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Megkérdeztük...

A februári nyilvános testületi-
ülés főbb döntéseiről tartott 
sajtótájékoztatót Herczeg 
Zsolt Mezőtúr város polgár-
mestere és Batta Attila Viktor 
alpolgármester. 

– Első napirendi pontként szere-

pelt a 2016. évi költségvetés rende-

let benyújtása. Mit lehet tudni 

erről a rendeletről?

– Meghatározó jelentősséggel 

bírt önkormányzatunk költségve-

tésének elfogadása. A törvényi elő-

írásoknak megfelelően a polgár-

mesternek legkésőbb február 15-éig 

a képviselő-testület elé kell terjesz-

tenie az adott évi költségvetést. 

Ennek megfelelően először február 

15-én tárgyalt a testület a költségve-

tésről. Ekkor sejthető volt, hogy 

még nem fogjuk elfogadni a rende-

let tervezeteket, de a törvényi köte-

lezettségünknek eleget téve, illetve 

az anyag megismerése érdekében 

áttárgyaltuk ezt a pontot. Így a kép-

viselő-testületi ülésig a képviselők-

nek volt ideje tanulmányozni az 

anyagot, illetve véleményeket és 

kérdéseket megfogalmazni.

Az előkészítő munkával kapcso-

latban nagyon fontos elmondani, 

hogy az önkormányzati szféra sze-

replőivel, az intézményvezetőkkel, 

az önkormányzati gazdasági társa-

ságok vezetőivel két alkalommal 

ültünk le egyeztetni. Az első egyez-

tetésen az úgynevezett elvi kérdé-

sekről esett szó, mindenkivel átbe-

széltük a 2016. évi várakozásait, az 

idei esztendő feladatait. Majd ezt 

követően – február 15-e előtt – már 

a konkrét számok ismeretében 

egyeztettünk a vezetőkkel. 

Mindenki nagyon konstruktívan állt 

ehhez a kérdéshez, valamint sike-

rült közös álláspontot kialakíta-

nunk arra vonatkozóan, hogy az 

igényelt összeget nem tudjuk bizto-

sítani a részükre. Mindenki megis-

merhette azt, hogy mekkora az a 

forrás, amellyel 2016-ban gazdál-

kodhat. 

A testület soros ülését megelőző-

en egy összevont bizottsági ülésen 

is tárgyaltunk a költségvetésről. Ezt 

követően a pénzügyi bizottság 

külön megtárgyalta ezt a témakört. 

Fontos kihangsúlyozni a költség-

vetésről, hogy 2016-ban is stabil az 

önkormányzati szféra pénzügyi 

háttere. A működés teljes egészé-

ben a kapott állami normatívából, 

illetve az önkormányzat közhatal-

mi bevételeiből biztosítható. Fontos 

ez, hisz nem is régen voltak olyan 

évek, amikor a működést is hitellel 

tudta az önkormányzat finanszíroz-

ni. Ez természetesen egy zsákutca 

volt. Amikor az állami adósságát-

vállalás megtörtént – 3,2 milliárd 

forintot a Magyar Állam Mezőtúr 

Város Önkormányzatától átvállalt –, 

akkor a gazdálkodásunk terén egy 

teljesen új fejezet kezdődött. 

Természetesen az állami adósságát-

vállalás kapcsán születtek olyan 

jogszabályok, amelyek megakadá-

lyozzák azt, hogy ez a folyamat 

még egyszer elinduljon, az önkor-

mányzatok ismételten adósság 

csapdába kerüljenek. Erre nagyon 

oda kell figyelnünk. Hitelt kizárólag 

csak fejlesztéshez szabad felvenni, 

de hitelhez jutni csak is Kormány 

engedéllyel lehet.

Így van ez Mezőtúr Város 

Önkormányzatánál is. Két olyan 

hitelünk van, amely fejlesztéshez 

kapcsolódik; ezek az 

Egészségházhoz, illetve a Belterületi 

utak felújítási projektjéhez kapcso-

lódó hitelek. Ezek nagyságrendje 

megközelítőleg 100 millió forint. 

Visszatérve a költségvetésünkre 

és a működésünkre, alapvetően a 

feltételek biztosítottak. Minden gaz-

dasági társaságnál elsősorban a bér-

jellegű kiadások nagyságrendjét 

néztük meg, ezeket természetesen 

finanszírozzuk. Amint említettem, 

a dologi oldalra kért finanszírozást 

nem kapta meg mindenki teljes 

mértékben. A költségvetésünkben 

felhalmozási oldal, amely a fejlesz-

tésekre vonatkozik, az idei eszten-

dőre nem kiforrott. Hisz jelen pilla-

natban két olyan fejlesztésről 

tudunk, amely a költségvetésünkbe 

bekerült, az egyik a Túrkevei Idősek 

Otthonának a felújítása. Ebben az 

esetben Mezőtúr Város 

Önkormányzata volt a pályázó, 

mivel az idősek otthona a Kistérségi 

Társulás fenntartásában üzemel. 

Így mint gesztor önkormányzatnak 

nekünk kellett benyújtanunk a 

pályázatot. Ez a pályázat eredmé-

nyes volt, 20 millió forint vissza 

nem térítendő támogatást nyertünk 

el a projekt megvalósításához. A 

szükséges önerőt Túrkeve Város 

Önkormányzata finanszírozza meg 

a részünkre, amely közel 27 millió 

forint. A másik projekt, amely folya-

matban van az a Mezőtúr Szarvas 

közötti kompnál végrehajtandó kor-

szerűsítés. Ebben az esetben egy 

elektromos csörlő, sorompók és 

egyéb biztonságtechnikai elemek 

kerülnek kiépítésre.

Nagyon fontos azt tudni, hogy 

abban az esetben lehet az önkor-

mányzat költségvetésében szere-

peltetni egy adott fejlesztést, ami-

kor arra már megkötött támogatási 

szerződésünk van. Kiemelendő, 

hogy az önkormányzatnak számos 

olyan elképzelése van, amely a 

2014-20-as Uniós költségvetési cik-

lusból lenne finanszírozva, ilyen pl. 

a Norvég Alapra benyújtott pályá-

zatunk, amelynek elbírálására 

várunk. A Területi Operatív 

Programok kapcsán is folyamato-

san jelennek meg a pályázatok, 

amelyek benyújtására készülünk.

