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 Mezõtúr Mûvészeti Közalapítványa tisztelettel meghívja Önt a 40. jubile-
umi kiállítás megnyitójára, 2021. szeptember 17. (péntek) 17 óra órakor 

a Városi Galériába (Mezõtúr -Múzeum tér 1.). 
Köszöntõt mond: Herczeg Zsolt, Mezõtúr Város Polgármestere. A kiállí-
tást megnyitja: Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés 
Elnöke. A kezdeteket idézi: Berczeliné Boldog Mária, önkéntes kultúr-

munkás. A jelent méltatja: dr. Székely István mûvészetpártoló, támogató. 
Közremûködik: Somogyi Anita énekmûvész, Libor Dóra fuvolamûvész.

„1981 – 2021”

40 éves a Mezõtúri Képzõmûvészeti Alkotótelep

Átadták a felújított 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolát

Átadásra került a II. Rákóczi 
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvû Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Iskola épülete 2021. 
szeptember 1-én, ami az EFOP-
4.1.2-17-2017-00061 pályázat kere-
tén belül újulhatott meg.

A Karcagi Tankerületi Központ  
442 926 744 forint vissza nem térí-
tendõ támogatást nyert a Mezõtúri 
II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol 
Két Tanítási Nyelvû Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 
infrastrukturális fejlesztésére az 
Emberi Erõforrás Fejlesztési 
Operatív Programban,  amelynek 
megvalósításához a Kormány 93 
796 607 forint többletforrást bizto-
sított. A projekt megemelt támoga-
tási összege 536 723 351 Ft.

Kozák Zsolt Gyula, az iskola 
intézményvezetõje elmondta, hogy 
a nyertes pályázatnak köszönhetõ-
en újjászületett az iskola, melynek 
eredményeként a diákok egy immá-
ron kiválóan felszerelt, korszerû, a 
kor igényeinek megfelelõ épület-
ben kezdhették meg, illetve folytat-
hatják tanulmányaikat. A fejlesztés 
következtében a tanulás megújult 
színtere a diákok számára vonzób-
bá, a nevelõtestület pedagógiai-
szakmai munkája motiváltabbá 
válik.

Az eseményen többek között 
részt vett Sági István, a Karcagi 
Tankerületi Központ igazgatója, aki 
kifejtette, több mint 440 millió 
forint támogatást nyertek el a 
mezõtúri általános iskola infra-
strukturális fejlesztésére az Emberi 
Erõforrás Fejlesztési Operatív 
Programban. A megvalósításhoz a 
magyar kormány csaknem 94 mil-
lió forint többletforrást biztosított.

A felújítás során kicserélték a 
nyílászárókat, korszerûsítették a 
teljes víz- és csatornahálózatot, az 
épületgépészetet, szigetelték a tetõ-
szerkezetet. Akadálymentesítették 
a bejáratokat és liftet építettek az 
épülethez. A vizesblokkokat újra-
csempézték, kicserélték a szanite-
reket, mosdókat alakítottak ki min-
den szinten a mozgáskorlátozottak 
részére. 

Elkészült a természettudomá-
nyos szaktanterem teljes és a nyelvi 
labor átalakítása. A már meglévõ 
informatikai szaktanterem új búto-
rokat kapott. Az iskolaudvar is 
megújult, udvari bútorokat és játé-
kokat szereztek be. 

Rétvári Bence, az Emberi 
Erõforrások Minisztériumának par-
lamenti államtitkára, a Mezõtúri II. 
Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvû Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola infra-
strukturális fejlesztése címû projekt 
zárórendezvényén világossá tette: 
az iskolában elsõsorban a tehetség 
számít és a hozzátett munka, illetve 
a képzett pedagógusok. Rétvári 
Bence kihangsúlyozta: a vidéki 
iskolákat nem bezárni kell, hanem 
felújítani.

Boldog István országgyûlési kép-
viselõ üdvözölte az iskola megúju-
lását. A családja és saját nevében 

ajándékot adott át - kosárlabdákat, 
kézilabdákat, futball labdákat-, 
köszöntõ beszéde után az intéz-
mény vezetõjének.

Herczeg Zsolt, Mezõtúr polgár-
mestere kifejtette az ünnepségen: 
fontos a városnak az épület korsze-
rûsítése és mindent megtettek érte, 
de az elnyert támogatások segítet-
tek abban, hogy ilyen nagy volume-
nû felújítást végrehajtsanak. 

A rendezvényt az iskola néptán-
cos tanulóinak és a Leg a Láb 
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai-
nak mûsora színesítette.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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„Magyarok Kenyere Ünnep” Mezõtúron

Az idei augusztus 20-i városi 
ünnepség különleges volt, mert 
az a megtiszteltetés érte Mezõtúr 
városát, hogy csatlakozhatott 
Karcag mellett Jász-Nagykun-
Szolnok Megyében a Magyarok 
Kenyere – 15 millió búzaszem 
jótékonysági Programhoz. 

2021-ben is több ezer gazda aján-
lott fel búzát a rászoruló magyar 
gyermekeknek és családoknak, 
amelyet idén augusztus 6-án, 
Ópusztaszeren ünnepélyes keretek 
között öntöttek össze. A Magyarok 
Kenyere – 15 millió búzaszem prog-
ram keretében Magyarország teljes 
területérõl és a Kárpát-medence 
magyarok lakta településeirõl aján-
lanak fel búzát a gazdálkodók 

magyar gyermekeket segítõ szerve-
zeteknek, határainkon innen és túl, 
közel százezer határon inneni és 
túli magyar gyermek és család min-
dennapi kenyeréhez járulva ezzel 
hozzá. A magyar gazdáknak hála, a 
program elsõ évében összegyûjtött 
10 tonnát egy évtized alatt sikerült 
százszorosára növelni, hiszen a 

búzaadomány tavaly már az 1100 
tonnát is meghaladta. Megyénkben 
az idei évben hat gyûjtõponton, 
Karcagon, Mezõtúron, Tisza-
földváron, Szolnokon, Jásztelken és 
Tiszaigaron adhatták le adományai-
kat a gazdálkodók 2021. július 26. 
és 29. között. Nagy öröm, hogy az 

idei évben 687 fõ adományozónak 
köszönhetõen 153095 kg búza ado-
mány került a gyûjtõpontokra 
beszállításra. A két szám az eddigi 
rekord, mind létszámban, mind 
búzamennyiségben is a legmaga-
sabb. Mezõtúr városa évekkel 
ezelõtt büszkén csatlakozott ehhez 
a kezdeményezéshez és a gazdák 
mellett az Önkormányzat is ajánl 
fel minden évben búzát. 

