videóban beszélt elő-
ször a Hortobágy-Berettyó projekt 
részleteiről, amin több, mint 3 éve 
dolgoznak. 

Tájékoztatott arról, hogy elké-
szült a Hortobágy-Berettyó Főcsa-
torna Mezőtúr melletti szakaszának 
revitalizációjára vonatkozó tervdo-
kumentációja. A projekt Magyar-
ország Kormányának támogatásá-
val valósulhat meg. A terveket min-
den érintett hatóság és a Hortobágyi 
Nemzeti Park is jóváhagyta. 

A beavatkozás területe a vasúti 
híd és a Rózsa-domb közötti 1, 9 
folyó km szakasz. 

A terv szerint megtörténik a 
meder és a hullámtér kotrása, ezen 
kívül 2 db (nem lebetonozott) tó 
kerül kialakításra. A tavakban és 
partjaikon összesen 4 db szökőkút 
üzemel majd. Térburkolatú sétá-
nyok épülnek, emellett stabilizált 
utak készülnek egyrészt a töltésen, 
másrészt a kertvárosi részen a töl-
tés lábainál. 16 db lépcsőlejáró 
vezet majd le a gátoldalon. 
Kialakításra kerül kerékpártároló, 
1000 m hosszú rekortán futópálya, 
óriás (száraz) csúszda, sportpark, 
dísztér, 50 m hosszú lelátó, úszó-
műves kikötő, büfé, nyilvános WC 

konténer, valamint vízi sport eszkö-
zök tárolására alkalmas konténe-
rek. Elhelyezésre kerül a tervek 
szerint mindösszesen 92 pad, 
amely 8 családi pihenőszigetet tar-
talmaz, 92 db hulladéktárolóval. A 
világítás 132 db környezetbarát és 
költséghatékony alkonykapcsolós 
napelemes lámpa segítségével tör-
ténik majd a területen, de a közvilá-
gítás is megújul. Több horgászhely 
várja majd a horgászat szereleme-
seit, akiknek további 16 db kikötő 
bak kerül elhelyezésre a parton a 
csónakok kikötéséhez. 

Az elképzelés része a zöldítés, és 
több mint száz fűzfa ültetése. A 
dokumentáció tartalmazza egy új, 
megvilágítható gyalogoshíd meg-
építésének pontos tervét is. Herczeg 
Zsolt külön köszönetét fejezte ki 
Szűcs Dániel alpolgármesternek és 
Vasas Istvánnak, akik rendkívül 
sokat dolgoztak azért, hogy a pro-
jekt megvalósítása ehhez a mér-
földkőhöz érhessen. A következő 
teendő egy feltételes közbeszerzési 
eljárás lefolyatatása, ami során, ha 
kiválasztásra kerül a nyertes kivite-
lező, az előterjesztés a költségterv-
vel Magyarország Kormánya elé 
kerül. 

Kakuk Móni

2022. április 3-án országgyűlési 
választás zajlott le Magyar-
országon. 

A választas.hu információi alap-
ján, 98,97 % feldolgozás szerint az 
országgyűlésben 199 fő képviselő 
szerezhetett mandátumot. Az 
országos végeredmény szerint a 
FIDESZ KDNP jelöltjei közül 135 fő, 
az EGYSÉGBEN MAGYAROR-
SZÁGÉRT jelöltjei közül 56 fő, a MI 
HAZÁNK képviselőjelöltjei közül 7 
fő, az MNOÖ (Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata) 
képviselői közül 1 fő került a parla-
mentbe. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
összes választókerületében a 
választók 65,23% nyilvánított véle-
ményt a szavazófülkében.

Mezőtúr városa a Jász-Nagykun-
Szolnok megye 4. választókerületé-
be tartozik, csak úgy, mint 
Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, 
Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Kun-
szentmárton, Martfű, Mesterszállás, 
Mezőhék, Nagyrév, Öcsöd, 
Örményes, Szajol, Szelevény, 
Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, 
Tiszapüspöki, Tiszasas, Tiszatenyő 
és Törökszentmiklós. Ezekben a 
városokban a szavazók 62, 49 %-a 
44 970 fő élt a döntés jogával és 
adta le a voksát. 

A szavazási adatok szerint az 
urnában és beérkezett borítékok-

ban lévő szavazólapok száma Jász-
Nagykun-Szolnok megye 4. válasz-
tókerületében  44 625 db volt, ebből 
(1,40%) 623 db érvénytelen. 
Herczeg Zsolt, a FIDESZ- KDNP 
képviselőjelöltje összesen 22 900 
db (52,04%) szavazatot kapott, 
Csányi Tamás, az EGYSÉGBEN 
MAGYARORSZÁGÉRT jelöltje össze-
sen 16 060 db (36,50%) szavazatot 
nyert el, Szabó Bettina, a MI 
HAZÁNK jelöltje 3644 db (8,28 %) 
szavazatot szerzett, Farkas Attila, 
az MKKP jelöltje 869 db (1,97 %) 
voksot kapott, Szegény János, a 
NORMÁLIS PÁRT jelöltje 389 db 
(0,88 %) szavazatot tudhatott 
magáénak, Bencsik Mihály, a 
MUNKÁSPÁRT és ISZOMM képvi-
selőjelöltje 140 db (0,32 %) voksot 
szerzett. 

Mezőtúron a névjegyzékben sze-
replő választópolgárok száma 13 
035 fő volt. 16 szavazókörben vár-
ták reggel hattól este hétig a szava-
zat számláló bizottságok a választó-
polgárokat.  

Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere megköszönte a támoga-
tást és bizalmat. Ígérte, szívvel, 
lélekkel fog dolgozni a térség min-
den lakosáért. 

Munkájához kitartást, erőt és jó 
egészséget kívánunk!

Kakuk Móni

A város történetének egyik legnagyobb 
állami beruházásának terve készült el

Célegyenesben a Hortobágy-Berettyó projekt
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Járdák újulnak meg a Magyar Telekom 
fejlesztéseinek részeként

Herczeg Zsolt polgármester tájé-
koztatása szerint a Magyar Telekom 
fejlesztést hajt végre, mely Mezőtúr 
teljes területét érinti. Ennek kereté-
ben optikai hálózattal nyújtja leg-
korszerűbb technikai eszközökkel 
történő szolgáltatását.