Alapvető feladata az önkormány-

zatnak a működési költségek csök-

kentése. Ez egyébként 2015-ről 

2016-ra is megvalósult, ami köszön-

hető a jogszabályi változásoknak, 

az intézkedéseknek és a fejleszté-

seknek.

Fontos feladat, hogy a 2014-20-as 

időszak fejlesztéseire felkészüljünk. 

A költségvetésünk tartalmaz egy 

olyan tartalékot – durván 140 millió 

forint összeget –, amelyből 95 millió 

forintot nevesítetten a pályázati 

elképzeléseinkhez rendeltünk 

hozzá. A működési költségek csök-

kentésével a szándékunk az, hogy 

az ott felszabadult forrásokat a fej-

lesztési oldalra átcsoportosítsuk.

A költségvetésen belül fontos 

tétel a beruházásokra fordítandó 

összeg, ez 160 millió forint. Ebben 

az esetben az önerőből történő 

beruházásokra gondolunk. 

Felújításra közel 70 millió forintot 

fordítunk az idei évben. Az önkor-

mányzat idén is fontosnak tartotta a 

civil szféra támogatását. Fő szem-

pont, hogy a helyi társadalmi élet 

Képünk illusztráció

Elérkezett a sokak által várva várt pillanat...  3. old.

Bemutatkozik településünk új jegyzője  3. old.

In memoriam Fabó Erika    4. old.

Sárkányhajós hírek     6. old.

Foly. a 2. old.
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TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelenté-

se az üzemeltetést végző KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetők meg, 

amelynek elérhetőségei:

e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu,  telefon: 06- 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadá-

sa szükséges. Egész körzetet, utcát érintő hibák közvetlenül az 

E.ON hibabejelentő részére is jelezhetőek, hivatkozva a szakaszhiba jel-

legére. Telefon: + 36 80 / 210-310. 

Véradás
2016. március 23-án Véradás lesz a Közösségi 

Házban.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkár-

tya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

minél aktívabb legyen, a helyi társa-

dalom összetartson. Kiemelt jelen-

tősséggel bírnak a különböző sport-

egyesületek, civil szervezetek támo-

gatásai, ezen belül nagy hangsúlyt 

fektetünk a közbiztonság fokozásá-

ra. A költségvetésünkben 500 000 

forinttal kívánjuk támogatni a 

Polgárőrség munkáját, ez az összeg 

az elmúlt esztendőben 300 000 

forint volt. Az idősvédelmi progra-

mot is folytatja önkormányzatunk. 

600 000 forint fordítódik arra, hogy 

a programon belül különböző biz-

tonságtechnikai eszközöket szerez-

zen be az önkormányzat és ezek az 

idősebb ingatlantulajdonosok 

részére a rendőrség bevonásával 

kiosztásra kerülnek.

Várhatóan az idei esztendőben is 

többször kell módosítanunk a költ-

ségvetést és abban bízunk, hogy 

ezen módosítások alkalmával a fel-

halmozási oldal összege is fokoza-

tosan emelkedik. 

A költségvetéssel kapcsolatosan 

nagyon fontos elmondani, hogy 

három rendeletet hagyott jóvá a 

képviselő-testület. Hiszen a Közös 

Önkormányzati Hivatal mellett az 

Önkormányzat költségvetését és a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

költségvetését is egy-egy helyi ren-

delettel fogadtuk el. A negyedik 

döntés pedig egy három évre kite-

kintő költségvetés volt, amely 

ugyancsak a pályázatok benyújtásá-

hoz szükséges. 

Összefoglalva az idei évi költség-

vetésünket, 2016 a biztonság éve 

lesz az önkormányzatunk gazdálko-

dásában. A működés minden terüle-

ten biztosított. Alapvetően elmond-

ható, hogy az önkormányzat a köte-

lező feladatait végre tudja hajtani. 

Látható az, hogy az önként vállalt 

feladatokból is jócskán magára vál-

lalt az önkormányzat számos felada-

tot, ezzel is az itt élők közérzetét 

kívánjuk javítani. A fejlesztési oldalt 

tekintve egy előkészítő folyamat zaj-

lik. Várható, hogy 2016-ban a kivite-

lezések egyes projektek esetében 

megkezdődhetnek, de a megvalósí-

tás évei inkább 2017, 2018 lesznek.

Megköszönöm a pénzügyi iroda 

vezetőjének, kollégáimnak, az 

önkormányzati intézmények veze-

tőinek és a gazdasági társaságaink 

vezetőinek azt a munkát, együtt-

működést, amellyel hozzájárultak 

ahhoz, hogy ezt a megalapozott 

költségvetést el tudtuk fogadni.

– Polgármester úr után Batta 

Attila Viktor alpolgármester úr 

adott tájékoztatást néhány fonto-

sabb döntésről.

– A Draskovits gyűjteményről 

szóló előterjesztés egy megtisztelő 

és nemes felajánlásról szól. Dr. 

Draskovits Dénes felajánlotta váro-

sunknak, hogy az igen nagy értéket 

képviselő kerámiagyűjteményét a 

tulajdonjog megtartása mellett 

városi kezelésbe adja át. Nagy tisz-

telettel köszönjük ezt a felajánlást. 

Ez a felújított Petőfi úti kiállító 

teremben kerül bemutatásra, az 

ünnepélyes megnyitó időpontja 

március 19. 11 óra, amelyre min-

denkit szeretettel várunk! 

A következő döntések a város 

kulturális életéről szólnak. Az első 

a 2016. évi városi rendezvényekről 

szóló előterjesztés. Nagyon sokszor 

elhangzik, hogy városunkban nem 

történik semmi. Ennek ellenére, ha 

összeszámoljuk, akkor látható, 

hogy az idei évben 48 rendezvény 

lesz településünkön. Ebben nem 

csak önkormányzati szervezésű 

események szerepelnek. Az előter-

jesztés elfogadása mellett a testület 

módosította is a napirendi pontot 

azzal, hogy az október 6-ai megem-

lékezést városi megemlékezés rang-

jára emelte. 

