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Megjelenik kéthetente

Ingyenes
Száz éve Trianon
Egy angol lord emlékezete

TÁJÉKOZTATÓ
Intézményünk működési rendjéről, amely 2020.
március 17-től visszavonásig érvényes.
A koronavírus járvány miatti kormányrendelet, valamint
polgármesteri tájékoztató figyelembe vételével a következőket közöljük:
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. egységei programjait, szolgáltatásait szünetelteti.
A Társaság munkatársai ebben az időben háttérmunkákat
végeznek.
Fontos esetekben elérhetőségeink a zárva tartás időszakában:
Közösségi Ház:
8-16 óráig a 06-20-243-5808-as telefonszámon,
illetve a titkarsag@mkskft.hu e-mail címen.
Városi Sportcentrum:
8-16 óráig a 06-20-481-6233-as telefonszámon.
Túri Fazekas Múzeum:
8-16 óráig a 06-70-770-2322-es telefonszámon, illetve a
fazekasmuzeum@gmail.com e-mail címen.
TourInform Iroda:
8-16 óráig a 06-20-243-6405-ös telefonszámon, illetve a
mezotur@tourinform.hu e-mail címen.
Mezőtúri Városi Televízió
8-16 óráig a 06-70-673-0110-as telefonszámon,
illetve az mvtv@mkskft.hu e-mail címen.
Mezőtúr és Vidéke:
8-16 óráig a 06-20-243-5808-as telefonszámon,
illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail címen.
Megértésüket köszönöm!
Bordács László
ügyvezető

A Magyar Igazság Kútja
1955. áprilisában találkoztam
először a Magyar Igazság kútjával,
amikor a szegedi Pedagógiai
Főiskola rajz tanszéke Pestre vitt
bennünket első- és másodéves
hallgatókat egy művészeti tanulmányi kirándulásra. A Szabó Ervin
könyvtár előtt ácsorogtunk, vártuk
a nyitást, és néhány másodéves
lánnyal leültünk az ott lévő szép
díszkút alsó peremére. Ezt látva az
egyik tanárnőnk, Kopasz Márta
grafikusművész oda jött hozzánk.
Furcsa fojtott hangon kezdett
beszélni a kútról, amin ültünk.
Mondott valamit a szobrászról, és
a kút különös történetéről, a trianoni döntésről, s említett egy számunkra megjegyezhetetlen nevű
idegen politikust is. Mivel
Trianonról jóformán semmit nem
tudtunk akkor, meg sem értettük
szavai lényegét. Hanghordozásából
éreztük, hogy erről csak így halkan szól és csak itt és most néhányunknak, mert Trianonról 1955ben beszélni nem volt tanácsos
még halkan sem, főként egy tanárnak. Néhány fotó is készült akkor
ott rólunk az egyik fiú társunk
jóvoltából, s a kis fotók bekerültek
ifjúságom albumába. El kellett
telni 65 évnek, hogy felidéződjön
bennem ez a beszélgetés, és rájöjjek, hogy mit is próbált közölni
velünk ott suba alatt és bizalma-

san a mi bölcs Kopasz Márta tanárnőnk. A napokban ugyanis elém
került az interneten néhány kép a
Magyar Igazság Kútjáról, és ez
által felidéződött emlékeimben az
említett történet és az akkor
készült két kis fotó.