Az ünnepséget Mezõtúr fõterén 
tartották, az esemény háziasszonya 
Patkós Éva városi képviselõ a 
Csoda-Vár Központi Óvoda intéz-
ményvezetõje volt. A színpadot 
Bordács Mónika virágkötõ és csapa-
ta dekorálta virágkölteményeikkel 
és helyet kapott a 300 db cipó nem-
zeti színû szalaggal átkötve. A 

Mezõtúri Szépkorúak Hagyo-
mányõrzõk Klubjának tagjai a hely-
színre feldíszített lovas kocsikon 
érkeztek a közönség nagy csodála-
tára.

Plósz Csilla tárogató játéka után 
a Mongol-AgrárZrt. népdalköre nyi-
totta a színpadi mûsort aratási nép-

dalcsokorral. Ezt követõen beszé-
det mondott Herczeg Zsolt polgár-
mester, aki megköszönte a gazdák-
nak a felajánlott búzát, majd Hubai 
Imre, a Jász-Nagykun Szolnok 
Megyei Közgyûlés elnöke, aki 
elmondta: „a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei gazdák országosan 
kiemelkedõ szerepet vállaltak. A 
termelõk, a molnárok, a pékek 
bizonyították, hogy szoros szövet-
ség tartja össze nemzetünket.”

A Sweet Dance mezõtúri mazso-
rett csoport magyaros táncának 
megtekintése után Herceg Antal, a 
Mezõtúri Szépkorúak Hagyo-
mányõrzõk Klubjának elnöke adta 
át az idei szentelésre váró kenyeret 
Herczeg Zsolt polgármester úrnak 
gondolatai kíséretében. A történel-
mi egyházak képviselõi megáldot-
ták és megszentelték a kenyeret. 
Ezt követõen Herczeg Zsolt polgár-
mester szegte meg, Patkós Éva kép-
viselõ asszony szavainak kíséreté-
ben: Az élet forrása a víz és mellette 
táplálékunk a KENYÉR. A nemzeti 
szalaggal átkötött kenyér a múltat, 
jelent és a jövõt szimbolizálja. 
Megtestesülése embernek, becsü-
letnek és munkának. A MI kenye-
rünk. Jelképesen benne van 
valamennyiünk munkája. A Túri 
Olvasókör köszöntése után a 
Magyarok Kenyere Program elmúlt 
évekbeli megyei megvalósulásának 
segítéséért Györfi Sándor Kossuth-
és Munkácsy díjas szobrászmûvész 
kisplasztikáját adták át az elõzõ évi 

lelkes támogatók részére. 
Kiss Róbert, a Nemzeti Agrár-

gazdasági Kamara Jász-Nagykun-
Szolnok megyei igazgatója felkérte 

Hubai Imrét, a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Közgyûlés elnökét 
és Hubai Imre Csabát, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei elnökét, 
a MAGOSZ országos alelnökét és 
megyei elnökét, valamint Herczeg 
Zsoltot Mezõtúr város polgármeste-
rét, adják át a díjakat. Díjazottak: 
Szathmári Sándor, szolnoki gazdál-
kodó, Benke György kunszentmár-
toni gazdálkodó, Gaál Ferenc, 
jászboldogházi gazdálkodó, Éles 
Andor, jászszentandrási gazdálko-
dó, Csontos Gyula, tiszaföldvári 
gazdálkodó.

 Mezõtúr város által megítélt 
díjakat kapták: Bordács Lajos, 
mezõtúri õstermelõ, Fazekas 
Sándor, mezõtúri õstermelõ és gaz-
dálkodó, Szõke Károly Róbert, 
mezõtúri õstermelõ, családi gazdál-
kodó. Kudlacsek Józsefné, mezõtú-
ri õstermelõ, Tóth Ferenc, mezõtúri 
õstermelõ.                            folyt.
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Folytatódik az eboltás Mezõtúron és Kétpón

2021. szeptember 12./ vasárnap /
Mezõtúr- Alkotmány tér 7.00 - 10.00.

2021. szeptember 18./ szombat /
Mezõtúr- Túrkevei úti falatozó  7.00 - 10.00.  
Mezõtúr- Újvárosi posta elõtt 7.00 - 09.30.
Mezõtúr- Fûzfa út 1. (volt Dózsa iroda.) 10.00 – 11.00.

2021. szeptember 19./ vasárnap /
Mezõtúr- Alkotmány tér  7.00 - 09.30.
2021. szeptember 25./ szombat /
Kétpó- Polgármesteri Hiv. elõtt 7.00 - 09.30.

Valamennyi 3 hónaposnál idõsebb kutyát tulajdonosa köteles 
veszettség elleni oltatni! 

Csak mikrochippel ellátott kutya oltható. A chip behelyezését 
a helyszínen is elvégezzük.

Veszettség elleni védõoltás ára: 4000.- Ft kutyánként. 
A Kisállat Egészségügyi Könyvet /amennyiben már van/ kér-

jük, hozzák magukkal! 
Az elveszett, otthonhagyott könyv pótlása 200 Ft/db. A köte-

lezõ féregtelenítés ára: 100 Ft/tabl./10 kg.

Hubai Imre Csaba elnök úr 
Györfi Sándor által készített kis-
plasztikát adott át Herczeg Zsolt 
polgármester úr részére, valamint a 
katolikus egyház és a református 
egyház részére. 

Az „új kenyér ünnepe” témában 
elõre meghirdetett rajzpályázatra 
számos pályamû érkezett. 
Ajándékcsomagot és oklevelet 
kapott Rafael Martin, Vecseri 
Tamara, Rácz Dorina, Varga 
Bettina, Rafael Szabrina, Gombár 
Pál Gergõ, Nagy István, Tóth Zsolt, 
Rafael Gusztáv Dávid, Rafael Mária, 
Balázs István, Tóth Hanna Hajnalka, 
és nem utolsó sorban Szabó Helga. 

Külön díjazták a 7 éves Balázs 
Istvánt, a 12 éves Rafael Máriát, a 11 
éves Tóth Hanna Hajnalkát.