Következő előterjesztés a köz-

művelődési programokról szól. A 

városi rendezvények mellett 

nagyon fontos ez a terület is, hiszen 

itt a civilszervezetek rendezvényeit 

részletezi. Ezek nagyon színvonalas 

események, amelyek színesítik 

városunk kulturális palettáját.

Az utolsó fontos napirendi pont a 

közművelődési koncepció elfogadá-

sa volt. Városunknak nagyon 

sok kötelező és önként vállalt 

közművelődési feladata van, 

így elengedhetetlen, hogy 

legyen egy hosszú távú elkép-

zelésünk. Ezzel kapcsolatban 

a testület két fontos változta-

tást is megszavazott. Az egyikben 

javasolta, hogy vegyék fel a Mezőtúr 

Város Sportjáért Alapítványt is a 

bejegyzett civilszervezetek sorába, 

illetve, a másik, hogy jelöljenek 

meg a feladatokhoz felelősöket. 

Ezért a testület ezt az előterjesztést 

a márciusi ülésén is tárgyalni fogja. 

Bodor Márti

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2016. február 25-ei soron kívüli nyil-

vános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott:

•	Mezőtúr Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről,

•	Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről,

•	Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2016. évi költségvetéséről.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Kabinet és Szervezési Irodánál, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

Mezőtúr, 2016. március 1.

dr. Farkasinszki Fanni
aljegyző 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa szer-
vezésében hívunk és várunk gyermekeket, szülőket és pedagógusokat 

a Mezőtúri Járás településeiről 
„A HULLADÉK NEM (CSAK) SZEMÉT” 

című vetélkedőnkre
 

Zsűri elnöke: Berec Zsolt a JNSZ Megyei közgyűlés alelnöke

 
ALKOSS TE IS VALAMIT HULLADÉKBÓL, HASZNOSÍTSD ÚJRA A 

SZEMETET!
Kategóriák: szobor, kép, használati tárgy

Felhasználható anyagok: kizárólag nem veszélyes hulladékok. (pl.: 

műanyag, fém, fólia, PET palack, textil, bőr, stb.).

Néhány mondatban be kell majd mutatnod/mutatnotok az alkotásokat.

  

Rendezvény helyszíne:  

Mezőtúr, Petőfi tér 1. 
Városi Oktatási Centrum Sportcsarnok
Rendezvény időpontja:         

2016. március 16. 9:00-12:00
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

március 20., április 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig. Továbbá az aláb-

bi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek bizalommal! 

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)
  Boldog István Országgyűlési Képviselő

Hosszú előkészületek után, mint-

egy nyolcévnyi kitartó munka ered-

ményeként, az olasz és a magyar 

állategészségügyi hatóságok enge-

délye alapján 2016. február 26-án 

megérkezett Olaszországból 

Mezőtúrra az első, Mediterrán olasz 

fajtájú bivalyszállítmány. Az orszá-

gosan egyedülálló élő állat import 

keretében 32 db vemhes, előhasi 

üsző és 2 db tenyészbika érkezett 

az észak-olaszországi Cremona 

megyéből az Italiagro Kft. Földvári 

úti telephelyére. A 4-6 hónapos 

vemhes üszők a 300-310 napos 

vemhességi idejük letelte után, az 

első ellésüket követően folyamato-

san kezdik majd meg a laktációs 

termelésüket az állattartó telepen.

A megtermelt bivalytej feldolgo-

zására - egyelőre - a Földművelésügyi 

Minisztérium fenntartásában 

működő gyomaendrődi Bethlen 

Gábor Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 

Kollégium tangazdaságában bérelt, 

a technológiai igényeknek megfele-

lően kialakított és felújított tejfel-

dolgozó és sajtkészítő üzemben 

kerül majd sor.

Az állatok megérkezésének per-

ceit Carlo Tiberi és Takács Zoltán, 

az Italiagro Kft. ügyvezetői, Luca 

Manna és Nicola Guliano olasz 

befektetők, valamint Herczeg Zsolt 

polgármester és Batta Attila Viktor 

alpolgármester a helyszínen kísér-

ték figyelemmel.

Takács Zoltán ügyvezető hangsú-

lyozta, hogy ugyan a telep már egy 

éve elkészült, de az állatok import-

ját a kéknyelv betegség okozta állat-

egészségügyi és járványvédelmi 

óvintézkedések, a szállítási korláto-

zások jelentősen hátráltatták és 

késleltették.

Batta Attila Viktor alpolgármester 

kiemelte, hogy Mezőtúr városa egy 

régen várt mérföldkőhöz érkezett 

az első bivalyok behozatalával. 

Reményét fejezte ki, hogy a beruhá-

zás mind gazdaságfejlesztési, mind 

gasztronómiai és turisztikai szem-

pontból előnyös és hasznos lesz 

majd a település számára.

Carlo Tiberi, olasz ügyvezető 

érdeklődésre elmondta, hogy az 

első, mezőtúri bivalytejből készülő, 

kuriózumnak és prémiumtermék-

nek számító „valódi” mozzarella 

sajtok, valamint az egyéb tejtermé-

kek (pl. ricotta, joghurtok, pudin-

gok, helyi ízesítésű sajtok, stb.) és 

édességek a tejtermelés beindulásá-

val párhuzamosan, várhatóan 

néhány hónapon belül kerülhetnek 

kereskedelmi forgalomba és juthat-

nak el a különböző értékesítési csa-

tornákon a fogyasztókhoz.

Italiagro Kft.

Elérkezett a sokak által várva várt pillanat…

A nevem dr. Enyedi Mihály. 

Szolnokon születtem 1978-ban, 

azóta Martfűn élek.  A jogi diplo-

mám megszerezését követően első 

komoly szakmai tapasztalataimat 

Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalában szerez-

tem, mint a Vagyongazdálkodási 

Osztály jogásza. Ezt követően 

Tiszasason, majd Cibakházán dol-

goztam jegyzőként. A főállásom  

mellett először Csépán, Szelevényen, 

majd Cibakházán láttam el helyette-

sítő jegyzői feladatokat. Ez utóbbi 

munkahelyen az elődöm nyugdíjba 

vonulását követően sikeresen 

pályáztam meg a jegyzői pozíciót. 