De mi is ez a történet, miről van
itt szó?
100 évvel ezelőtt 1920. június
4-én írták alá a Párizs környéki
Trianon palotában a ránk nézve
oly gyászos, sőt gyalázatos szerződést, a békediktátumot. A nagy
sorscsapás után 1923-tól még
külön egy több éves gazdaságpolitikai incidens és per is zajlott, a
románok békeszerződés be nem
tartása miatt. E botrányos „magyarromán optánsper”-re figyelt egész
Európa és főként Anglia közvélekedése. 1927-ben ezt a dolgot, a
román-magyar helyzetet tanulmányozni jött hazánkba a brit sajtómágnás és politikus Lord
Rothermere, aki alaposan utána
nézett a szóban forgó dolgoknak,
főként a magyar kisebbségek körül
történt
visszaéléseknek.
Hazamenve megírta kialakult véleményét újságjában a Daily Mailben
(június 21.). A „Magyarország
helye a Nap alatt” című írása nagy
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visszhangot váltott ki Európa
szer te. Még a revízió szükségességét is felvetette.
Ezáltal Lord Rothermere nálunk
nagy népszerűséget szerzett. Az
iránta való rajongás, tisztelet és
hála jeléül jött létre a személyéhez
és nevéhez kötött díszkút Pesten a
Wenckheim palota előtti téren
(Szabó Ervin tér), melyet 1929.
június 8-án lepleztek le.
A szépen tagolt díszkutat
Szengyörgyi István szobrászművész alkotta. A kút medencéjéből
emelte ki a szoboralakokat, melyeket egy kőkocka talapzatra helyezett. E kőkocka egyik oldalán
kapott helyet jól láthatóan
Rothermere portréja, rozetták és
vízeresztő csövek közt. A kőkockán életnagyságú két alakos szobor áll, az igazság megszemélyesítője Justitia, kezében karddal és
mérleggel, mellette segélyt kérő
leány szimbólum. A medence
peremén jól olvashatóan ez állt:
„E kutat hálás magyarok emelték Nagy Britannia méltó fia
Viscount Rothermere tiszteletére.

tanulmányi kiránduláson, már
csak a meghiányosított kutat láthattuk.)A kút 2004-ben nyerte vis�sza eredeti képét. 75. évfordulójára
helyre állították és a környékét
szépen rendezetté tették.
Lord Rothermere nevével
később egy mezőtúri vonatkozású
hír nyomán találkoztam.
1935. szeptemberében ünnepelte a Mezőtúri szőnyeggyár fennállásának 15. évfordulóját egy szép
jubileumi ünnepséggel, melyről az
Egyetértés újság beszámolt. A gyár
vezérigazgatója Horváth Miksa
három gyönyörű irredenta ajándék
szőnyeget készíttetett ez alkalomra. A három szőnyeg egyike
Rothermerenek készült, egy
Mezőtúr városnak, egy pedig
Gömbös Gyula miniszterelnök szobájába. A szőnyeg gyönyörű színekkel nagy Magyarországot
ábrázolta, melyen a trianoni határ
fekete vonala választotta el az
elcsatolt területeket. A kép alatt
„Nem nem soha” felirat volt olvasható a trianoni dátummal. Sajnos e
szőnyegről fotót nem közölt az
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Tisztelt mezőtúri polgárok!
Napjainkban az életünk jelentős
mértékben megváltozott. Bezártak
az oktatási intézmények, a közintézmények, és próbálunk vigyázni
saját magunkra, egymásra, családtagjainkra. Az én életem, napi
programom is igencsak megváltozott, nem fogadok senkit, hiszen
az ügyfélfogadás a Polgármesteri
Hivatalban szünetel. Próbálok
vigyázni magamra, de természetesen a kollegák egészségére is figyelünk. Igyekszünk a beérkező igényeket, kérelmeket fogadni, itt
elsősorban a segélyezésre gondolok, és próbáljuk a lakossági igényeket kielégíteni. Ez nem megy
egyszerűen, hiszen a segélyezés
kapcsán sokan nem rendelkeznek
lakossági folyószámlával, de úgy
döntöttünk, ezeknek az embereknek postai úton fogjuk eljuttatni az
összeget. Amire szeretném nyomatékosan felhívni a figyelmet: aki

csak teheti, maradjon otthon,
vigyázzon a családtagjaira, főleg
az idősekre. Családtagjaimmal mi
is gondoskodunk a nagyszülőkről,
bevásárolunk nekik, és telefonon
tartjuk velük a kapcsolatot. Arra
kérek mindenkit, a családi összejöveteleket most halasszák el, és az
említett viselkedési normákat tartsák be.
Önkormányzatunk
részéről
folyamatosan tájékoztatjuk Önöket,
hogyan érhetik el a háziorvosokat,
a Hivatalt. Facebookon keresztül
mindenkinek szívesen válaszolok,
így keressenek bátran, próbálunk
segíteni azon, aki bajba jutott.

Kérem vigyázzanak
magukra és egymásra!
Herczeg Zsolt
polgármester

Tisztelt mezőtúri, mesterszállási, mezőhéki, kétpói
és túrkevei lakosok!
Ezen a fórumon is tájékoztatom Önöket, hogy Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter és Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkár utasítása alapján
a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet fekvőbeteg egységeire kizárólag a
sürgős ellátást igénylő betegek kerülnek felvételre.
A járóbeteg szakrendelések meghatározatlan ideig tartó szünetelése
miatt a sürgős, életveszélyes panasszal jelentkező betegek a 24 órás
Meghosszabbított Járóbeteg Ellátási egységet (a köztudatban
sürgősségi) keressék fel!