Szabó Helga 18 éves „Kenyér-
sütés” címû alkotását mindhárom 
szervezet egyaránt kiemelte, így az 
övé lett a gyõztes pályamû (lásd a 
cikk alján). A díjat átadta: Györfi 
Sándor, Kossuth-díjas szobrászmû-
vész. Szabó Helga mezõtúri diák-
lány, aki a szarvasi Vajda Péter 
Evan-gélikus Gimnázium 12. osztá-
lyos tanulója. Óvodás kora óta szí-
vesen rajzol. A mezõtúri Református 
Kollégium Általános Iskolájában 
Takács Gyõzõ rajztanár, kerámikus 
ismertette meg vele a festészetet. 
Tervezõmérnök szeretne lenni. 
Helga annyit még elárult, nagyma-
mája, Jászné Polgár Mária nyugdí-
jas pedagógus gyõzte meg, hogy 
induljon a rajzpályázaton. 

A hagyományoknak megfelelõen 
idén is két házigazda kiválasztására 
került sor, külön választva a búza-
gyûjtõ napot és búzaösszeöntés 
ünnepét, a kenyérünneptõl.  

Jásztelek község a jövõ évi búza-

gyûjtõ nap és búzaösszeöntés 
ünnepének lesz a házigazdája, 
Kunhegyes város a következõ 
évben a Kenyérünnep rendezésé-
nek a jogát nyerte el. Herczeg Zsolt 
adta át a nemzeti szalaggal átkötött 

péklapátot Tóth Nórának, Jásztelek 
község polgármester asszonyának.

Mezõtúr Város Önkormányzata 
megbízásából Zoltán Emese kera-
mikus a Magyarok Kenyere - 15 
millió búzaszem programra készí-
tetett egy kerámiát, amelyet a 
készülõ vándorkiállításba szán 
Mezõtúr városa. Ezt a kerámiát adta 
át a mûsor zárásaként Herczeg 
Zsolt polgármester úr Huba 
Imrének a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyûlés elnökének.

A továbbiakban a zenéé lett a 
fõszerep, Keresztes Ildikó adott egy 
jó hangulatú akusztikus koncertet, 
valamint a 300 db nemzeti szalag-
gal átkötött cipõ kiosztásra került a 
közönség között.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Szeptember 1- jén elindult 2021/2022- es tanév, ami a legkisebbeknek 
azt jelentette, hogy az óvodától és az egész napos játéktól búcsút véve új 
kihívásokkal és új kalandokkal kell szembenézniük. A németországi 
Thomas Manns Lions Klub felajánlásának köszönhetõen számos mezõtúri 
hátrányos helyzetû családnak tudott Mezõtúr Város Önkormányzata segít-
séget nyújtani a költséges iskolakezdésben. Idén 40 gyermek részére került 
átadásra egy-egy iskolatáska augusztus végén, amely tanszerekkel és egy 
kis meglepetéssel volt megtöltve.  A koordinálást vezették a Berettyó-Körös 
Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család - és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai.

Kakuk Móni

40 mezõtúri gyermek kapott 

Németországból iskolatáskát
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Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntették ki dr. Krizsán Józsefnét

A magas rangú állami kitüntetést 
2021. augusztus 20-án, az Állam-
alapítás ünnepe alkalmából, ado-
mányozta Áder János, Magyar-
ország Köztársasági Elnöke a mezõ-
túri dr. Krizsán Józsefné 
Piroskának, aki a Kaán Károly 
Országos Természet és Környe-
zetismereti Versenyért Alapítvány 
alapító elnöke, a Körös-völgyi 

Természetvédelmi Egyesület elnö-
ke, a Mezõtúri Polgármesteri 
Hivatal Mûvelõdési Oktatási és 
Sport Osztályának volt vezetõ fõta-
nácsosa. Példaértékû pedagógusi 

pályafutása, valamint a fiatalok ter-
mészettel kapcsolatos ismereteinek 
elmélyítését szolgáló szervezõtevé-
kenysége elismeréseként érdemelte 
ki a nívós elismerést. A díjat dr. 
Nagy István agrárminiszter adta át. 

Már gyermekkorában, Mezõ-
kovácsházán, korán megnyilvánult 
a természet iránti fogékonysága, és 
nem okozott meglepetést szülei-
nek, amikor az agrármérnöki diplo-
ma megszerzését tûzte ki célul. Az 
iskola elvégzése után kutatóként 
helyezkedett el, de azt érezte, nem 
ez az õ útja, inkább a természet-, 
biológia tudás átadásával kell fog-
lalkoznia. Nem is olyan sokára 
Gödöllõn mérnöktanár lett. 

Férjével, 1976- ban került Mezõ-
túrra, és a Kossuth téri általános 
iskolában kezdte meg a tanítást, 
ahol a verseny ötlete megfogant, 
Kaán Károly születésének 125.évé-
ben. Az elismert erdõmérnök, Kaán 
Károly fontos feladatának tekintet-
te, hogy mind többek érdeklõdését 
fölkeltse a természeti emlékek gon-
dozása és természeti kincseink 
védelme iránt. Ezt az utat folytatta 
Piroska és mellette számos, a kez-
deményezéshez kapcsolódó peda-
gógus, erdész és szakember. A ver-
seny terepgyakorlatán szerzett 
erdei élmények egész életen át 
meghatározóak a gyermek emléke-
zetében és akár életpályájukat is 
befolyásolja- példa erre, hogy több 
korábbi versenyzõ lett felnõttként 
biológus, erdészmérnök, 

etnobotanikus.
A sokrétû és érdeklõdõ Piroska 

fontosnak tartja a hagyományok 
ápolását és neves elõdeink szelle-
miségének megõrzését is. Ennek 
köszönhetõen Piroska ötletei nyo-
mán számos mellszobor, tábla, és 
szobor készült alkotókról, tudósok-
ról, amik Mezõtúr több pontján 
megtekinthetõek. Példának okáért 
2010-ban Fejes Imre, mezõtúri 
nótaszerzõ, zenetanár dombormû-
ve és hozzá kapcsolódó tábla került 
kihelyezésre a Kiss János úti 
Mesekert Óvodában, de említhetjük 
itt Homoki Nagy István, Benkõ 
Gyula dombormûves tábláját és 
nem utolsó sorban Kaán Károly 
mellszobrát is.