Munkám jelentős része jogi és 

adminisztratív jellegű, mellyel nem 

kívánom rabolni az olvasók idejét. 

Az alábbiakban azt fejtem ki, hogy 

mi az, amiben másként látom el a 

munkám más jegyzőkhöz képest.

Mezőtúron és a Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz társult 

településeken aktívan kívánom 

ellátni feladataim, nemcsak az iro-

dában ülve. Ahova menni kell, oda 

menni fogok.

Korábbi munkahelyeimen tapasz-

taltam, hogy a település néhány 

lakosa semmibe veszi az alapvető 

együttélési normákat, így okozva 

sok bosszúságot a többi lakosnak. 

Az elmondások alapján itt is előfor-

dult hasonló eset, ezért első felada-

taim között lesz a közösségi együtt-

élés alapvető szabályairól szóló sza-

bályok felülvizsgálata. Ezen szabá-

lyok kötelezik a lakosokat a saját 

kertjük, gyümölcsösük rendben tar-

tására, a járdák tisztán tartására, az 

utcán található növényeik gondozá-

sára, az árkok karbantartására stb. 

Bízom benne, sikerül olyan szabá-

lyokat alkotni, alkalmazni és azokat 

betartatni, mely a többség, a város 

javát szolgálják. 

A közbiztonság javítása érdeké-

ben szorosan együtt kívánok 

működni a rendőrséggel, valamint 

az önkormányzati intézményekkel. 

Az együttműködés során elsősor-

ban az éjszakai élet által okozott kel-

lemetlenségek minimalizálására, 

azok felszámolására fogok törekedni. 

Ahol jogszabály eszközt ad a kezem-

be, ott élni fogok a használatával.

Az intézményi együttműködés 

keretei rendkívül szélesek, elsősor-

ban szociális, gyámügyi feladatok 

felgyorsítását kívánom elérni. 

A munkám a fentiek ismeretében 

nem csak a szankciókról fog szólni. 

Akinek jegyzőként segítséget 

tudok nyújtani a hivatalt, a telepü-

lést érintő ügyekben, szomszéd 

vitákban kérem, bizalommal for-

duljon hozzám, legjobb tudásom 

szerint igyekszek megoldást találni 

a felmerült probléma eredményes 

lezárása érdekében.

Üdvözlettel:
dr. Enyedi Mihály

 jegyző

Bemutatkozik településünk új jegyzője

Megjelent a Túri Kalendárium 2016 

A kötet a mezőtúri közigazgatási, kulturális és oktatási életet állítja 

fókuszba, sok riporttal, túri szerzők írásaival, a városunkból indult művé-

szek,  a működő intézmények és  közösségek bemutatásával, de képet kap-

hatunk az egyházközségek tevékenységéről is. A gazdag fotóanyag tovább 

emeli a kötet érdekességét és értékét. Felelős szerkesztő Berczeliné Boldog 

Mária; tipográfus Szűcs Péter; a könyvborító fotókat Tar Gábor és Kelemen 

Márton készítette. Megvásárolható a kiadónál a Príma Nyomda és 

Reklámstúdióban. 

arTúr fesztivál 2016. augusztus 9-13.

Túri Vásár 2016. augusztus 14.
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Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén 

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, amely 1994 óta működik Magyarországon, a pszichiátriákon történő visszaélések széles skálájá-

val találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai kényszerítések, és bizony még ma is elektrosokkolnak 

embereket. Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei fordultak a jogvédő alapítványhoz, és nagyon sok esetben sikerült nekik hatékony segítséget vagy jogi kom-

penzációt nyújtani. Egy alkalommal egy nő kereste fel az Alapítványt, akit férje egy pszichiáter segítségével, akarata ellenére, jogtalanul szállíttatott pszichiát-

riára. A jogvédő szervezet segítségével jogi eljárás indult, melynek következtében a bíróság a panaszosnak 700 000 forint kártérítést ítélt meg. Egy másik eset-

ben egy nő az Alapítványt azzal kereste meg, hogy édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy vidéki kórházban; életét csak a család-

tagok közbeavatkozása és a gyors orvosi segítség mentette meg. Az Alapítvány munkájának köszönhetően a büntető bíróság is bűnösnek találta és elítélte a 

visszaélést elkövető pszichiátert. A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja kiadványokkal, újságcikkekkel, tévé-

műsorokban és kiállítások szervezésével az emberi jogvédő alapítvány.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Telefon: 06 1 342-6355
Mobil: 06 70 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

65 éves korában elhunyt Fabó 

Erika, a Magyar Vöröskereszt terü-

leti titkára, hivatásos gondnok. 

Több mint negyven évig dolgozott 

városunkban. Hamvasztás utáni 

búcsúztatása szülőfalujában, 

Békésszentandráson, a református 

temetőben volt. A barátok és isme-

rősök közül Csendom György mon-

dott búcsúzót. Olvassák, és emlé-

kezzünk együtt!

„Ím itt a szenvedés belül,

ám ott kívül a magyarázat.” 

A minap ezt a két sort olvasva 

eszembe jutott, milyen gyakran fog-

lalkoztunk az elmúlt hónapokban 

azzal, hogyan alakul Erika barátunk 

sorsa? Hogyan viseli, bírja-e még sor-

sának újabb és újabb csapásait, a fáj-

dalmakat, a szenvedést? Gyakran kér-

deztük egymástól, magunktól, miért?

Igen, a szenvedést láttuk.  Kitartó 

volt, konok és elviselhetetlen.

Ám ott kívül hol a magyarázat? 

Okot nem tudunk ilyen könyörtelen 

kínokra, legalább magyarázat 

lenne. Ilyeneket gondoltunk. Pedig 

tudhattuk, életünk örömei, boldog 

pillanatai nem jótéteményeink, 

erkölcsi magasságaink jutalma. 