Ezt a munkát kezdte meg márci-
us végén a Telekom a Kertvárosban, 
majd az engedélyek megérkezésé-
nek függvényében folytatja a város 
többi területén, így az Oncsán és 

többek között a Béketelepen is.
A beruházás részeként Mezőtúr 

belterületén több 10 km járda is 
megújul, mivel a legtöbb helyen az 
optikai kábel alattuk található. A 
felújítás költségeit a Magyar 
Telekom fedezi, a Mezőtúr Város 
Önkormányzatával kötött megálla-
podás szerint.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

„GIMNÁZIUMI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 
SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
által kiírt „Helyi és területi hatókö-
rű civil szervezetek egyszerűsített 
támogatása 2021.” (NEAG-
KP-1-2021) elnevezésű pályázatban 
a „Volt Tanítványok a Diákokért” 
Alapítvány sikeres eszközbeszer-
zést valósított meg 300.000,- Ft 
értékben a Mezőtúri Református 
Kollégium emelt szintű nyelvi kép-

zés színvonalának emelésére. A 
projekt keretében 6 db táblagép 
került beszerzésre.

A diákság nevében köszönetün-
ket fejezzük ki a Miniszterelnökség, 
a Nemzeti Együttműködési Alap és 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
felé a támogatásért.

„Volt Tanítványok a Diákokért” 
Alapítvány kuratóriuma

Tisztelt Érdeklődők! A Tourinform irodában megvásárolha-
tóak: kulcstartók, tollak, hűtőmágnesek, képeslapok és könyvek, például 
a Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 
1714-2015 és a Lámpás.                                    Bordács László, ügyvezető

Előzetes látványterv, melynek részleteit minden hatóság és a Hortobágyi Nemzeti Park is jóváhagyta. A megvalósu-
lásról Magyarország Kormánya dönt, a feltételes közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása után. Előzetes tervek 
szerint két nyár a kivitelezés időtartama, alkalmazkodva többek között a védett madarak költési idejéhez. 
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Aki eddig szorgosan töltögette 
a madáretetőt magokkal és szívén 
viseli a kert madarainak védel-
mét, áprilisban egészen másfajta 
teendőkkel tud segíteni az égbolt 
teremtményeinek. Igaz, az áprili-
si havazásra senki sem számított.

„A téli madáretetés befejezésé-
nek megfelelő időzítésével és az 
utolsó hónap madáreleség kínálatá-
nak némi átalakításával különösen 
a településen élő madarak számára 
nyújthatunk kora tavasszal is segít-
séget”- vélekedik a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület.

Abban, hogy a madarak költés-
ideje és tavaszi vonulásának ideje 
mikor kezdődik el, nem csak a jó 
idő, de a megfelelő táplálékmennyi-
ség is közrejátszik. A semmire a 
madarak sem raknak tojást, akár-
csak a felelős emberszülők, mond-
hatnánk, és ebben van igazság. 
Nincs cinege CSOK és tojás-adóked-
vezmény, az élelemért a daloló, 
csivitelő apróságoknak minden nap 
küzdeni kell és nincs kukacból a 
kerítés sem. 

„Azt javasoljuk, - fogalmaz az 
MME- hogy ha a madarak, különö-
sen a magevők (tengelic, zöldike, 
erdei pinty, meggyvágó) továbbra is 
(akár „új fajként”) látogatják az 
etetőnket, az etetést március végé-
ig, április elejéig-közepéig is foly-
tassuk úgy, hogy az eleségben a 
napraforgómag mellett egyre 
nagyobb arányban szerepeljenek az 
aprómagvak (pl. állatkereskedés-
ben is beszerezhető köles, pintyek-

nek és papagájoknak árult keverék) 
és továbbra is adjunk almát a mada-
raknak.” 

Április közepén abbahagyhatjuk 
a madáretető töltését, hiszen a 
májustól őszig tartó madáretetés 
inkább káros, mint hasznos – figyel-
meztetik a jóakarókat a környezet-
védők. 

Viszont ha szilveszterkor a pezs-
gőkoccintás után megfogadtuk, 
hogy 2022-ben madárbarát kertet 
alakítunk ki, semmiképp ne 
tegyünk le róla. Elhelyezhetünk 
fészkelő odúkat szélvédett, kellően 
magas helyekre (pl. a fatároló 
mögött álló bodzafára), alakítha-
tunk ki madáritatót, ültessünk lágy-
szárú virágokat, amik nem csak 
szemet gyönyörködtetőek, de szá-
mos rovarfaj és velük táplálkozó 
madarak számára az életet biztosít-
ják.

Kakuk Móni
Fotó: Metzker Krisztina

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 vizsgálattal kapcsolatban fontos tudni:
1. A 40 év feletti állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező mező-

túri lakosok  térítésmentesen, beutaló nélkül vehetik igénybe a tüdőszű-
rést évente egyszer.

2. A 40 évnél fiatalabb mezőtúri lakosok részére a tüdőszűrés csak 
beutaló felmutatásával és egyes jogszabályi kivételektől eltekintve csak 
térítés ellenében végezhető. Beutalót adhat a foglalkozás-egészségügyi 
orvos (munkaköri alkalmassági vizsgálat), a háziorvos (személyi higiénés 
alkalmassági vizsgálat) és továbbtanuláshoz, ill. szakmai gyakorlathoz 
szükséges alkalmassági vizsgálat esetén az iskolaorvos (ebben az esetben 
a tüdőszűrés térítésmentes). A szűrővizsgálat térítési díja a 284/1997. 
(XII.23.) kormányrendelet 2. melléklete értelmében 1700 Ft. A beutaló 
bemutatását követően a szűrővizsgálat helyszínén csekket kapnak, mely-
nek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvég-
zését megelőzően. 

3. 18 éves kor alatt a szülő/törvényes képviselő írásos beleegyező 
nyilatkozata is szükséges a beutaló mellé. A szülő/törvényes képviselő 
beleegyező nyilatkozatához a helyszínen formanyomtatvány biztosított.

4. A tüdőszűrő vizsgálat igénybevételéhez személyi igazolvány, TAJ 
kártya és lakcím kártya szükséges.

5. Akinek szüksége van a leletre, annak postai úton továbbítjuk a hely-
színen 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 szű-
rővizsgálaton szíveskedjenek megjelenni! 