Két fiát is a természet szereteté-
re, védelmére nevelte. Krizsán 
József Tamás Cserebogár Explorer 
címû videókon mutatja be a 
Hortobágy-Berettyó vagy a Tisza-tó 
ismeretlenebb, vadregényes olda-
lát, Krizsán Attila a Zöld 
Magyarország Program egyik alko-
tója, három gyermeket nevelnek 
feleségével, Emesével. 

Piroska nyugdíjas éveiben is 
aktív társasági életet él és részt vesz 
az alapítványi tevékenységekben, 
szervezésben. Elfoglaltságai mellett 
sok idõt tölt unokáival, Bende-

gúzzal, Attilával, Gézával, 
Fruzsinával. Ahogy 1992-ben meg-
írta Jászné Polgár Mária: 

„Az iskola elõtt a ginkó-bilóbák          
    ágai csörögnek, 

A kisdiákra kiált: 
-Te a madáretetõt ki tedd!
Kihunynak a fények, 
bezárják az iskolát, de õ még 
mindig szívvel- lélekkel, 
tanítja a biológiát.”
Herczeg Zsolt polgármester, 

Szûcs Dániel alpolgármester szív-
bõl gratulált augusztus 20-án dr. 
Krizsán Józsefné Piroskának a 
kitüntetéshez, a jókívánságokhoz 
csatlakozik az újságok hasábjain 
keresztül a Mezõtúr és Vidéke szer-
kesztõsége és a Közösségi Ház vala-

mennyi munkatársa. 
Dr. Krizsán Józsefné Piroska 

kifejezte, mennyire meghatódott a 
sok gratulációtól. „Maga a kitünte-
tés is nagy megtiszteltetés, de az 
emberek szeretete, amit tapasztal-
tam, az mindennél többet ér 
nekem. Mezõtúriak, mezõkovács-
háziak és a testvértelepüleseken 
élõk mind azt éreztették velem, 
hogy velem örülnek és büszkék 
rám. Ennél csodálatosabb érzés 
nincsen.” 

Kakuk Móni
Fotó: Agrárminisztérium Sajtóiroda
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VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ KN Kft. oldala:

In memoriam

Ezekben a napokban szokatlan 
szomorú csend van az Intéz-
ményellátó Kft munkatársai között. 
A telephelyek falain fekete zászlók 
lengenek. Mély megrendüléssel 
fogadtuk a hírt, hogy nagyra becsült 
kollegánk, Kovács László, akit 
mindannyian barátunknak tekint-

hettünk, váratlanul végsõ nyuga-
lomra tért.

Kovács László 2010. júliusától 
dolgozott az Intézményellátó Kft-
nél és 2016. szeptemberétõl mint, 
mûszaki vezetõ látta el feladatait. 
Egy olyan kollégát veszítettünk el, 
akire mindig lehetett számítani, aki 
a legnagyobb problémát is megol-
dandó feladatnak, kihívásnak tekin-
tett, aki senkinek nem tudott nemet 
mondani, mindent elvállalt, és min-
denre talált megoldást is.

Olyan ember volt, aki személyes 
példájával elhitette velünk, hogy 
minden feladatot meg tudunk olda-
ni, és azt, hogy ezekben a nehéz 
idõkben is meg tudunk felelni min-
den elvárásnak. 

Itt a munkahelyén a szakmai 
tudásáért, szorgalmáért, elhivatott-

ságáért és személyiségébõl áradó 
jóságáért. a teljes kollektíva tisztel-
te, szerette és becsülte.

Pont ezért kimondhatatlanul 
nehéz elfogadni ezt a tényt, hogy 
nem vagy itt már nekünk!

Kedves Laci!

Mindazt, amit itt létrehoztál, mi 
visszük tovább, hiszen egy kicsit mi 
magunk is ebbõl épülünk. Foly-
tatjuk a Te szakmai hozzáértésed-
bõl, türelmedbõl, szorgalmadból, 
amelyet nekünk adtál és amelyek 
hozzánk nõttek és részünkké let-
tek. Most már csak fájó szívvel 
emlegethetjük mindennapi beszé-
ded rád jellemzõ szófordulatait, a 
jóságodat és az értekezletek hangu-
latát, amikor szépítetted azt, amirõl 

mindannyian tudtuk, hogy nem 
lehet.

Kedves Laci! Azt mondtad 
nekünk, hogy egy hét szabadságra 
szeretnél elmenni, nem mondtad, 
hogy ilyen hosszú útra készülsz!

Pál apostol szavaival búcsúzom 
most Tõled, mely sorok a Te életed-
re oly igazak:

„A jó harcot megharcoltam, a 
pályát végigfutottam, a hitet meg-
tartottam. Most készen vár az 
igaz élet koronája, melyet azon a 
napon megad nekem az Úr, az 
igazságos bíró, de nemcsak 
nekem, hanem mindazoknak, 
akik örömmel várják eljövetelét.” 
(2Tim4,7-8)

Nyugodj békében!
 

Pappné Juhász Emília, ügyvezetõ

A Mezõtúr-Szarvas között köz-
lekedõ komp szeptemberben reg-
gel 6:00 és este 18:00 óra között 
igény szerint közlekedik. Délben 
12:00 – 12:30 óra között a szolgálta-
tás szünetel.

A külterületi nyaralóövezetekhez 
kihelyezett és a nyaralótulajdono-
sok számára fenntartott hulladék-
gyûjtõ konténereket illegális hulla-
déklerakóként használják. Ennek 
következtében kb. két – három 
hetente kell a lerakott hulladékot 
eltakarítani. A kommunális hulla-
dékok részére kihelyezett konténe-
rekbe állandó jelleggel nagyméretû 
bútorok, építési- és bontási hulla-
dék és lomhulladékok miatt, az 
összesen 40 db konténer ürítése 
helyett augusztusban 136 konté-
nerürítés történt, ami az eddigi 
takarítások történetében ismét 

rekord mennyiségnek számít! Ez 
kb. 13 tonna hulladékot jelent, amit 
az NHSZ Szolnok Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. szemetes autója az 

Intézményellátó Kft. munkatársai-
nak segítségével szállított el a hulla-
déklerakó helyrõl. A hatályos 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelõen 

Társa-ságunk együttmûködik a 
kötelezõ 50 órás iskolai közösségi 
szolgálat megszervezésében, 
melyet szerzõdéses keretek között 
végez a Karcagi SZC Teleki Blanka 
Gimnázium, Technikum és 
Kollégiumával. A tanulóknak lehe-
tõség nyílik a környezet- és termé-
szetvédelmi tevékenységek végzé-
sére, mint pl parkrendezés, közös-
ségi terek tisztítása, rendezése vagy 
a közterületi eszközök javítása, 
festése. 