Az ő betűje megöli a hatalmaskodást, az ő lelke megeleveníti az
igazságot. 1928”.
1945. után a kutat megcsonkították. Rothermere képét leverték,
helyére Szabó Ervin került, Justitia
kezéből a mérleget eltávolították, a
kútkáván körbefutó szöveget letakarták egy beton szalaggal.
(1955-ben én és társaim azon a

említett újság. Elképzelésem szerint a Mezőtúr városnak készült
szőnyeg bizonyára a polgármester
irodáját díszíthette 1944 őszéig
mint faliszőnyeg. A szőnyegek sorsáról azóta semmit nem lehet
tudni.

Az intézmény ellátási területén kívülről érkező betegeket nem fogad!
Kérek mindenkit a saját és környezete egészségének védelmében a hírcsatornákon közzétett eljárásrendnek megfelelő, felelősségteljes
magatartásra!
Dr. Csellár Zsuzsanna
főigazgató

Kissné Mikes Éva

Idézet a mindennapokra
„Megpihenni tértél,
Hol nincs több fájdalom,
De szívünkben itt leszel,
Mert hiányzol nagyon.”
Fájó szívvel tudatjuk, Molnár
Sándor életének 86. évében
elhunyt.
Gyászoló fia: Zoltán
Testvérei: Teréz, Eszter, Katalin,
László

„Jóval erősebb vagy, mint gondolod. Ezt ne feledd! Honnan tudom?
Onnan, hogy ezzel mindenki így van. Én is. Az emberben van egy
hétköznap működő gőzkazán - és van egy atomkohó. A kazánt ismerjük, és tudjuk kezelni magunkban. Alatta azonban hatalmas, isteni erők
rejlenek - egy atomkohó. Az akkor kezd működni, ha vész van, ha nagy
próbatétel előtt állsz. Ha fel tudod szabadítani magadban ezt a rejtett
energiát, a legsúlyosabb betegségből is meggyógyulsz, a legnagyobb
sorscsapásból is felállsz.”
Müller Péter
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Felhívás!
Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Intézményellátó Kft.
értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi járműveket:
1. Multicar-IFA M25 típusú 1985-ben gyártott 3 személyes billenőplatós
teherautó.
2. Iveco 35C13 Daily típusú 2001-ben gyártott 6 személyes billenőplatós
kisteherautó.
3. Mercedes Vito 108 CDI típusú 2003-ban gyártott 3 személyes dobozos
kisteherautó.

4. ZETOR 5748 típusú 1974-ben gyártott fülkés traktor.
5. IFA W50 típusú 1988-ban gyártott fix platós teherautó
6. Mitsubishi L300 típusú 1997-ben gyártott 3 személyes dobozos kisteherautó.
7. Iveco Daily 35C CITY TRUCK típusú 2003-ban gyártott 6 személyes
platós kisteherautó.
A gépjárművek előzetes egyeztetés után
2020. március 31-én délelőtt10 órakor tekinthetőek meg.
A gépjárművekre vonatkozó vételi ajánlatot legkésőbb 2020. április 15–
ig írásban kell benyújtani emailben (intezmenyellato@mturiellato.hu)
vagy postai úton a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. (5400 Mezőtúr, Kávási Sándor utca 25.)
részére.
További információ munkaidőben 8:00 és 15:00 között telefonon
kérhető: +3656350037

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem keressenek az alábbi elérhetőségeken:
Email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Telefon: +3620 380 07 09
			
Boldog István
országgyűlési Képviselő

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Telekis siker a Kazinczy versenyen
Domokos Konrád a Teleki Blanka
Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium 13. évfolyamos tanulója
nyerte a Szép Magyar Beszéd verseny megyei fordulóját. A
Szolnokon megrendezett versenyen gimnázium kategóriában
Molnár Dia és Bajcsi Szabina képviselték intézményünket, szakgimnázium kategóriában pedig Szűcs
Petra és Domokos Konrád indultak.
Kategóriánként az első két helyezett jutott tovább az országos döntőbe, melyet április 17-19 között
rendeznek meg Győrben. Konrád
megyei első hellyel delegálta magát
a legjobbak közé.
A kereskedelem-marketing ágazaton tanuló fiatalember nem először vett részt az élőbeszéd szerepét hangsúlyozó megmérettetésen.
Évekkel ezelőtt kilencedikes diákként már kipróbálta magát, ám
akkor nem jutott tovább a megyei
fordulón.
Március 5-én elsősorban tapasz-