Tegyenek egy lépést egészségük megőrzése, a betegségek 
korai felismerése érdekében!

dr. Enyedi Mihály 
jegyző

Vadászház kávézó és szálláshely

5400 Mezőtúr, Fekete I. u. 2.
Terembérlés családi-, baráti- és céges 

rendezvényekhez (max. 50 fő)
A Vadászház rendezvényterme kiválóan alkalmas torna-edzé-

sek, tanfolyamok, szülinapok, lakodalmak, 
családi- baráti összejövetelek lebonyolítására. 

További információk: intezmenyellato@mturiellato.hu
0656/350-037
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Tel.: 06 30/621-16-33  
VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Hideg veríték

Homlokomat hideg veríték
Gyöngyözi.

Szívemben szorító
Fájdalom,

Lelkemet nyomasztó bánat 
Borítja,

S gondolatom messzire 
Szállva,

Magához ölel minden,
Minden embert,
Ki most szenved
a dúló háborútól.

Gyermek az Apját
Siratja,

Anya gyermekét
Öleli aggódva,

S égre emeli szemét,
Uram, segíts!
Hisz oly sokat
Szenvedtünk,

S szenvedésünk még
Véget nem ért,

Mondd Uram, miért,
Miért?

Halnak meg emberek,
Romokba dőlnek

Életek,
Lelkek reszketnek, félnek,

Valakik izgatnak,
Hazudnak, hazudnak,
Valakik védekeznek,

Támadnak, 
S közben arat a halál!

Mondd, Uram, miért 
Halnak emberek, kiket,
Mikor megszületnek,

Az élet boldogsága vár,

S az élet során arat a Halál!

Alakítsd át az Ember
Lelkét Uram,

Ne legyen támadó,
Gonosz,

Éljen békében, 
Ne bántson

Senkit, szívében
Ne legyen soha rossz.

Add Uram, hogy 
Homlokomon ne legyen

Soha hideg veríték,
Védj meg minden

Embert Uram,
Mert ő a legfőbb érték. 

dr. Keresztes Károly

Ismét megrendezik a VI. Körösvidéki Sulikupát,
az általános iskolák közötti horgász csapatversenyt

A legutóbbi, V. Sulikupa győztesei

A nád között kuruttyol a béka, 
a fodrozódó folyóvíz felszínén 
lépked a molnárpoloska, csivitel a 
nádi poszáta… a vízparton a leve-
gő is más, lelassul a világ, senki 
nincs, aki sürgessen. 

De ha mozdul a kapásjelző, 
nincs tétovázás! Pattan a horgász, 
felrántja a botot, tekeri az orsót és 
kiemeli büszkén zsákmányát. 

A Peresen ez a legnagyobb esély-
lyel egy ponty, de lehet keszegféle, 
csuka, süllő, harcsa vagy balin is. A 
nem őshonos fajok közül az ezüst-
kárász és a törpeharcsa is gyakran 
kerül horogra.

Egyedül is jó horgászni, de oly-
kor érdemes megízlelni a verseny-
helyzetet, a csapatjátékot. 

Pláne ha ezzel dicsőséget hozha-
tunk saját iskolánknak!

A Körösvidéki Horgász Egye-
sületek Szövetsége (KHESZ) ver-
senysorozatot hirdet meg, mely-
nek célja az általános iskolai 
tanulókkal a horgászat, mint nem 
olimpiai sportág megismertetése, 
megszerettetése, illetve egy játé-
kos verseny lebonyolításával a 
legügyesebbek kiválasztása, díja-
zása. 

3 fő tanuló (versenyző), 1 fő 
pedagógus vagy szülő (vezető) 
alkotta csapatok jelentkezését vár-
ják április 15-ig! A kiírás szerint a 
csapattagok között mindenképp 
legyen egy hetedik osztályosnál fia-
talabb tanuló is. Jelentkezés és 
információ: Metzker Krisztina +36 
70 334 6820. Nincs nevezési díj! 

Amennyiben a nevezőknek nincs 
területi engedélye, a KHESZ bizto-
sítja, ahogyan az etetőanyagot, csa-
lit és ajándékot is. 

További részletek a plakáton!
A legutóbb megrendezett 

Körösvidéki Sulikupa győztese és 
második helyezett csapata is 
mezőtúri csapat volt. 

Az elsőknek járó kupát nyerte el 
a Rákóczi Általános Iskola csapata 
– Varga Zoltán, Sőrés Márton, 
Malavolti Marcell, Malavolti Andrea 
csapatkapitány vezetésével, máso-
dik helyen végzett a Református 

Kollégium 3. Csapata – Tar Ákos, 
Malavolti Riccardo, Vékony Patrik, 
Malavolti Claudio csapatkapitány 
vezetésével.

Vajon az idei évben melyik 
általános iskola ifjú horgász csa-
pata kerül ki győztesen?

Kakuk Móni
Fotó: Metzker Krisztina
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A Mátrix Fitness Sportegyesület 
2021. június 1-én kezdte meg az 
edzéseket Mezőtúron.

Egyesületünk 3 éves kortól 18-20 
éves korig foglalkoztat gyermekeket 
kezdő és versenyző csoportokban. 
A rendszeres testedzés iránti igény 
kialakítása már gyermekkorban 
nagyon fontos. 

A helyes testtartás, nőies megje-
lenés, gimnasztikai és ritmikus 
sportgimnasztikai ugrások, akroba-
tika, erő- és lazasági elemek , aero-
bik és tánc együttes oktatása. 
Egyéni és Csoportos Fitness verse-
nyeken való indulás. Célunk, hogy 
sportolóként megtanulják a gyere-
kek más szemmel látni a világot és 
tudatosan, hasznosan töltsék el a 
szabadidejüket. 

A kitartás, a szorgalom, a küzde-
ni tudás mindig lehetővé teszi szá-
munkra a jobb eredmény elérését.
Megtanultuk azt is, hogy a fizikai 
felkészültsség mentális ráhangoló-
dás nélkül mit sem ér. Tavaly kiju-
tottunk Ciprusra a Világbajnokságra 
. Gyönyörű eredményeink szület-
tek:

- Sztvorecz Gréta 1. hely
- Hajkó Kata 1. hely
- Major Regina 3. hely
- Nyuzó Fanni 3. hely

A Mátrix Fitness Sportegyesület 
az idei évet felkészüléssel kezdte a 
versenysorozatokra.