Közfog-lalkoztatási program 
keretében folytattuk Mezõtúr rossz 
állapotú járdaszakaszainak felújítá-
sát, így augusztus hónapban a XV.

út, I. út Egri J., Május 1., Kisfaludy 
és Balogh Ádám út járdáinak össze-
sen 205 méteres szakasza került 
felújításra. 

Hétköznapokon és hétvégén is 
13:00 és 19:00 óra között várjuk a 
sportolni vágyókat és a kisgyerme-
kes családokat a Mezõtúri Városi 
Oktatási Centrumban (Petõfi tér 1.) 
alatt mûködõ Mini Fitness terem-
ben és Játszóházban.

Sok kisgyermekes család látogat-
ja naponta városi játszótereinket, 
fontos számunkra, hogy napi rend-
szerességgel takarítsuk és a játékok 
állapotát is leellenõrizzük. Ezúton 
is kérjük Önöket, amennyiben 
rendellenességet illetve hibát 
tapasztalnak, jelentsék központi 
email címünkön (intez-meny-
ellato@mturiellato.hu) vagy a köz-
ponti telefonszámunkon. (0656 
-350037). Kérjük, fokozottan ügyel-
jenek a játszótéren elhelyezett esz-
közök, berendezési tárgyak épségé-
re! Köszönjük!

Segédmunkás munkakörben, 
városüzemeltetési és kompüzemel-
tetési feladatokra munkavállalók 

jelentkezését várjuk fényképes 
önéletrajzzal az intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail címen, vagy 
telefonon a 0656350037-es telefon-
számon. 
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Elek Tímea szõnyegszövõ a Mesterségek Ünnepén

2021. augusztus 20-22. között rendezték meg a Budai Várban a 
Mesterségek ünnepét.  1000 kézmûves mester, több száz fellépõ, egész 
napos színpadi programok, mesterség bemutatók, a kézmûves gasztro-
nómia remekei, és népi játszóházak várták a látogatókat. 

K.M.:  A Mesterségek Ünnepe a Kárpát-medence legnagyobb kézmû-
ves ünnepe. Milyen érzés volt harmadik alkalommal részt venni rajta?

E.T. : A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmûvészeti Egyesület tagja-
ként vehettem részt, többek között  mézeskalácsos, kunhímzõ,  késkészítõ 
mesterek között.Az árusítás mellett vihettem bemutató szövõmûhelyt is. 
Akadt teendõ bõven. A sátrak felállítása után a mûhelyek berendezése 
következett, melyben díszítõ elemként kb. 50-60 éves szövõmintákat és a 
fonal-elõkészítéshez használatos gombolyítót vittem. A rendezvényre érke-
zõ nézelõdõk így folyamatában láthatták  a szövéshez kapcsolódó munká-
latokat. Mindig elmondom a látogatóknak, hogy Mezõtúrról érkeztem és itt 
volt egy szövõgyár, ahol több száz asszony szõtte a szõnyeget.Lakások 
díszeként  sok családban használják még a torontálit melyet itt  készítettek.

K.M.: Minden esetben tervet készítesz papíron, mielõtt neki állsz a 
szõnyeg készítésének?

E.T. : Amikor komplikáltabb a minta,  csak akkor rajzolom le, de nem ez 
a jellemzõ. Van egy bizonyos motívumvilág, amivel szeretek dolgozni, 
olyan mint a zene csak itt színekkel kell játszani.  Megbizseregtet az indi-
án, natív, azték mintavilág de boldogan készítem a mezõtúri szõnyegszö-
võ-hagyományhoz kapcsolódó  mintákat is.Próbálok sok stílusnak megfe-
lelni, hiszen ha eladásra készítek szõnyeget, látnia kell a vásárlónak, hogy 
többféle szín és mintavilággal alkotok. A legtöbb megrendelést rám bízzák, 
azt mondják, legyen „Timim” szõnyeg. Készítek padlószõnyeget is. 

Édesanyám tanított meg mindenre és a mai napig õ a segítségem, inspirál 
és támogat. 

K.M.: Más volt-e az idei 2021-es Mesterségek Ünnepe, mint az eddi-
giek?

E. T. : Napsütéses napokat kaptunk, érdeklõdõbõl nézelõdõbõl , kíván-
csiskodóból nem volt hiány. A 2021-es ünnep abban volt más, hogy most 
sorban álltak a gyerekek és a felnõttek is a szövõmûhely elõtt. Beérett úgy 
a dolog, tudták , hogy ott vagyunk. Jöttek a szövés szerelmesei kicsik és 
nagyok, nemcsak a szövést és gombolyítást kipróbálni  hanem tapasztalat-
cserére is . Vannak, akik mesélték, hogy a látottak miatt iratkoztak be 
szövõszakkörbe. Nagyon jó érzés, amikor más népmûvészeti egyesületek 
szövõi megállnak a szõnyegeim elõtt és csillog a szemük. 

K.M.: Hány éves kortól lehet szõni tanulni?
E.T.: Nincs korhoz kötve, hiszen maga az anyaggal való játszadozás 3-4 

éves korban elkezdõdhet. A Mesterségek Ünnepén a szövõmûhelynél meg-
állt egy 4 éves kisfiú, Jonatán, akit az apukája emelt fel, hogy elérje, és alig 
tudta abbahagyni, annyira megérintette és megtetszett neki. A gyerekek 
számára a legérdekesebb a szövésnél az, amikor összetömörítem a szõnye-
get /bordával leütni /.Mindig hangoztatom, hogy ez igazán férfias munka, 
és ilyenkor boldogok a fiúk. 

K.M.: Vannak kedvenc színkombinációid?
E.T.: Érdekes, mert már minden színt imádok. Eleinte voltak kedvenc, 

többet használt színeim, de mára minden  színnel boldogan alkotok, mert 
élvezem a bennük rejlõ harmóniát vagy diszharmóniát.   Nagyon sokat 
tanultam édesanyám mellett Kordováner János iparmûvész munkáiból.