Tudhattuk, a szenvedés, a halál a 

földi létben törvény, nem a gonosz-

ság büntetése.

Nem jött hirtelen a halála. 

Tudtuk, hogy ez a következő ese-

mény. Mégis, mikor eljött, szemünk 

egy pillanatra bár lecsukódott, a 

fejünk lehajlott, kezünk lecsüngött. 

Mit tegyünk?

Elkezdjük tanulni, hogyan kell 

múlt időben említeni őt.

Bármikor lehetett fordulni hozzá 

jó tanácsért, hallom egy ismerőstől.

Valóban. Szerette a tudást. Sokat 

tudott irodalomról, zenéről, embe-

rekről és viszonyaikról. Becsülte a 

természet és az ember által alkotott 

szépet, nemeset. Átélte, magáénak 

vallotta azokat. Ezért tudott ő illő 

idézeteket találni, és ezért tudta 

ajánlani másoknak azt. Róla beszél-

ve, megpróbálok neki idézni.

„Versem azé, ki szívem versbe 

kérte

és nékem elég a barátság érte.” 

Nem írta a verset, adta a verset. 

Tartásának, munkájának rendje 

volt, ahogy a soroknak. Képe volt, 

hogy látható, izzása, hogy érezhető, 

logikája, hogy érthető legyen; rímes 

csengése, hogy hallható, szíve, hogy 

átadható, szeretete és szenvedélye, 

hogy elfogadható és átvehető legyen. 

Amit vállalt, amiben élt nem 

lehetett mások valóságának átélése 

nélkül teljessé tenni. A fél megoldás 

pedig nála nem lehetett megoldás.

Hol láttuk így leggyakrabban? 

Sok olyan feladat megtalálta őt, 

amelynek megoldásához támaszra 

volt szükség. Ő az volt, támasz. 

Segítség és jóindulat.

Napjai tele voltak olyan helyze-

tekkel, amelyekben a kibontakozás 

szívét versbe kérte és barátságot 

adott érte. 

Emlékezhetünk rá, életének egyik 

meghatározója volt: a gyermekek. 

Láthattuk őt közöttük, akik okossá, 

erőssé, mindenben gazdaggá akar-

nak válni, csak még botladoznak, 

még gyakran fáznak egyedül.

Szavai nélkül is értettük, láttuk, 

hogy tudja és vallja: a szeretet a leg-

hatékonyabb fejlesztési módszer. 

Intelligencia és oktatás, amit nem 

fűt át emberszeretet, nem ér sokat, 

talán semmit.

Adott jó és rossz jegyet, és adott 

sok-sok jutalmat, amit abban érzett 

a gyermek, hogy tanára figyel rá és 

meghallgatja, érti és elfogadja őt. 

Minden körülmények között morá-

lis példával járt előttük. Nem csele-

kedhetett másként.

Vajon mikor volt nagyobb hatású? 

A tanítási órán vagy azon kívül a 

túrákon, táborokban közöttük töltött 

időben? Nem tudom, de kirándulá-

son láttam, amint éjjelét-nappalát 

kitölti a gyermek, aki érzi ezt, és 

nevelője szívéhez dörgölődik vála-

szul. Ennek kövülete, maradéka a fel-

nőtté váló gyermek barátsága. Amit 

tett, ott van a gyermekek könyvében, 

ha föllapozzák időnként, ha nem!

Ott van másokéban is, akikkel 

később valamilyen módon foglalko-

zott. Ők bár nem voltak gyermekek, 

gyámolítóra volt szükségük. Így a 

beteg emberek. Kórházat támoga-

tott alapítványi elnökként. 

Véradásokat szervezett, mert fel-

adata volt. Nem túlzok! Ezreket 

mozgatott meg azért, hogy a legyen-

gülteket segítse. Véradást szerve-

zett, ha nem is volt feladata, de sür-

gős műtéthez vér kellett. Hívó sza-

vára mindig volt jelentkező, mert 

tisztelték őt, ami a szeretet, a barát-

ság lépcsőfoka.

Az élet arra való, hogy éljük, a 

szeretet arra való, hogy adjuk – val-

lotta, amikor olyan embereket gyá-

molított, akiknek önállósága hiányt 

szenvedett, rendszeres segítőre, 

gyámra volt szükségük. Erika meg-

hökkentő példáit adta az önzetlen-

ség magasságainak.

Sok más szép történetben idéz-

zük majd őt. Remélem.

Ahogy a füle képtelen volt hozzá-

szokni a disszonanciához, úgy a 

lelke sem tudott szeretet nélkül 

élni. Boldogtalan volt a közönyben 

és a másokkal való együttrezgés 

hiányában. A szeretet önkéntes kül-

detése volt, pajzs a félelem ellen.

Barátai voltak, akik nem hagyták 

egyedül. Akinek ő barátja volt, nem 

maradt egyedül. A barátság nála 

sosem változott. Mindig megmaradt 

annak, ami, ahogy a só se lehet sót-

lan.

Élete könyvében megjelent az 

utolsó bejegyzés, vége.

Jól tesszük, ha nem csukjuk be 

ezt a könyvet, ha nem tesszük 

emlékkönyvvé, ha folytatást írunk. 

Ennek a mottója nem lehet azonos 

az övével, de hasonlíthat. Szólhat 

például így:

„Versem azé, ki szívem versbe 

kérte”

…

„Bocsássatok meg, hogyha jó a 

versem

és szeressetek érte.”

FK

In memoriam Fabó Erika

Házassági évfordulósok köszöntése 

A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város Önkormányzata nevében 

Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. 
házassági évfordulójukat 2016-ban ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozó-

ik jelentkezési határideje 2016. július 22. Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri 

Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirat-

tal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye: 2016. augusztus 14-én délután a Túri 

Vásárban. További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075  Bordács László
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Meghívó
Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és 

Sport KN. Kft. tisztelettel meghívja Önt és családját
a 

Draskovits Kerámiagyűjtemény 
anyagából rendezett kiállítás megnyitójára.

A megnyitó helye, időpontja:
Többfunkciós Kulturális Központ (Mezőtúr, Petőfi út 5. - egykori 

Ipartestület székháza) - 2016. március 19. (szombat) 11 óra.