Február 27-én Budapesten ren-
dezték meg a II. Winter ORSZÁGOS 
Bajnokságot. Egyesületünkből 9 fő 
vett részt a versenyen. Az első ver-
senyen gyönyörű eredmények szü-
lettek.

B kategória
2.korcsoport  
Major Regina  1. hely
3.korcsoport  
Sztvorecz Gréta   2. hely
6.korcsoport  
Hajkó Kata 1. hely
C kategória
1.korcsoport  
Nyuzó Fanni 1. hely
Szabó Janka 2. hely
2.korcsoport  
Szűcs Zsófia 2. hely

3.kocsoport  
Zádori Zoé 1. hely
Majerszki Zsani 4. hely
Maletz Lilla 5. hely

Lilla és Zsófi első versenye volt  
amit igazán szépen teljesítettek. 
Sikeresen kezdtük meg az évet! 

,,A tudás kincs, de a gyakorlás 
hozzá a kulcs.” Nem jutott sok 
időnk a pihenésre, mivel további 
megmérettetések előtt álltunk. 
Nemzetközi versenyre készültünk. 
Dancer Universum versenyén 4 
ország vett részt. 

Eredményeink:
Major Regina KIEMELT ARANY, 

Sztvorecz Gréti ARANY, Hajkó Kata 
ARANY, Maletz Lilla ARANY, 
Szabó Janka EZÜST, Nyuzó Fanni 
EZÜST, Zádori Zoé EZÜST, Szűcs 
Zsófi EZÜST, Majerszki Zsani 
EZÜST.

Egyesületünk két versenyzője 
különdíjat is kapott: 

Szabó Janka Zsűri Különdíj
Nyuzó Fanni Legcukibb mini 

versenyző
,,Szorgalmas munkával, elszánt-

sággal és némi varázslattal bármit 
el lehet érni: semmi sem lehetet-
len.”

Március 19-én Budapestre utaz-
tunk az Akrobatikus Kosárlabda 
ORSZÁGOS Bajnokságára. Csapa-
tunk az 5. helyen végzett. (Juhász 
Kornél, Juhász, Olivér, Papp 
Levente, Szerencsés Bence, Eszes 
Szilárd, Sztvorecz Gréti). Hatalmas 
hangulat volt a versenyen, ahol 
mindenki együtt szurkolt az összes 
csapatnak. A csapat készül a követ-
kező bajnokságra, ami április 23-án 
lesz Győrben. A lányokkal addig 
készültünk a következő versenye-
inkre. 

Március 27-én délután 
Budapestre utaztunk az IFBB 
HUNGARY Magyar Bajnokságára. 
Hosszú napunk volt, de megérte. A 
lányok igazán jól teljesítettek ezen 
a napon. A versenyen rengeteg 
gyermek lépett a színpadra, így a 
bíróknak igen nehéz feladata volt. 

B kategória
2010 születésű gyermekek közt 

Regi egy gyönyörű gyakorlatot 

mutatott be. Nagyon erős és népes 
mezőny volt a Magyar Bajnokságon:

Major Regi  5. hely 
2009-es kategóriába Gréti egy 

fantasztikus gyakorlatot adott elő, 
amibe a zsűri hibát se talált:

Sztvorecz Gréti 1.hely
MAGYAR BAJNOK
C kategória
Nyuzó Fanni ARANY, Szabó 

Janka BRONZ, Majerszki Zsanett 
ARANY, Zádori Zoé EZÜST, Szűcs 
Zsófi EZÜST, Maletz Lilla EZÜST.

A verseny végén rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptunk a többi edző-
től és bíróktól. Hatalmas örömmel 
jöttünk haza. 

Továbbra sem fogunk pihenni, 
mert áprilisban újabb versenyeink 
lesznek. ,,Amikor felérünk egy 
hegyre, nem a célt találjuk meg, 
hanem újabb csúcsokat. Mindig 
vannak újabb csúcsok”

Felkészítők: Soczó Szabina , 
Kun-Tari Brigitta, Hajkó Kata, 
Debreceni Dóra. 

Ha szeretsz táncolni és zenére 
mozogni, szívesen tanulnál akroba-
tikus elemeket, valamint hajléko-
nyabb és erősebb szeretnél lenni, 
akkor Téged vár a Mátrix Fitness 
SE:

- óvodás kortól 16-18 éves korig
- kezdőtől a versenyző szintig
Érdeklődés: Soczó Szabina 

70/365-7520 vagy messenger üze-
netbe

e-mail: matrixfitse@gmail.com, 
facebook: Mátrix Fitness SE. 

Egyesületünk hivatalosan is 
Mezőtúri Egyesület lett.

Hajrá Mátrix Fitness SE.
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Április 11. A magyar 
költészet napja

A magyar költészet napját 
Magyarországon 1964 óta április 
11-én József Attila születésnapján 
ünneplik. Ebből az alkalomból 
minden évben irodalmi előadóes-
tekkel, könyvbemutatókkal, köl-
tőtalálkozókkal és -versenyekkel 
tisztelegnek a magyar líra előtt. 

Mezőtúron, a Közösségi Házban 
április 11-én 17: 30 perctől vár-
ják a kultúra kedvelőt egy iro-
dalmi-zenés estre az Akusztik 
Quartett szereplésével. Közre-
működik a Túri Olvasókör 
Egyesület. A belépés ingyenes! 
További részleteket a 11. oldalon 
találnak. 

Mezőtúr városához számos 
alkotó neve kapcsolódik a művé-
szet minden területén. 

Voltak, akik több időt töltöttek 
itt, s akadtak, akik átutazóban, 
szekérről csodálták a Berettyó 
vidékét. Mezőtúr épületei, termé-
szeti értékei, hangulatai számta-
lan művészt megihlettek.

Világhírű költőnk, Petőfi 
Sándor 1847-ben, Mezőtúron írta 
Utazás az Alföldön című költemé-
nyét. 