K.M.: Hol voltak még láthatóak 2021-ben a szõnyegeid?
E.T.: A Duna Palotában volt több szõnyegem kiállítva, és emellett a Rug 

Art Fest-en, Törökbálinton.
K.M.: Milyen terveitek vannak a jövõt illetõen?
E.T.: A párommal nagy munkában vagyunk. Egy nyitott szövõmûhelyt 

alakítunk ki a családi háznál. Ott szeretnénk több szövõszéket felállítani, 
kisebbet és nagyobbat is.  Perzsázó gépet is vásároltunk, részben hogy 
láthassák a látogatók a különbséget a két technika között, másrészt mert 
Mezõtúron az országban elsõként volt perzsaszõnyegkészítés. Remélem 
nem csak mezõtúriak, hanem az idelátogatók is felkeresik majd ezt a szö-
võmûhelyt. Ettõl az évtõl kezdtem el a fonalfestést. Három alapszínbõl kell 
kikeverni a színeket és nagyon élvezem ezt a folyamatot. Ez egy teljesen 
külön szakma, de jó belekóstolni. A Mesterségek Ünnepére is vittem a 
festett fonalaimból és nagyon soknak lett is gazdája. A jövõt tekintve bízom 
benne, hogy a lányunokáim is csatlakoznak hozzám a szövõmûhelyben és 
õk lesznek a negyedik generáció a családban, akik szövéssel foglalkoznak.   

Kakuk Móni

Búcsú a testvértõl Mi is az, amit elviszünk 
innen igazán?
Kincsként a léleképítõ
 tudományt,
s a kellékek itt maradnak,
e földi lét színpadán.

Életünk egyszer itt véget ér.
Valójában mi is ez?
Fel nem foghatom én,
Mert minden marad,
én megyek…
Én, aki néztem a felleget,

Én, aki szórtam a szeretetet.
Én, aki együtt nevettem veled,

S vidámítani akartam a te szíved.

Kate
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2021.09.18 Szombat 15:30 

MEZÕTÚRI AFC - TÓSZEG KSE

2021.10.10 Vasárnap 14:30 

MEZÕTÚRI AFC - 

JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE

2021.10.24 Vasárnap 14:00 .

MEZÕTÚRI AFC - TISZAPÜSPÖKI FC

2021.11.06 Szombat 13:30 

MEZÕTÚRI AFC - TISZAFÖLDVÁR SE

2021.11.20 Szombat 13:00 

MEZÕTÚRI AFC - ÚJSZÁSZI VVSE

A Mezõtúri AFC felnõtt labdarúgóinak 

hazai mérkõzései

A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. 
üzemelteti Mezõtúr Város szennyvíz elvezetési és tisztítási rendszerét. 

Az üzemeltetési feladatok keretében:
2021. 09. 06. és 2021. 10. 22. között füstgenerátoros ellenõrzést 

hajt végre a szennyvízcsatorna hálózaton.

Az ellenõrzés 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 elõfordulhat, hogy a lakóingatlanok belsõ területein is érzékelhetõvé 

válik.
A megjelenõ füst az egészségre ártalmatlan, és az ingatlanban 

sem okoz kárt.

Tisztelt Lakosság! csónakázókkal, kávézó, beszélgetõ emberekkel teli volt a Tisza-part. 
A helyenként felbukkanó grillezõ, sütögetõ, hagyományos ételeket kíná-

ló pavilonokból szálló illatok és a gasztronómiai élmények még fokozták a 
hangulatot. Az esti koncertek, melyek a vízparton felállított hatalmas szín-
padon folytak, elvarázsoltak minket, hallgattunk szerb népzenét, tambura-
zenét csupa nõi zenészek elõadásában, rock zenét hazánkból az Alvin és a 
mókusok tolmácsolásában, volt pop, jazz. Vendéglátóink szombatra kirán-
dulást szerveztek nekünk, amelynek keretében meglátogattuk a helytörté-
neti múzeumot helyben, valamint Beodrán a Zseravica család traktormúze-
umában jártunk, ahol a legrégebbi traktorok is üzemképessé váltak a 
tulajdonos szerelõ- és gyûjtõszenvedélyének köszönhetõen. 

A hatalmas múzeumban visszarepültünk a múltba, hiszen elénk tárult 
dédszüleink, szüleink fiatalsága az autókon, motorokon, bicajokon és 
használati tárgyakon keresztül. Utunk további részén, Aracson voltunk, 
ahol a XIII. századból fennmaradt templomromot látogattunk meg. Innen 
került elõ sok történelmi emlék az ásatások során, mely a helyi múzeum-
ban látható. Szép emlék lett a bazársor végigjárása, hiszen sok kézmûves 
dolgot csodálhattunk meg.

A reggelik, ebédek, helyi ínyencségekkel, tájjellegû ételekkel 
(gibenyicával a szerb túrós pitével) felejthetetlenné váltak számunkra. 

Az étkezéseket mindig 
komoly beszélgetések zár-
ták, az asztaloknál hossza-
san ülve cserélt gondolatot, 
akár két más országból 
érkezõ is. Sokan beszélik 
ott a magyart, szépen, íze-
sen ejtve, öröm volt hallani 
a közös anyanyelvünket. 

A vendéglátás csúcs-
pontja mégis a szombati 
(számunkra) záró vacsora 
volt, megismerkedtünk 
Sasa Maksimovic-csal 
Törökbecse polgármesteré-
vel, aki köszöntötte a jelen-
lévõket és beszédében 
összefoglalta a rendezvé-
nyük lényegét. Ekkor adtuk 
át városunk ajándékait a 
meghívottaknak, vendéglá-
tóknak. Két fantasztikus 
ember kísért végig minket ezen a hétvégén, az egyik egy helyi tanítónõ 
Fehér Polák Ágota, valamint Ilia László, akit már jól ismerhetnek a mezõ-
túriak, hiszen több éve képviseli a testvérvárosi kapcsolatokat minden 
téren. Hálás köszönet nekik ezért, hiszen általuk otthonosabban éreztük 
magunkat, valamint tolmácsként is helytálltak. Köszönet a hétvégéért min-
den szervezõnek, résztvevõnek, közremûködõnek! 

A kitûzött célok megvalósultak, reményeink szerint, az õsz folyamán 
hozzánk érkeznek meg majd Törökbecse képviselõi.       