A kiállítást megnyitja: Csupor István néprajzkutató

A vendégeket köszönti:

Herczeg Zsolt, Mezőtúr Város polgármestere

Boldog István országgyűlési képviselő 

Dr. Draskovits Dénes, a gyűjtemény adományozója 

Tárlatvezetést tart Pusztai Zsolt muzeológus, a kiállítás rendezője.

Közreműködik: Szivárvány Citerazenekar

Meghívó

A „Búzavirág” Dalkör szeretettel meghív minden szórakozni 
vágyó kedves vendéget

2016. április 16-án 15 órakor kezdődő
MAGYAR NÓTA MŰSORÁRA, 

a Közösségi Ház nagytermébe.

Fellépnek a Dalkör tagjai, 

SZTÁRVENDÉG: KOLTAI LÁSZLÓ magyarnóta énekes

Zenél: Berec Zsolt

A belépés díjtalan

Támogatójegy a helyszínen kapható.

Várjuk kedves vendégeinket.

A Dalkör tagjai

Felhívás
A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat nagy tisztelettel fordul 

Önökhöz.
A hátrányos helyzetű családok megsegítése céljából továbbra is várjuk fel-

ajánlásaikat. Bármilyen iskolai felszerelést, ruhaneműt vagy tartós élelmi-

szert köszönettel elfogadunk, melyet eljuttatunk a rászoruló gyermekek 

részére. Amennyiben ebben tudnak segíteni, kérem jelezzék a Mezőtúri 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában személyesen a Városháza Déli 

szárnyán (Postával szemben), illetve telefonon a 0656/350-147 telefonszá-

mon. Természetesen szükség esetén a felajánlásokért házhoz is megyünk. www.mkskft.hu

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetűnek nyilvánított gyermekeknek a tavaszi szünet munkanapjain 
az önkormányzat ingyenes étkeztetést biztosít.

Azok a gyermekek étkezhetnek, akiknek szülei, vagy törvényes képvise-

lői az igényüket benyújtották a családsegítő szolgálatnál.

Az étkeztetés ideje március 24., 25. és 29. 11 és 13 óra között.
Helye: A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Mezőtúr, Rákóczi u. 40.) 

ebédlője.

Az étel saját ételhordóban elvihető, illetve helyben is elfogyasztható.

Tisztelettel:                     dr. Enyedi Mihály
      jegyző
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Felhívás

2016. május 01-jén ismét megrendezésre kerül a Városi Majális a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. főszervezésében. 

A program részeként ebben az évben is lesz gépkarneváli felvonulás, 

amelyre várjuk cégek, vállalkozások, magánszemélyek jelentkezését. 

Gyülekező helyszíne: volt Főiskola, gyülekező időpontja: 9.00 órától, felvo-

nulás kezdete: 10.00 óra. A felvonulással kapcsolatban az alábbi számon 

lehet érdeklődni: 56-350-075, 06-20-243-5807.

A Majálisra várjuk olyan cégek, civil szervezetek, magánszemélyek 

jelentkezését, akik szeretnének főzés céljából kitelepülni. Ezen felül azok 

jelentkezését is várjuk, akik valamilyen termék árusításával szeretnének 

jelen lenni. A rendezvény helyszínén helyet biztosítunk a részvevőknek 

mind a főzéshez, mind az árusításhoz.

Bordács László

Meghívó

Fejes Imre
zeneszerző, zenetanár és oboaművész

születésének 119. évfordulójára
emlékezünk

2016. március 18-án 10 órakor
a Kiss János út 64. sz. alatti Mesekert Óvodai emléktáblájánál. 

A megemlékezést követően

koszorúk elhelyezésére és közös éneklésre

kerül sor ( Fejes Imre: Mezőtúri utcák, házak…….)

Szeretettel várunk minden emlékezni vágyót, 

a Szervezők

Az Országos Mentőszolgálat új, 

rohamkocsi felszereléssel rendelke-

ző gépkocsit helyezett 2016. márci-

us elsején üzembe Mezőtúr 

Mentőállomásán. Ezen a gépjármű-

vön két fő teljesít szolgálatot, 1 fő 

multikompetens mentőorvos vagy 

mentőtiszt és 1 fő mentőápolói vég-

zettséggel rendelkező mentőgépko-

csi-vezető.

Ilyen gépkocsit minden megyé-

ben indított az Országos 

Mentőszolgálat, Jász-Nagykun 

Szolnok megyében Mezőtúr kapta. 

Herczeg Zsolt polgármester úr 

kiemelte, hogy a sürgősségi betegel-

látás terén óriási jelentősséggel bír 

a jármű üzembe helyezése. Az 

Egészségház és Mentőállomás 

mezőtúri projektjét nagy gesztus-

ként értékelte az Országos 

Mentőszolgálat és már akkor meg-

ígérte Dr. Pápai György igazgató úr, 

hogy egy ekkora felszereltségű esz-

közt Mezőtúrra hoznak, amint 

lehetőség nyílik rá.

Orvosigazgató úr elmondta, hogy 

Uniós pályázat során lehetőség 

nyílt arra, hogy esetkocsikra pályáz-

zon az Országos Mentőszolgálat. 

Ezeket megyeszékhelyekre tervez-

ték, de több egyeztetést követően 

sikerült elérni azt, hogy ezek az 

autók odakerüljenek, ahol valóban 

szükség van rájuk. Így nyílt lehető-

ség arra, hogy Mezőtúrra kerülhes-

sen ez a gépjármű. - Azt gondolom, 

hogy ha az országban valahova jó 

helyre érkezett a gépkocsi, az 

Mezőtúr városa. Véleményem sze-

rint, hogy ilyen kapcsolat, ilyen pél-

dás összefogás általában nem jel-

lemző a települések vezetőire.

A rohamkocsi szintű gépjármű-

vet egy esethez másik mentővel 

együtt kell riasztani Egyrészt azért, 

mert ha nagyon súlyos a helyzet, 

akkor ott négy ember szükséges. 