talatszerzés és a versenyhelyzet
átélése motiválta azokat a kilencedik évfolyamos telekis tanulókat,

végeztek. - Ismeretlen szövegeknél
fontosnak tartom, hogy az író szerepébe próbáljuk magunkat képzel-

akik próbára tették szép kiejtésüket, kifejezőerejüket és szövegértésüket. A hangsúlyozás és nyelvhelyesség területén szerzett készségek finomhangolásában Kugyela
Anna segítette a tanulókat. Molnár
Dia és Szűcs Petra a hetedik, Bajcsi
Szabina pedig a tizedik helyen

ni. Egy jó előadó minden helyzetben képes hidegvérrel nézni egy
szövegre. Élettapasztalat kell
hozzá, hogy szinte minden helyzetbe bele tudjuk magunkat élni.
Értelmeznünk kell a szöveget.
Tudnunk kell, hogy miről beszélünk. Ez alapján megfelelő háttértu-

dással kell rendelkeznünk. Ha megértjük miről olvasunk, akkor ki tudjuk emelni a lényeget. Tudni fogjuk
hová kell hangsúlyt tennünk, tudni
fogjuk, hol kell szünetet tartanunk,
és tudni fogjuk, milyen mértékkel
tegyük majd azt. A lényeg bennünk, előadókban rejlik. A dolgunk
hasonló, mint a tanárnak. A tudásunkat kell átadni érthető, feldolgozott állapotban – mondta Szűcs
Petra.
Az igényes és példamutató
beszéd egyre nagyobb jelentőséggel bír a 21. századra fölénybe kerülő digitális információtovábbítással
szemben. Domokos Konrád, a
megyei döntő győztese áprilisban a
közlés tartalmának átadásában és
hangzásformájának hitelességében
méretteti meg magát kortársaival.
K.Z.

Kedves 4. számú választókörzeti lakosok,
kedves mezőtúriak!

Kedves Alkotó Gyermekek!

Idei témánk:

A Gyermeknapi rajzpályázatunk
felhívását az egészségügyi helyzetre hivatkozva módosítottuk.
Szeretnénk, ha csodás alkotások
születnének otthon is.
A rajzkiállítást, amennyiben nem
tudjuk a kihirdetett időpontban és
helyszínen megtartani (2020.
május 29. Közösségi Ház) szeretnénk online „felrendezni”.
Így kérünk Benneteket arra, hogy
készítsétek el a képeket és a szüleiteket pedig kérjük, hogy
szkenneljék be, vagy fotózzák le
azokat és küldjék el e-mailban az
mks.nyeremeny@gmail.com címre.
Kérjük tüntessétek fel a neveteket,
korotokat és iskolátokat/ óvodátokat, valamint adjatok a rajznak egy
címet.
A versenyre három-– óvodás, alsó
tagozatos, felső tagozatos kategóriában – várjuk a gyerekek rajzait.

CSUKÁS ISTVÁN MESEHŐSEI
Bármilyen technikával készült
kasírozott képeket küldhetnek be
a jelentkezők.
Az alkotások beérkezési határideje: 2020. április 17. (péntek),
16.00 óráig.
A legjobban sikerült rajzok alkotói
díjazásban részesülnek, valamint
az elmúlt évekhez hasonlóan egy
rajz kiválasztásra kerül és a Városi
Gyermeknap plakátjának alapját
fogja képezni.
Bordács László
ügyvezető