Dr. Siposné Varga Ildikó képviselõ

Szerbiában voltunk

Augusztus utolsó hétvégéjén Kovács Attila képviselõtársammal, elláto-
gattunk testvérvárosunkba Törökbecsére az önkormányzatunk és Mezõtúr 
képviseletében.

A Nagyboldogasszonyi napok, melyre hivatalosak voltunk, hasonló 
rendezvény, mint itthon a Túri-vásár, valamint Törökbecse testvérvárosai-
nak találkozója is egyben. Megismerkedtünk így szlovákiai magyarokkal, 
szlovénekkel, dél-szerbekkel is. 

A testvérvárosi viszony több évtizedre tekint vissza Mezõtúr- Törökbecse 
tekintetében, az éppen regnáló önkormányzatok politikától függetlenül és 
mentesen, folyamatosan ápolták a kapcsolatot.  A találkozók célja az volt, 
hogy a külhoni magyarok és az anyaország lakosainak összetartása erõsöd-
jön, a kint élõ magyar közösségek életével megismerkedhessünk, közös 
kultúra-és hagyományteremtõ eseményeken vehessünk részt. Emberi, 
baráti kapcsolatokat alakítsunk ki és gondozzuk azokat. Valamint termé-
szetesen a csodás vidék, a Vajdaság természeti és turisztikai látványossága-
inak feltérképezése. 

Törökbecse a Tisza partján fekszik, csodásan kiépített sétány, park, 
strand, kikötõ szegélyezi a városközpontot. 

Irigykedve szemléltük, hogy micsoda élet és vidám hangulat volt délutá-
nonként, esténként itt a sétányon, gyönyörû virágokkal, kivilágítással, 
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hogy akár 35 ezer háztartás 
energiahatékony ingatlanban tud-

ekedjen az õ 
a 

jövedelmi, energiaárakbeli és 

õ nem szükséges a pályázat 
-

cím kell abban az ingatlanban, 
a beruházás megvalósul, 

kell felelni a 
. A beruházás 

a Kivitelezõi listáról választott, 
valósítható 

www.napelempalyazat.gov.hu, 

A helyi értékekkel és a fazekasság hagyományaival 

is megismerkedhettek a mezõtúri fiatalok

Augusztus 24 – 27. között második alkalommal került megrendezésre a 
Hagyományõrzõ Alko-tótábor. A program a Turiz-musfejlesztési Kft. által 
benyújtott TOP-7.1.1-16-  H - ESZA - 2019 - 00281 elnevezésû sikeres pályá-
zatnak köszönhetõen valósulhatott meg. A helyi értékeink és a fazekas 
hagyományok bemutatása mellett a projekt 4 napon keresztül további 
kikapcsolódási lehetõséget is biztosított annak a több mint 30 gyermeknek, 
akik részt vettek az augusztusi alkotótáborban. Az eseménynek otthont 
adó Túri Fazekas Múzeum udvarán intenzív alkotómunka folyt és az okta-
tók elmondása alapján a gyermekek élénken érdeklõdtek a különféle népi 
mûvészetek iránt. A tábor ideje alatt 3 pedagógus és 5 mûvészetoktató 
vigyázott a gyermekekre, akik szabadidejüket hasznos ismereteket szerez-
ve, kézmûves hagyományainkat megismerve töltötték el. 

Az alkotótáborról fényképes élménybeszámoló is készült, melyet 
Mezõtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvû Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola felújított fõépületének aulájában 
mutattak be. 

Kakuk Móni

MEZÕTÚR RENDELÕINTÉZET VICTOFON 

HALLÁSVIZSGÁLÓ

Mezõtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet 

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetben is várja ügyfeleit 

idõpont egyeztetéssel, várakozás nélkül!

A 06-30/692-3153 vagy a 06-56/550-466 telefonszámokon 
az alábbi idõpontokban:

Hétfõ 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 széle választéka.
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A II. Világháború Mezõtúri Áldozatainak és a Szovjetúnióba Elhurcoltak Emléknapja

2021. szeptember elsején tartott megemlékezést Mezõtúr Város 
Önkormányzata a II. Világháború Mezõtúri Áldozatainak és a 
Szovjetúnióba Elhurcoltak Emléknapja alkalmából a Kossuth Lajos 
téren. 

Megemlékezõ beszédet mondott Bordács László, a Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje. Bordács 
László felidézte 1944. szeptember 1 –ét és a korabeli viharos történelmet. 
A beszédben így fogalmazott: „Ezeket az embereket, sem a halottakat, sem 
az életben maradtakat, senki nem kárpótolhatja. A légitámadás áldozatait 
sem. Az emlékezés és a nyílt beszéd az egyetlen, ami az utókortól telhet. 

A mezõtúri áldozatok sorsa, akikre most emlékezünk, példázza, hogy hová 
vezet a múlt nem ismerete, félremagyarázása vagy figyelmen kívül hagyása 
és az emberi gyengeségek, gyarlóságok elhatalmasodása. Ezt kellene szem 
elõtt tartani minden idõben, hogy a következõ mezõtúri generációknak ne 
kelljen az 1944. szeptemberi bombázás és a kényszermunkatáborok áldo-
zatai mellett új katasztrófák új áldozataira is emlékezni.” A mûsorban 
közremûködtek a Túri Olvasókör tagjai, Kalóczkai Sándorné és Patkós Éva, 
akik korabeli, megrendítõ beszámolókat olvastak fel. A történelmi egyhá-
zak képviselõi imádsággal emlékeztek az áldozatokra. Ezt követõen az 
emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezésére került sor a Kossuth 
Lajos téri II. Világháborús Emlékmûnél és az 1945-ben Mezõtúr városból 
elhurcolt lakosok emlékére állított emléktáblánál. 

Kakuk Móni

TEMPLOMI KONCERT

A Szolnoki Bartók Béla 

Kamarakórus 

hangversenye 

a 40 éves Mezõtúri 

Képzõmûvészeti 

Alkotótelep 

tiszteletére

Idõpont:
2021. szeptember 17. (péntek) 

19 óra

Helyszín:
Nagyboldogasszony templom

(Mezõtúr, Szabadság tér)

Vezényel: Kiss Boldizsár

A hangversenyre 
a belépés díjtalan!