Kakuk Móni

Petőfi Sándor: 
UTAZÁS AZ ALFÖLDÖN

Pompás kis útazás, valóban!
Alig van egy arasznyira

Fölöttem a felhő, oly terhes,
Szakad nyakamba zápora.

Bundám dohányzacskómra adtam,
Hogy az maradjon szárazon.

Csuron víz vagyok. Még megérem,
Hogy végre hallá változom.

 
Minő az út!... de vajjon út ez?

Vagy fekete kovász talán?
Mely ha kisűl, leszen belőle
Kenyér az ördög asztalán.

Ne dögönyözze kend csikóit,
Ne dögönyözze kend, kocsis,

Fölérünk Pestre, ott leszünk tán
Már az itéletnapon is. -

 
Hej, alföld, alföld, nem reméltem,

Hogy így fizess szerelmemért!
Vagy tán e zápor és ez a sár
Épen szerelmemért a bér?

Csakugyan az lesz... a záporban
Bucsúkönyűid ömlenek,

S karod a sár, amely helyettem
A kereket öleli meg.

 
Szép tőled, kedves alföldem, szép,

Hogy engem ennyire szeretsz,
Hogy távozásom így megindít,

Hogy ilyen bánatot szerez;
Örűlök rajta, hogy irántam
Ily érzékeny szived vagyon,

De, szó ami szó, jobb szeretném,
Ha nem szeretnél ily nagyon.

 
Mezőtúr, 1847. június 11.
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Belvízvédelem Mezőtúron!

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

Hosszú aszályos időszak után 
április első napjai csapadékban 
bővelkedő időjárást hoztak, mely-
nek vízhozamát a 138 km hosszú 
(zárt, nyílt-burkolt, és földmedrű) 
csatornahálózat szállította el a 
Hortobágy-Berettyó szivattyútele-
peihez, az Álomzugi főcsatornához 
és a Holt Berettyó belvízcsatorná-
hoz. Társaságunk ezeknek a város 
csapadékelvezetésében kiemelten 
fontos szerepet játszó átemelő szi-
vattyúinak és műtrágyainak kar-
bantartását, gazolását, hulladék-
mentesítését, valamint dugulás 
megszüntetését folyamatosan 
végzi. Ezek a csapadékelvezető csa-

tornák könnyen megtelnek hulla-
dékkal és elzárhatják a lehulló víz 
útját, ezért napi szinten ellenőriz-
zük és ha kell, szükség szerinti 
beavatkozással, megfelelő állapot-
ban tartjuk ezeket a rendszereket. 

A közterületi vízelvezető árkok-
ban összegyűlt csapadékvíz elveze-
tésénél ezért alapvető fontosságú 
az egyes átereszek teljes akadály-

mentessége. Sajnos sok helyen 
tapasztalható, hogy az ingatlanok 
előtt lévő közterületi csapadékvíz-
elvezető árkok elhanyagoltak, rend-
szeres tisztításuk nem valósul meg. 
Ezek az összegyűlt hulladékok aka-
dályozzák, lehetetlenné teszik a 
csapadékvíz szabad elfolyását. 
Ezért kiemelten fontos, hogy az 
árkok tisztítása rendszeres legyen. 

Kevesen tudják, hogy rendelet 
szerint az ingatlan tulajdonosa 
köteles gondoskodni a járdasza-
kasz melletti nyílt árok tisztántartá-
sáról, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok eltá-
volításáról. 

Kérjük a lakosságot, hogy az 
ingatlanok előtt levő csapadékvíz-
elvezető árkokat rendszeresen 
takarítsák, mert egy-egy nagyobb 
esőzés alkalmával komoly károkat 
okozhat az ingatlan előtt lévő eső-
víz elvezető árok eltömött állapota 
és a felgyülemlett víz nem tud eljut-
ni a különböző belvízmentesítő 
műtárgyakhoz és azokon keresztül 
a mentesítő rendszerekhez.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Mezőtúr és Szarvas között közleke-
dő komp 2022. áprilisában az aláb-
bi menetrenddel közlekedik: 
naponta 06:00-18:00 óráig. A szol-
gáltatás 12:00-12:30 között szüne-
tel. Sikeres pályázati forrásból az 
úszólétesítmény felújításra került  
valamint az online jegyvásárlási 
lehetőség is elérhetővé vált (www.
mezoturikomp.city-pay.hu)

Márciusban indult Start közfog-
lalkoztatási programon belül a 
Vásárhelyi P. úton a Belügy-
minisztérium támogatásával össze-
sen 30 négyzetméter járda felújítá-
sát készítettük el. A továbbiakban a 
Fekete István úton és a Városi 
Strand területén folytatjuk mun-
kánkat.

Április 5-én elkezdjük a város 
területén a fűnyírási munkálatain-
kat. A lakosságot folyamatosan tájé-
koztatjuk, hogy melyik területen 
dolgoznak munkatársaink.

A város közterületeiről március-

ban 4000 kg illegálisan lerakott hul-
ladék, valamint 90 köbméter zöld-
hulladék került elszállításra. Ezúton 
is kérjük a lakosságot, hogy a kihe-
lyezett hulladékgyűjtőket használ-
ják, és ne dobálják el a szemetet. 
Köszönjük együttműködésüket!

Hétfőtől péntekig 14:00-19:00 óra 
közötti nyitva tartással szeretettel 
várjuk minden sportolni, kikapcso-
lódni vágyó vendégeinket és a kis-
gyermekes családokat a Mezőtúri 
Városi Oktatási Centrumban (Petőfi 
tér 1.) működő Mini Fitness terem-
ben és Játszóházban.

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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A Wing Chun (kantoni: Wing 
Chun; mandarin: Yong Chun; 
magyarul:  Gyönyörű Tavasz) 
kungfu egy kínai eredetű, modern 
harcművészeti stílus. 

A Wing Chun legendája a Siu 
Lam (Shaolin) Kolostorban kezdő-
dött a Qing dinasztia idején. A 
templom nemcsak szerzetesek 
szent helye, de az uralmon lévő 
Qingek ellen harcoló, és a katonák 
elől bujkáló lázadó forradalmárok 
búvóhelye is volt egyben. A lázadó 
tevékenység felszámolása során a 
császári csapatok a templomot is 
elfoglalták, porig égették, a szerze-
teseket pedig kivégezték. A mészár-
lás elől öt papnak sikerült megme-
nekülnie. Név szerint Jee Shim (a 
templom apátja), Fung Dao-Duk, 
Miu Hin, Bak Mei (taoista szerze-
tes), és Ng Mui (apáca).