Amennyiben élelmiszer, gyógyszerbeszerzési gondjuk, vagy egyéb
általam orvosolandó problémájuk merül fel, kérem, keressenek
továbbra is privát üzenetekben, vagy telefonon!
A kialakult veszélyhelyzetben, feladatomnak érzem az Önök
támogatását, megsegítését, tudom, hogy sokan egyedül maradtak,
nem tudnak elmozdulni otthonról, valamint nem ajánlatos, tehát
keressenek bizalommal! Számomra öröm, ha segíteni tudom az Önök
mindennapjait, köszönöm az eddigi megkereséseket, mindig próbálok
gyorsan reagálni!
Elérhetőségem:
kidli33@gmail.com
Facebook: Ildus Varga
Telefonszám: 06707797920
Üdvözlettel: Dr. Siposné Varga Ildikó
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Közlekedési mobiljeggyel vehetők igénybe a Volánbusz járatai
A járványügyi helyzetre való
tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott
új, rendkívüli intézkedés értelmében március 23-tól készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a
Volánbusz valamennyi járatán.
Március 25-én, szerdán üzemkezdettől pedig a tanszüneti menetrend lép érvénybe az országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon, valamint a városok menetrend
szerinti helyi közlekedésében egyaránt. A Volánbusz Zrt. és a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. megállapodása
alapján az autóbusz-közlekedési
társaság valamennyi helyközi járatán, valamint azon települések helyi
járatain, ahol a Volánbusz a szolgáltató, elérhetővé válik a készpénzmentes jegyvásárlás. Az együttműködésnek köszönhetően megvalósul az applikációban történő jegyvásárlás lehetősége a Volánbusz valamennyi járatán. A mobiljegy vásárlás bevezetésével egy időben a társaság minden helyi, országos, regionális és távolsági járatán
felfüggeszti az első ajtónál történő
felszállást, a járművezetőket szalagkordonnal határolják el az utastértől. A két állami társaság között létrejött megállapodás szerint azokat
az utasokat, akik az applikációban
vásárolják meg jegyeiket a

Volánbusz járataira, nem terhelik
pluszköltségek, vagyis az elektronikus jegyek ára megegyezik a hagyományos, papíralapú jegyekével. A
teljes árú jegyek mellett elérhetők
lesznek az 50 és 90 százalékos kedvezménnyel válthatók is. A Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. és a Volánbusz
szakemberei nagy erőkkel dolgoznak a mobilapplikáció fejlesztésén
annak érdekében, hogy legkésőbb a
hónap végéig bérletvásárlási lehetőséggel is bővüljön az alkalmazás.
Fontos tudni, hogy a mobilalkalmazásban nem választhatók ki az
indulási és célállomások, a helyközi
járatokra szóló jegyeket az indulási
és érkezési állomás közötti
kilométertávolság kiválasztásával
lehet megvásárolni. Az adott távolsághoz tartozó adatok – az indulás
és az érkezés helyét beírva - a
menetrendek.hu
rendszerében
találhatók meg, amely az applikációból közvetlenül is elérhető. A
Volánbusz által üzemeltetett helyi
járatokra az adott településnév kiválasztásával könnyen kikereshetők
és megvásárolhatók a jegyek. A közlekedési mobiljegyek használata a
veszélyhelyzeti időszakban nagyban segíti a gépjárművezetők és a
pénztárosok jegy- és bérletértékesítési tevékenységének csökkentését,
kiváltását. A Nemzeti Mobilfizetési

Felhívás
Tisztelt 6. sz. Választókörzetben Élők!
Kedves Béketelepiek, Oprekertiek, Papucsoskertiek!
A koronavírus megjelenésével életünk mindennapjai nagyban megváltoztak az elmúlt napokban. Amit eddig megszokott ritmusban végeztünk, vagy természetesnek tűnt, azokra a következő időszakban a megelőzés érdekében nagyon oda kell figyelnünk.
Kérek mindenkit, hogy a maga, családja és környezete érdekében, ha
teheti, maradjon otthon!
Idős lakosaink számára igény esetén önkormányzatunk segítséget nyújt
bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, étkeztetésben.
Amennyiben kérdésük, kérésük van, vagy ha segítségükre lehetek,
kérem, keressenek továbbra is bizalommal!
Tel.: 20/5588364
E-mail: szucs.dan@gmail.com
Szűcs Dániel
városi képviselő