Fotó: zeneakademia.hu
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Dr. Barancsi Ágnes Irodája (Túri Kamra)
MKB Bank valamint Money&More Kft. 
független pénzügyi tanácsadó partnere

Szolgáltatások:
-pályázatírás

-szaktanácsadás 
(vidékfejlesztési, pénzügyi, vállalkozásindítás)

-hitel, biztosítás ügyintézés
-minõségügyi rendszerek kiépítése 
(ISO, HACCP, IFS, Globalgap, stb.)

Dr. Barancsi Ágnes
Mezõtúr, Szabadság tér 29. (Túri Kamra)

e-mail: info@barancsiagnes.hu
tel: 30-3597-435, 70-278-5411

Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig 8:00-16:00-ig, 
illetve elõre egyeztetett idõpontban.

Kedves Gyerekek!

Elrejtettünk 

az újság oldalain 

egy kis falevelet. 

Ki találja meg, 

hová bújt?

Tisztelt Õs- és Kistermelõk, 
Kézmûvesek!

„A mezõtúri kismûhelyek és 
manufaktúrák értéktára” címmel 
egy olyan kiadványt szeretnénk 
készíteni, amely a mezõtúri helyi 
gazdaságfejlesztésrõl és Mezõtúr 
értékeirõl szólna. Minden termelõt 
és kézmûvest szeretnénk elérhetõ-
séggel, rövid szakmai ismertetõvel 
és az elismeréseivel, kitüntetéseivel 
együtt megjelentetni ebben a kiad-
ványban. A kész összeállítás a 
város honlapján lesz elérhetõ 
online formában legkésõbb 2022. 
januártól.

2015-ben már készítettünk egy 
hasonló megyei szintû kiadványt, 
ami a mostaninak is alapjául szol-
gálna (http://turagro.hu/doc/
n e p i _ k i s m e s t e r s e g e k % 2 0
hagyomanyai_es_muveloi_jasz_
nagykun_szolnok_megyeben_
k i h a l o b a n _ l e v o _ v i d e k i _
kezmuvesseg.pdf). A Túri Kamra 
összes õs- és kistermelõjét és kéz-
mûvesét már levélben kiértesítettük 

errõl a lehetõségrõl, de ez természe-
tesen nem zárja ki azt, hogy bárki, 
aki hivatalosan bejelentett tevé-
kenységet végez, ne jelenhessen 
meg a dokumentumban. Várjuk 
tehát azon új és már meglévõ ter-
melõk és kézmûvesek jelentkezé-
sét, akik szeretnének a kiadvány-
ban megjelenni. A kiadásért felelõs 
szervezet a Közösség a Megújuló 
Vidékért Egyesület, Mezõtúr 
(elnök: dr. Barancsi Ágnes).
Szakmai lektor: Pusztai Zsolt, a 
Túri Fazekas múzeum igazgatója. A 
kiadvány megjelenését Mezõ-túr 
Város Önkormányzata támogatja a 
2021. évben kiírt Civil Alap projekt-
bõl. Aki szeretne a szakmai kiad-
ványban szerepelni, kérjük legké-
sõbb szeptember 20-áig szívesked-
jen szándékát jelezni a Túri Kamra 
Tudásközpontban (Mezõtúr, 
Szabadság tér 29. e-mail: info@
turikamra.hu, telefon: 70/278-5411)

Dr. Barancsi Ágnes
felelõs szerkesztõ
tel.: 30/35-974-35
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ELHUNYTAK
Katona Lászlóné Ádám Éva élt 72 évet,

Dr. Debreczeny András élt 96 évet,
Pap Ferencné Papp Mária élt 76 évet,

Hostyánszki Imre Lászlóné 
Varga Mária Magdolna élt 69 évet,

Nagy József Jánosné Balogh Ilona élt 81 évet,
Patkós Lászlóné 

Seres Erzsébet Katalin élt 71 évet,
Szûcs Zoltán élt 58 évet,
Szabó Mihály élt 96 évet,

Molnár Lajosné Bogár Terézia Ilona élt 77 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 

Szeptember 10-16-ig: 
Pink Patika
Mezõtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel: 06/56-550-445

Szeptember 17-23-ig: 
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 06/56-350-637

Állatorvosi ügyelet: 

Szeptember 11-12-ig: 
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
 Tel: 06-20/941-5217  

Szeptember 18-19-ig: 
dr. Nagy Levente
Mezõtúr, Petõfi u. 22.
Tel: 56/850-006; 06/30-
664- 8257 

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.
Mezõtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149

Mindennemû temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETÕGONDNOKSÁG
MEZÕTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.

TEMETÉSEK TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRÛ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS

ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL: 
06 30/239-6721, 0630/347-6628

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság 
szerkesztõségének.

MEGHÍVÓ

Mezõtúr Város 

Képviselõ-testülete

2021. szeptember 30-án 

(csütörtökön), 

13.30 órakor

közmeghallgatást tart, 

amelyre ezúton meghívom.

Helyszíne: Városháza 
Díszterme (5400 Mezõtúr, 

Kossuth L. tér 1. I. emelet 9.)

Herczeg Zsolt

Méri Petra
(Hermann Katalin)

Oros Ferenc József
(Juhász Edit)

Törõcsik Zalán
(Bordács Brigitta)

Veres Nimród
(Varga Anita)

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, 
hogy a Mezõtúr II. számú 

házi gyermekorvosi körzetben 
Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika 
gyermekorvos rendelési ideje 
az alábbiak szerint változik:

Hétfõ: 13.00 – 16.00
Kedd: 09.00 – 12.00

Szerda: 12.00 – 15.00
Csütörtök: 09.00 – 12.00

Péntek: 09.00 – 12.00.

Tanácsadás ideje: 
szerda 11.00 – 12.00

A rendelésre 
elõzetes bejelentkezés 

szükséges.

 Idõpontot a 06-56/353-645 
telefonszámon lehet kérni.

Herczeg Zsolt
polgármester

A PIETAS KFT. ELKÖLTÖZIK.

 2021. szeptember 13-tól (hétfõtõl) a Dózsa György út 16. sz. alatt a Bodorik Méterárú mellett fogadja új és meglévõ ügyfeleit. Vállaljuk temetések 
teljeskörû lebonyolítását, virágkészítmények, koszorúk elkészítését. Új szolgáltatásaink: búcsúztató terem, kibõvült síremlék választék helyben, meg-

rendelésre, akár vidéken is. Telefonszám: 0630/870-74-71.