Ng Mui vándorlásai során egy 
időre, Sichuan és Yunnan tarto-
mány határán lévő, a Daliang hegy-
ség lábánál fekvő Fehér Daru taois-
ta templomban keresett menedé-
ket. A legenda szerint itt történt, 
hogy szemtanújává vált egy daru és 
egy kígyó közötti küzdelemnek. A 
látottak inspiráló hatására egy új - 
ekkor még névtelen - harci rendszer 
alapjait fektette le. Bár művészetét 
a Ming dinasztia restaurálásáért 
küzdő loyalisták kiképzésére szán-
ta, vándorlásai során megtanította 
stílusát egy fiatal lánynak, akit egy 
helyi bűnöző házasságra akart 
kényszeríteni. Ng Mui átadta tudá-
sát a lánynak, aki az apáca javasla-
tára nyilvános küzdelemre hívta ki 
„kérőjét”. Yim Wing Chun - az ifjú 
hölgy - fölényes győzelmével nem-
csak a nem kívánt házasságtól sza-
badult meg, de egy csapásra híres 
küzdővé vált.

Yim Wing Chun később hozzá-
ment udvarlójához, Leung Bok-
Chao-hoz. Az apáca művészetét 
megtanította férjének, aki a stílust 
felesége tiszteletére Wing Chun 
Kuen-nek - Gyönyörű Tavasz 
Öklének nevezte el. 1961-től Yip 

Man nagymester tanítványai (mes-
terük biztatására) sorra iskolákat 
nyitottak és terjeszteni kezdték a 
Wing Chun-t világszerte. Yip Man 
tartott először nyílt iskolákat, előtte 
kínai csak kínait taníthatott.

Belső erős gyakorlatai igen jó 
hatással vannak a magas vérnyo-
más ellen, stresszoldó hatásúak és 
megnövelik az aktív életkort, nem 
hiába művelik a kínaiak még idő-
sebb korban is parkokban a légző- 
és belső erős gyakorlatokat. A Wing 
Chun gyakorlása különösen a gyer-
mekek személyiségfejlődésére van 
jó hatással, határozottabbak, mégis 
fegyelmezettebbek lesznek, kon-
centrációjuk és teljesítőképességük 
otthon és az iskolában is javul. 
Ezen kívül az önvédelem alapjait 
tanulják a gyerekek. A kung fu taní-
tásai mellett a csoportba való beil-
leszkedést is segíti, legyen az 
óvoda, iskola, hiszen ez is egy 
közösség, sőt Kínában családok 
közösen edzettek. Hazánkban sem 
ritka, hogy a klubokba a szülők 
együtt iratkoznak be a gyermekeik-
kel, ezzel is erősítve a kapcsolatu-
kat. A Wing Chun nem versenyori-
entált rendszer.

Pápai Károly Wing Chun edző, a 
Mezőtúri Wing Chun Kung Fu 
Harcművészeti sportegyesület, a  

Magyarországi Wing Chun 
Harcművészeti Egyesület mezőtúri 
szakosztályának elnöke felnőtt-
ként, 32 évesen találkozott először 
a harcművészettel. Varga János 
hívta el bemutató edzésre, amit 
Hamusics Zoltán tartott, mint kelet- 
magyarországi főinstruktor. A 
következő edzést Gál Attila és 
Varga János tartotta.Vissza-
emlékezése szerint meghajtották, 

megkínozták, majd feltámadt, és 
sejtjeibe ivódott a fejlődés utáni 
vágy, aminek fundamentuma és 
végcélja egyben: újra és újra felül-
múlni az előző szinten megszerzett 
tudást.  

Sifu Pápai Károly elmesélte, az 
első, általuk szervezett edzés az 
MHSZ székházában volt 2002. már-
cius végén. A következő években 
többször költöztek. Edzettek az 
Újvárosi iskola kistornatermében, 
majd 2003- 2006 között a Katolikus 
Általános Iskola testnevelésre hasz-
nált terme adott helyet az egyesüle-
ti edzéseknek. Majd egy ideig bérel-

tek a helyiséget a Református 
Kollégiumban. Ez idő alatt a klub 
vezetését átvette Sifu Pápai Károly. 
A 2008-2020 között a Rákóczi 
Általános Iskolában edzettek, majd 
felújítása miatt a 626- os iskola tor-
natermében biztosítottak számukra 
helyszínt. 2020 őszén világossá vált 
és a járványügyi helyzet súlyossága 
miatt rendeletben szabályozták, 
hogy nem lehet edzéseket tartani 
iskolákban. Nagy Sándor segítő 
kezet nyújtott a hazátlan egyesület 
felé és ingyenesen biztosított az 
Altek irodaházban egy termet a 

földszinten, öltözőkkel. Végül a 
Wing Chun és a keleti harcművé-
szet mezőtúri szerelmesei otthonra 
leltek. 2021. március 1-től bérlik 
Mezőtúr Város Önkormányzatától 
az Áchim András utcai volt Idősek 
Napközi Otthonának épületét. 

Jelenleg az egyesület gyerekcso-
portjában 18 fő van, ebből öt éves a 
legkisebb és 11 éves a legnagyobb. 
12 éves kortól felnőtt csoportba 
kerülnek a gyerekek, ott szintén 18 
taggal edzenek. Mesterszálláson 
Márki Károly irányításával szintén 
18 aktív tagja van a Wing Chun 
kung fu csoportnak. Ezen kívül a 

Wushu küzdelmi verseny rendsze-
rének a SANDA-nak az oktatása 
történik. Az iskolákban az első 
három edzés ingyenes. A SANDA 
technikák fő jellegzetessége az üté-
seken és rúgásokon kívül a kis és 
nagy ívű dobások, emelések. Az 
edzéseinken ezek mellett még a 
filippínó Kali és Pekiti Tirsia stílus 
technikáit is tanítják. 