Másrészt, hogy ha kiderül, hogy a 

riasztás először sokkal súlyosabb-

nak tűnt, de nem kell a beteget 

bekísérni mentőtisztnek vagy men-

tőorvosnak a megyeszékhelyre, 

akkor ez a mentőegység a városban 

maradhat, ha szükséges egy másik 

esethez is riaszthatóvá válik. 

Dr. Pápai György kiemelte, hogy 

egy új és igen modern orvosi eszkö-

zökkel van felszerelve az új gépjár-

mű: defibrillátor, monitor, pacema-

ker készülék, lélegeztető gép, vala-

mint több más életmentéshez szük-

séges eszköz, amely nem található 

meg minden mentőautóban. Az új 

eszközök használatáról képzéseket 

tartottak a mentősök számára.

Zsosa János a Mezőtúri 

Mentőállomás vezetője az ellátás 

szempontjából az autó tartalmát 

tekintve kiemelte a gyógyszerek 

mennyiségét, hiszen eddig ennyi 

nem volt egy mentőegységnél. 

Fontosnak tartja, hogy minden kor-

osztály számára, több méretben is 

találhatóak légút-biztosító eszkö-

zök, amelyek az ellátás hatékonysá-

gát segítik. Továbbá találhatóak 

rögzítő eszközök, amelyek a kimen-

tésben, mozgatásban segíthetnek. 

A szállítás és az ellátás során 

kiemelte a defibrillátorral összekö-

tött monitor EKG egység szerepét. 

Mezőtúr lakosainak egészség-

ügyi ellátását tekintve nagyon nagy 

előrelépés ezen autó érkezése.

Bodor Márti

Ismét nagyot lépett Mezőtúr a betegellátás terén
A Mezőtúri Városi Nyugdíjas 

Klub az idén is a Farsangi 

Mulatságával nyitotta meg a 2016-os 

évet. 

A zenés-táncos délutánnak a 

Városi Oktatási Centrum ebédlője 

adott helyet, hiszen a klub rendez-

vényeinek látogatottsága évről-évre 

nő. Bacsa Miklósné, a klubvezetője 

a Városi Televízió kérdésére 

elmondta, hogy 17 klub, körülbelül 

180 fő vett részt a jókedvű délutá-

non. Érkeztek vendégek 

Mezőberényből, Gyomaendrődről, 

Kétpóról, Tiszaföldvárról és 

Homokról is, de természetesen a 

városi klubbok is megtisztelték az 

eseményt. Ica néni kiemelte, hogy 

egy ekkora volumenű esemény 

megszervezése csapatmunka, így 

nagy köszönettel tartozik a klubtag-

oknak az elvégzett munkáért.

Az eseményen részt vett Herczeg 

Zsolt Mezőtúr város polgármestere, 

aki köszöntőjében kihangsúlyozta, 

hogy Mezőtúr Város Önkormányzata 

számára nagyon fontosak a helyi 

közösségek. A délutánt megtisztelte 

jelenlétével Boldog István ország-

gyűlési képviselő is, aki elmondta, 

hogy örömére szolgál a nyugdíjasok 

vidámságát látni, hisz a minden-

napokban a jókedv és az egészség 

elengedhetetlen.

Ezen a farsangi mulatságon is 

főműsorszám a jelmezes felvonulás 

volt, ahol körülbelül 20 fő bújt vala-

ki más a bőrébe.

A délután folyamán a talpalávalót 

a Molnár Duó szolgáltatta, így min-

denki vidáman távozott az ese-

ményről.

Bodor Márti

Farsangi mulatság

Fotó: Molnár Andrea



7m e z ő t ú r  é s  v i d é k e2016. március 11.

„Mezőtúri utcák, házak...”
MAGYARNÓTA EST
Fejes Imre emlékére

Szeretettel meghívjuk a magyar nóta kedvelőit a
2016. április 24-én 15 órakor kezdődő magyarnóta estünkre

 a Városi Színházterembe 
(Mezőtúr, Petőfi út 5.)

Fellépnek: Madarász Katalin (a Magyar Köztársaság kitüntetett művé-

sze), Farkas Rozika (Életműdíjas művész), Koltai László, Molnár László, 
Sülyi Károly

Kísér: Szalai Antal (Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész) és cigányze-
nekara

Műsorvezető-rendező: Petróczki Csaba
Belépőjegyek válthatók 2016. március 1-től a mezőtúri Közösségi Ház 

pénztárában és Petróczki Csabánál (tel: 06/30 413-0007), illetve a helyszí-

nen a rendezvény napján 1500 ft-os egységáron.

A rendezvény főszponzorai: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft., DAN-TON Művészeti Egyesület

A Mezőtúri női kézilabda szakosz-

tály és az utánpótlás csapatok életé-

ben a budapesti SKC Holding Kft. 

jelent meg, mint új névszponzor. 

Herczeg Zsolt polgármester úr 

kiemelte, hogy nagyon fontos a támo-

gatás az élet minden területén. Az 

önkormányzat nem tudja megtenni, 

hogy minden sportágat, egyesületet, 

szakosztályt az igényei szerint anyagi-

lag támogatni tudja. Ezért fontos, 

hogy kívülről, önzetlen emberek által 

a sportolók is támogatásra kerüljenek. 

Somos András SKC Holding Kft. 

ügyvezetője elmondta, Lakatos 

Tiboron keresztül tudták meg, hogy 

Mezőtúron nagyon fontos utánpótlás 

nevelési csapat van. Az eredménye-

ket látva döntöttek úgy, hogy támo-

gatóként szeretnének fellépni váro-

sunkban. Az SKC Holding Kft. orszá-

gosan több telephellyel, sok tanács-

adóval működik. A vállalat célja, 

hogy minden közösségben, terüle-

ten, ahol a kollégáik jelen vannak, 

erősítse a társadalmi szerepvállalást.

Az SKC Holding támogatásával új 

mezt kapott Mezőtúr női csapata, 

amelyből egyet Mesziár Ramóna a 

csapat kapitánya adott át Somos 

András részére.