Zrt. mobilalkalmazásának segítségével a jegy bárhol, bármikor megvásárolható, akár közvetlenül a
járat indulása előtt is. A mobiljegy
használatához az utasnak iOS vagy
Android operációs rendszerű mobiltelefonjára le kell töltenie a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt., vagy valamely
viszonteladója (jelenleg az OTP
Simple) által működtetett közlekedési mobiljegy-alkalmazást, és
abban regisztrálnia kell magát. A
jegyvásárlás során az utasnak meg
kell adnia az utazásához használni
kívánt járat tervezett indulási időpontját. A kiválasztott terméket a
felhasználó egyenlegéről vagy
bankkártyája segítségével tudja kifizetni. Az alkalmazások elérhetőek a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapján. A mobiljegyek vásárlásához és
felhasználásához az utas készülékének minden esetben mobil adatkapcsolattal kell rendelkeznie, ahogyan
a megvásárolt jegy ellenőrzése
alkalmával is. A helyi és helyközi
viszonylatokban továbbra is válthatók papíralapú jegyek a szokásos
elővételi módokon, de a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. és a Volánbusz
azt kéri, hogy Magyarország
Kormánya tanácsának megfelelően
csak az vegye igénybe a közösségi
közlekedést, akinek halaszthatatlanul szükséges. Az autóbusz-társa-

ság kéri továbbá, hogy aki csak
teheti, elektronikus úton váltsa meg
jegyét. Március 25-én, szerdán
üzemkezdettől a tanszüneti menetrend lép érvénybe a VOLÁNBUSZ
Zrt. által közlekedtetett országos,
regionális és elővárosi autóbuszjáraton, illetve a városok menetrend
szerint közlekedő helyi autóbuszjáratain is. Az országos veszélyhelyzettel összefüggő, a társaság autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és
bérletváltási szabályait érintő változásokról utasaink a volanbusz.hu/
koronavirus oldalon tájékozódhatnak. A jelenlegi helyzetre való
te k i n te t te l
b e v e z e te t t
mobiljegyvásárlási rendszer további
alkalmazásának lehetőségéről a
rendkívüli időszakban szerzett
tapasztalatok elemzését követően
dönt a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és
Volánbusz Zrt.
Németh Tamás
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.
Forgalmi és kereskedelmi
igazgatóság
helyi közszolgáltatás

TISZTELT MEZŐTÚRI LAKOSOK!
Mezőtúr Város Önkormányzatának és a BKTT Szociális Szolgáltató
Központnak a kialakult veszélyhelyzetben a legfontosabb feladata, hogy
megóvjuk a városban élő időseket az esetleges fertőzéstől.
Kérünk, minden 65 év feletti idős embert
MARADJANAK OTTHON!
Akinek nincs olyan családtagja, aki segítséget tudna nyújtani a
bevásárlásban, gyógyszeríratásban, gyógyszer kiváltásban az hívja az
alább megadott telefonszámok valamelyikét, annak érdekében, hogy
munkatársunk segíteni tudjon.
Felhívjuk az idősek figyelmét, hogy kizárólag csak a BKTT Szociális
Szolgáltató Központ Munkatársát engedjék be! Kollegáink mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a hozzánk forduló idősek ellátása
biztosítva legyen. Ennek érdekében, kérünk mindenkit nagy
türelemmel, fegyelmezetten viselje a következő időszakot.
Tel.: 06-56/352-742 BKTT SZSZK Áchim u. Idősek nappali ellátása
(Klub)
06-56/352-927 BKTT SZSZK XVII. u. Idősek nappali ellátása
(Klub)
06-56/351-361 BKTT SZSZK Puskin úti Idősek Nappali ellátása
(Klub)
06-20/208-8070 BKTT SZSZK Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
06-20/592-9109 BKTT SZSZK (munkaidőn túl is hívható)

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)

A kialakult veszélyhelyzet elhárítása mindannyiunk feladata, fontos, hogy figyeljünk 65 évesnél idősebb hozzátartozóinkra!
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Tisztelt Mezőtúriak, Kedves Ismerőseim!
Először, mint biológia-földrajz
szakos nyugállományú pedagógus
szólok Önökhöz.
A történelem során emberi
fajunkra sok veszély leselkedett.
Őseink mindezeket leleményességüknek, kitartásuknak és főleg
genetikai állományuknak köszönhetően túlélték. Mi NEKIK – így
nagybetűvel – köszönhetjük létünket. NEKIK köszönhetjük, hogy
megízlelhettük azt a csodálatos
dolgot, amit életnek, értelmes életnek nevezünk. Mindez felelősségre
kötelez bennünket is.
Az emberiség tudása az elmúlt
évezredek tudósainak, felfedezőinek, egyszerű mestereinek és kétkezi munkásainak köszönhetően
hatalmas, mindezek ellenére még
nagyon hiányos. Vannak kiváló,
nagy munkabírású köztisztviselő-