A versenyeztetés a kezdetektől 
fontos volt. A Magyar Tradicionális 
Kung fu és Wushu Szakszövetség, a 
Magyar ChanWu Szövetség és a 
Magyar Wing Chun Szövetség tag-

Az első vizsga utáni összejövetel, a kezdetekkor, 2002. májusában
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jaként, ezen szövetségek versenye-
in 2007 óta jelentős eredményeket 
érnek el. 

Magyar és Országos Bajnokok, 
Európa Bajnokság dobogós helye-
zettjei kerülnek ki közülük.

2015-ben küzdelmi kategóriában 
Nagy Máté qinda kategóriában lett 
Európa-bajnok, 2017-ben pedig 
Yong Chun formagyakorlat kategó-
riában Európa Bajnokot neveltek ki 
Márki Károly személyében. 2015 
óta, mióta van Magyarországon 
Wing Chun formagyakorlat, az 
egyesület minden versenyen szere-
pelt. Pápai Károly kiemelte, felnőtt 
kategóriában náluk versenyez Borsi 
Vanda és Lakatos Csilla, akik 6 éves 
koruktól járnak heti három vagy 
akár több alkalommal az edzések-
re. 

Legutóbb, március 26-án került 
megrendezésre a Magyar Tradi-
cionális Kungfu és Wushu 
Szakszövetség Országos Bajnok-
ságának 1. fordulója Moson-
magyaróváron. 

A mezőtúri egyesületet 16 ver-
senyző és két bíró képviselte és 
számos díjazással tértek haza. 
Pápai Károly egyiküket kiemelte: 
„Hodos Áron 4 évesen kezdett járni 
edzésre, de az elejétől nagyon 
komolyan vette. Március 26-án, 6 
évesen Wing Chun pusztakéz kate-
góriában országos bajnok lett. 
Nagyon büszke vagyok rá!” 
Hozzátette, sok gyerek elképzelése 
a harcművészetekről olyan filmek-
ből, mesékből származik, mint a 
Kung fu panda és előfordul, hogy 
másnak sejtik az edzéseket. A gye-
rekek 90 %-a pár hónap után lemor-
zsolódik. De ahogy fogalmaz, a fon-
tos: keresse mindenki a saját útját, 
mert érezzük, ha rátaláltunk. 

Nem titok: komolyan veszik az 
edzéseket, de ehhez hozzátartozik, 
hogy a gyerekcsoportban a játékos 
gyakorlatok, közös teázás, szabad 
játék is az alkalmak része. A budd-
hizmus, taoizmus, konfucianizmus 

átadására nem fektetnek hangsúlyt, 
mivel ezeknek a filozófiáknak az 
alappillérei az európai életről alko-
tott elképzelésekben is szerepel-
nek. 

A buddhizmus fő iránya az élet 
tisztelete, a konfucianizmus lénye-
ge az emberi kapcsolatok tisztelete, 
míg a taoizmus az útkeresés tana. 
Pápai Károly mindkét lányát ebben 
a szellemiségben nevelte és mivel 
lelkesedése a harcművészet bűvkö-
rébe vonzotta őket is, az edzőte-
remben közösen, egymást támogat-
va fejlődtek, nem is meglepő: 
Bernadette és Zsanett számtalan 
nemzetközi versenyen értek el 
helyezést.

10 év után, a mezőtúri Wing 
Chun Kung Fu közösség, ami nem 
csak az edzéseken résztvevőkből és 

versenyzőkből áll, hanem család-
tagjaikból is, motiváltabb és erőtől 
duzzadóbb, mint valaha. Megtették 
az út egy részét. Verejtékkel, sike-
rekkel, közösen megélt nehézsé-
gekkel, egy édesapának tett eskü-
vel, s egy közös céllal, ami vezeti 
tovább őket. Ami nem kevesebb, 
mint önmaguk legyőzése, a fejlő-
dés, az élet tisztelete, a harmóniára 
való törekvés. Ha dermesztő a 
hideg, vagy a világ lándzsái egy-
másnak feszülnek, a lélek nyugal-
ma belső menedéket ad. 

Ha bennünk béke és erő van, 
nem az indulat ereje, hanem a 
józan ész reagál a változásokra. 
Egy dolgot biztosan tudok, ha 
tombol a tél, perzsel a nyár vagy 
szürke felhők borítják be az eget, 
a mezőtúri Wing Chun Kung Fu 
szellemiségének közösségének 
tagjaiban akkor is minden külső 
körülmény között, gyönyörű a 
tavasz. 

S ha mégsem? Végsőkig küzde-
nek, hogy így legyen! 

Kakuk Móni

Felhasznált forrás: www.
wingchun.hu
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A túrós pogácsa

A túrós pogácsa kétségtelenül a 
sós sütemények fejedelme. Persze, 
ha tiszta alapanyagokból állítják 
össze és frissen kapod meg. Az 
általam ismert helyek közül a szar-
vasi Ildikó cukrászdában sütnek 
ilyet.

Ám a legtökéletesebb állagú 
akkor lesz itt is, ha a cukrászsegéd 
kicsit elbóbiskol, vagy a sok mun-
kában elfelejtkezik a sütési időről, 
és kicsit túlsül a pogácsa. Na, akkor 
az igazi! 

Valahányszor rápillantasz ilyen-
kor, újra és újra azt érzed, először 
látsz ilyen megunhatatlan csodát!

Teteje barna és kemény, ropogós. 
Rajta valami különös illatú, felol-
vadt és átsült réteg. A dülöngélő 
sárgás testekben pedig az omlós, 
mennyeien finom rétegek. Mindez 
kellemesen langyosan, zacskóból 
kivéve, kézzel.

Néha azt gondolom, hogy egy 
ilyen zacskó pogácsa hasonlatos az 
egész élethez! 

Mikor kinyitod, kíváncsivá tesz a 
látvány és a kiáradó illatfelhő.

Aztán beleharapsz, és rájössz, 
hogy ez iszonyatosan jó! Aztán 

falod, és falod, és nem 
tudsz betelni vele! 
Aztán érzed, hogy 
talán már túl sok lesz 
ez neked, már már 
meg is árthat az egész-
ségednek! De nem 
bírod abbahagyni! De 
azt is látod, hogy fogy, 
és vészesen fogy! Jó 
lesz kicsit takarékos-
kodni. 

Tehát a következőt 
csak lassan eszed 
meg, minden falatját 
tovább tartogatod a 
szádban, ízlelgeted, 
átérzed minden mor-
zsáját. 