Bodor Márti

Új szponzor Mezőtúron

Jól indult az éve a Túri 

Sárkányoknak. Meghívást kaptak 

Szarvasra az  I. Szarvasi Medencés 

Bajnokságra, 2016. február 13-ára.

Mezőtúr négy csapattal jelezte 

részvételét a rendezők felé, amit 

nagy örömmel fogadtak. Ez a ver-

seny a sárkányhajósok téli felkészü-

lését, hogy segíti? A fedett uszodá-

ban a medencébe letett hajókon két 

hat fős csapat egymással szemben 

ül. Amikor elhangzik a start, a 

legénység erőn felül igyekszik a 

hajót elindítani, és a szemből evező 

csapatot eltolni. Akinek ez sikerül, 

az a győztes. Szarvason több kate-

góriában közel ötven csapat állt 

rajthoz. 

A rendezők kategorizáltak: gye-

rek, ifi, amatőr felnőtt, profi csapa-

tokat. Ahol voltak női, vegyes, férfi  

indulók. Mezőtúrról, mint mond-

tam négy csapat indult. 

Női szabadidős: Túri 
Tűzsárkányok

Szatmári Anikó (cs.k.), 

Csikányné Tóth Mónika, Szalai 

Erika, Roszik Zoltánné, Szűcsné 

Merza Andrea, Bontovics Zsibó 

Beatrix.

Túri Vegyes szabadidős: 
Farkas	Mária,	Fejes	Mariann,	•	

Juhász Gábor, Herbály Zoltán, 

Fodor Sándor, Molnár Béla.

Férfi: Túri Sárkányok „ A” sza-
badidős open: 

Orosz László (cs.k. ), Varga 

Zoltán, Szabó Lajos,  Tor Norbert,  

Patkós János, Simon Tamás.

Túri Sárkányok „ B” szabadidős 
open:

Csernyán Péter ,  Szebegyinszki 

Attila, Borzi Milán,  Nagy Miklós, 

Tóth Zsolt, Csomor Andor.

A sok szarvasi csapat mellett kép-

viselték városukat: Gyomaendrőd, 

Békés, Csongrád, Kecskemét, Vác, 

Göd, Baja sárkányai is. 

A profi női és open kategóriát a: 

DUNAI SÁRKÁNYOK VÁC  csapata 

nyerte, a profi vegyest:  

SÁRKÁNYHAJÓSOK GÖD. A 

Szabadidős kategóriában MEZŐ-

TÚR szépen szerepelt. Női döntő-

ben a TÚRI TŰZSÁRKÁNYOK 

kerültek ki győztesen így megsze-

rezték az I. helyet.

Szabadidős férfi open kategóriá-

ban a TÚRI SÁRKÁNYOK „ A” csa-

pata igen kemény és nagy küzde-

lemben lett I. helyezett. A nap meg-

lepetését a TÚRI VEGYES okozta 

egy szép bronz éremmel. 

A verseny nagyon szervezetten 

és sportszerűen zajlott. Köszönjük 

a csapatoknak a részvételt és remé-

lem lesz még alkalmunk együtt 

evezni. Remélem itthon is tudunk 

szervezni egy hasonló versenyt a 

strandfürdő területén. HAJRÁ 

MEZŐTÚR! 

KÉPEK: TÚRI SÁRKÁNYOK

CIKK: CSERNYÁN PETI

Sárkányhajós hírek

Fotó: www.videk.ma  Forrás: Mezőtúri AFC női kézilabda szakosztály

Nagy szerettel várjuk a leendő kiscsoportos gyermekek szüleit, 2016. 
március 23-án, szerdán 17 órakor az ÓVODAI BEÍRATÁSSAL

kapcsolatos tájékoztatónkra, 
a Csoda-Vár Óvodába (Zrínyi út 1. sz.).

Minden érdeklődőt szerettel várunk!

A leendő kiscsoportos óvodapedagógusok és az intézményünk

valamennyi dolgozója nevében:

Kontér Béláné
intézményvezető

Virág Büfé
Közösségi Ház földszint
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart. 

A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, vala-
mint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális 

ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

Rafael Miranda Anita
(Rafael Teréz)

Seprenyi Jázmin Julianna
(Gyurkin Bernadett)

ELHUNYTAK
Bíró Zsigmondné Józsa Irén élt 76 évet,

Pályi Zsigmondné Dávid Margit
élt 85 évet, 

Szabó Mihály élt 89 évet, 
Szabó Magdolna élt 82 évet, 

Seres Antalné Kudlacsek Margit élt 88 évet,
Seres Antal élt 89 évet,

Patkós Lajos élt 73 évet, 
Magda Irén élt 88 évet, 

Hegedűs János élt 90 évet, 
Szilágyi Károly élt 52 évet, 
Bárdos Attila élt 29 évet, 

Kézsmárki Zsolt élt 38 évet, 
Jónás György élt 90 évet, 

Pécsi Lászlóné Erdei Terézia élt 83 évet,
Nagy Zoltán János élt 38 évet,

Biró András élt 82 évet,
Szabó Gyula élt 62 évet. 

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Március 11-17-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Március 18-24-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
350-044

Állatorvosi ügyelet
Március 12-13-án
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 70/323-4843
Március 14-15-én
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
Március 19-20-án
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Ü G Y E L E T E K

Csuth-Tolnai Máté
(Tolnai Renáta)

Gecser Krisztián
(Kiss Dorina)

Terdik Izabella Mária
(Oravecz Mária

Tóth Csenge
(Rácz Bernadett)

Tóth Zoé
(Tóth Anett)

A Városi Sportpályán büfé kiadó üzemeltetésre.
 Bővebb infó: Barta Gyula sportágazatvezető

06-20-481-6233

Tisztelt Támogatók! Kedves Szülők!
Kedves úszósportot szerető Barátaink!

Kérjük, hogy amennyiben módjukban áll, úgy ajánlják fel adójuk 1 %-át 

a MEZŐTÚRI ÚSZÓSZAKOSZTÁLY számára, melyet a 

Mezőtúri Közművelődési és Spont KN Kft-n keresztül tehetnek meg.

Adószám: 14847284-2-16
Az adományaikat előre is köszönjük!