ink, közalkalmazottaink, élükön az
egészségügyi dolgozóinkkal, vannak nagy tudású cégvezetők, alkalmazottak és a gépsoroknál dolgozó
munkások, akik nap, mint nap végzik felelősségteljes feladatukat.
Sokunknak cserébe csak annyit
kell – kellene – tennie, hogy felelős
és cselekvő magatartást tanúsít.
Figyel magára, családtagjaira és
embertársaira. Valljuk be őszintén,
ez – ha lemondásokkal is jár – nem
olyan nagy dolog.
Én, mint 65 éven felüli ember
komolyan vettem a felhívást:
MARADJ OTTHON!
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy tétlenkedek. Mint önkormányzati képviselő továbbra is
végzem a munkámat, persze nem a
megszokott
munkarendben,
hanem a helyzethez alkalmazkod-

va. A veszélyhelyzet kihirdetése
után 21 munkatársamat hívtam fel
telefonon. Megkértem őket, hogy
kísérjék figyelemmel a lakókörzetükben élők problémáit a járvány
idején. Jelezzék, hogy kinek
hogyan
tudunk
segíteni.
Segítőimmel azóta is folyamatosan
tartom a kapcsolatot. Jelzéseiket
továbbítom városunk jegyzőjének,
a polgármesteri hivatal munkatársainak. Van, aki étkezést igényel,
van, akinek a telefonja romlott el
vagy a járdával van problémája.
Mások felelősebb hozzáállást kérnek embertársaiktól a közterületeken, boltokban, vagy éppen az ő
felelős magatartásukat dicsérik.
Sok jó ötletet, tenni akarást is szült
a kényszerhelyzet. Folyamatosan,
nem napi szinten, hanem óráról
órára tartom a kapcsolatot képvise-

lőtársaimmal. Kicseréljük a tapasztalatokat, ki hogyan segíti a lakosságot. A jelenlegi helyzet új munkaformák kialakítását követeli meg
tőlünk. A személyes találkozásoktól most el kell tekintenünk. Ezért a
facebookon való megkeresést
tudom ajánlani.
Ha problémája vagy javaslata
van, keressen, igyekszem Önnek is
segíteni.
További elérhetőségeim:
tel: 204668124
endrozsa@gmail.com
Dolgozzunk együtt azért, hogy
ha átvészeltük a járványt, minél
többen adhassák át tapasztalataikat az utánunk jövő nemzedéknek,
NEKIK.
Tisztelettel: Rózsa Endre

Felhívás
A Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések,
díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.(IV.15.)
önkormányzati rendelet alapján „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért,
„Mezőtúr gyermekeiért”, valamint „Életműért” kitüntető díjak
adományozására
2020. április 20-ig javaslatot tehet bármely mezőtúri választópolgár
vagy jogi személy.
A javaslatokat elektronikus úton Mezőtúr Város Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban benyújtani
(cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.).
A jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel, egyelőre nincs meghatározva a kitüntető díjak átadásának időpontja.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott
önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatalban Tóth Ádám közművelődési, civil és sport ügyintézőnél (Tel.:
56/551-913) és a könyvtárban megtekinthető.

Mezőtúr, 2020. március 23.			

Herczeg Zsolt
polgármester

Református Egyház közleménye
További intézkedésig szüneteltetünk minden egyházi alkalmat a
Református Egyház Zsinata Elnökségének útmutatása szerint: a
járványra tekintettel nem tartunk istentiszteleteket, bibliaórákat,
ifjúsági alkalmat, áhítatot, konfirmáció előkészítést, nőszövetségi
és egyéb közösségi alkalmakat.
Esténként 18:00 órakor megszólalnak harangjaink, hogy mindenkit
imádságra hívjanak otthonaikban a városért, a nemzetünkért,
a világ gyógyulásáért!
Az egyház által működtetett Túri Televízióban és youtube/refmtur
csatornán rendszeresen láthatnak istentiszteleteket.
Mezőtúri Református Egyházközség Presbitériuma
Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Összefogással készítjük a maszkokat!