Aztán látod, hogy már csak 
három darab maradt. Ez még sok, 
ez még nagyon sok! Ezt gondolod. 
Bár magadban érzed, hogy ez 
hamarosan elfogy, mégis beleha-
rapsz a következőbe is. Most egy 
különlegesen élvezetes pillanatnak 
kell következnie, mert csak kettő 
van már. 

De hát ha az utolsó előttit meg-
eszed, még mindig marad egy! 
Nekilátsz hát, és benyomod ezt is! 
Már csak egy van, de minek elten-
ni! Az az egy már nem oszt és nem 

szoroz!  Le kell ezt is küldeni! És 
üres a zacskó? Nem! Még van ott 
egy-két fenséges morzsalék, öntsd 
hát ki a tenyeredbe!

Aztán kábán nézel és eszedbe 
jut, hogy vehettél volna többet is. 
Ehetted volna lassabban is. Vagy 
kéne még egy zacskóval venni? 

De elnehezültél, mozdulni se 
bírsz! Nem mehetsz már sehova! 
És csak ülsz, némán. Hát csak 
ennyi volt? Itt a vége?

Kaszás Attila
Kép: Ildikó Cukrászda facebook oldala

Három megye kivételével 
visszavonták a 

tűzgyújtási tilalmat
A hosszú szárazságot követő 

eső hatására Bács-Kiskun, Békés 
és Csongrád-Csanád megye kivé-
telével megszűnt a tűzgyújtási 
tilalom. Ez nem azt jelenti, hogy 
kontrollálatlanul lehet égetni, 
hanem azt, hogy mostantól nem 
tilos az erdőkben, facsoportok-
ban, fasorokban és ezek kétszáz 
méteres körzetében tüzet rakni a 
kijelölt tűzrakóhelyeken.  

Továbbra is tilos ugyanakkor az 
egész országban nádast, tarlót, 
kommunális hulladékot égetni. A 
kerti zöldhulladékot is csak ott 
szabad elégetni, ahol ezt az 
önkormányzat rendeletben enge-
délyezi. Ha az önkormányzatnak 
van erre vonatkozó rendelete, 
akkor a rendeletben meghatáro-
zott időben és módon el szabad 
égetni a kertben keletkező növé-
nyi hulladékot. A tűzoltókat idén 
7560 alkalommal riasztották sza-
badban keletkezett tűzhöz. Húsz 
ember megsérült, ketten pedig 
életüket vesztették olyan tüzek 
miatt, amelyek kerti gazégetésnek 
indultak. A leégett terület össze-
sen 31100 focipályát tesz ki. 
BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság
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A Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgóinak 

hazai mérkőzései:

04.16. 16:00 Mezőtúr – Jánoshida 
04.30. 16:30 Mezőtúr – Rákóczifalva
05.15. 17:00 Mezőtúr – Kunhegyes

05.28. 17:00 Mezőtúr - Jászfényszaru

Mezőtúri AFC-Syngenta- Pick Szeged 
U23 (11-12) 24-25.

Mezőtúri AFC-Syngenta: 
Kezdő: kapus- Lipták, Zalai 3, 
Sütő 4, Dénes Ádám 2, 
Schnetter, Tusjak , Zvolenszki 
5, Csere: kapus- Czikó, 
Andrikó 4, Kocsor 4, Kovács,  
Papp 1, Sárosi,  Soós 1.

2022. március 26- án, a második félidőben három-
szor is volt lehetőségünk támadni a három gólos elő-
nyért, ám egyszer sem sikerült gólra váltani. Ma nem 
volt vezérünk a pályán és önmagunkhoz képest 
komótosak voltunk, aminek vereség lett a vége. Nincs 
időnk a sebeinket nyalogatni és keseregni, hiszen 
nehéz meccsek jönnek és most kell igazán csapatként 
működni, hogy elérjük a célunk.

Zvolenszki Attila

Folyamatosan érkeznek a könyv bestsellerek a 
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

olvasóinak örömére

Ha valaki azt gondolja, hogy a 
mezőtúri könyvtárban csak a már 
sokszor elolvasott klasszikusok 
találhatóak meg, nagyot téved, 
hiszen a könyvtárosok folyamato-
san rendelik a legújabb regényeket, 
novellásköteteket. Olvasott a Nők 
Lapjában egy remek kötetről, amit 
szívesen elolvasna? Nagy valószí-
nűséggel megtalálja a mezőtúri 
városi könyvtárban! 

Nyitva tartás:

Hétfő 9-17
Kedd 9-17

Szerda 13-18
Csütörtök 9-17

Péntek 9-17
Szombat

9-12

Szabadság tér 17.

Emellett a könyvtár festése után 
hamarosan a bútorzat is megújul 
egy pályázati forrásnak köszönhe-
tően. Az olvasóteremben elhelye-
zésre került már két új fülesfotel, 
amiben az aktuális újságok kényel-
mesen végiglapozhatóak.

Az olvasók részére karnyújtás-
nyira a legújabb Kiskegyed, Lakás-
kultúra, Nők Lapja, Szabadföld, 
Praktika, Ötlet Mozaik, HVG, Új 
Néplap, Élet és Tudomány.

„Az olvasás – ha élvezetet okoz 
– segít élni. Átélni és túlélni is.”

(Vekerdy Tamás)
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ELHUNYTAK

Sárkány Péter élt 72 évet,
Szöllősi Istvánné Nagy Katalin 

élt 83 évet,
Kiss Jánosné Nikolics Erzsébet 

élt 74 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Április 8-14-ig
Újvárosi Gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Április 15-21-ig
Kamilla Gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet

Április 9-10-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Április 15-16-án
dr. Nagy Levene
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 06/30/664-
8257

Április 17-18-án
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni út
Tel.: 06/30/239-9343

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 megrende-

lése 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 

az újság szerkesztőségének.

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 egyezte-
tés szükséges.  TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Hangyási Zsombor
(Bornemissza Edit)

Hürkecz Mirella Linett
(Nagy Renáta)

Sárközi Denisz Poszogyár
(Sárközi Szamanta)

Sebestyén Alíz
(Sári Borbála)

Szabó Zoé
(Kiss Luca)

Szemők Nadin
(Juhász Renáta)