Több településhez hasonlóan
Mezőtúron is elkezdtük a saját
készítésű maszkok készítését az
elmúlt héten. A felhívásra pár óra
leforgása alatt, több mint 40 önzetlen önkéntes jelentkezett, amelyért rendkívül hálás vagyok. A
munkát önálló szervezésben elsőként a Túr-Tű és Patchwork
Foltvarró Szakkör tagjai kezdték
el, akik sok szép mintát készítettek, majd koordinált munkában
fogtuk össze mindazokat, akik
segíteni szerettek volna.

helyre tudtunk maszkot felajánlani
és a munkát a következő napokban is folytatni fogjuk, mivel
célunk, hogy kb. 2.000 maszkot
tudjunk elkészíteni.
Önkénteseink közül sokan szabadidejüket nem sajnálva, mások
munka mellett segítenek azért,
hogy sokaknak tudjunk Mezőtúron
segítséget nyújtani, ezért minden
tiszteletet
megérdemelnek.
Köszönet érte nekik!
Külön szeretném megköszönni
azon személyeknek, akik nagyon

7
Hozzád
Hallgasd a szél
Zúgását a helyen,
Érezd az erdő
illatát a réten,
Lelked a széllel
Szabadon szállva,
A hegyekből megérkezik
Az Alföldi Pusztaságra,
Ahol a megszelídült
Szélben, találkozik
Az erdő a fénnyel,
S az illatok ölelkezve,
Szédítő magasból
Szállnak a földre,
Simogatnak Téged,
A gondolatok szabadsága
Felidéz sok szépet,
Az ifjúságot, a
Szerelmet, a jóságot.
Hegyek és völgyek,
Erdők és puszták.

A maszkokhoz szükséges alapanyagokat
Mezőtúr
Város
Önkormányzata biztosítja, amelyet szervezett formában eljuttatunk az önkéntesekhez, majd a
kész maszkokért érte megyünk és
kiszállítjuk a szükséges intézményekhez, boltokhoz és más helyszínekre kiemelt figyelmet fordítva
a megelőzésre és a higiéniára. Az
első héten több száz maszkot
készítettek el segítőink, így sok

sokat segítenek a szervezési és
szállítási folyamatokban! Herczeg
Zsolt, Rácz Margaréta, Varga
Kálmánné, Bodorik Teréz, Jenei
József, Pete Lajos, Tóth Ádám.
Ilyen az igazi összefogás!
Segítsünk egymásnak,
vigyázzunk egymásra!
Szűcs Dániel
városi képviselő, koordinátor

Szeretetben élni,
Tisztán érinteni,
Te vagy nekem
A szépséges élet,
Te vagy a
Boldogság.
(dr. Keresztes Károly)

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között
közlekedő komp 2020. március 13. pénteki naptól kezdve
az alábbi menetrenddel közlekedik:
naponta 07:00-17:00 óráig
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Kövessen bennünket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Tisztelt Olvasónk!
Tekintettel a kialakult egészségügyi veszélyhelyzetre, a Mezőtúri Kórház
és Rendelőintézet határozatlan ideig kizárólag sürgősségi eseteket lát el,
így az ebben az időszakban világra jött újszülöttekről nem készülhet kép.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy még így is van lehetőség a
Mezőtúr és Vidékében való megjelentetésre, ha lehetőségeikhez mérten
eljuttatják nekünk a családba érkező baba képét névvel, és az anyuka
nevével ellátva a Facebookon a Közösségi Háznak, vagy az
ujság@mkskft.hu e-mail címre.

közéleti lap
ÜGYELETEK

Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

Március 27-Április 02-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
tel: 06/56-350-044

Március 28-29-ig:
dr. Nagy Levente
5400 Mezőtúr, Petőfi út 22.
Tel: 56/850-006;
06/30/664-8257

Április 03-09-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9-11.
tel: 06/56/550-445

Április 04-05-ig:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
tel: 06/20/941-5217

ELHUNYTAK
Bihary Gyula élt 80 évet
Felhívás
Tájékoztatjuk a tisztelt mezőtúri lakosokat, hogy 2020. február
01-től a Mezőtúri Református temetőket az UNITAS-NAGY BT.
üzemelteti, ezáltal a temetéseket, és a temetőgondnokságot is az
UNITAS-NAGY BT. látja el.
Kérjük a tisztelt gyászoló hozzátartozókat, hogy a temetés ügyintézését a Református temetőkben kezdjék a
temetőgondnoknál.
Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00-ig
Telefonszám: 06 30/5612884 Lévai András
Előre is köszönjük a megértésüket és a bizalmukat.

Mátyus Lajosné Kruzsicz Mária Erzsébet
élt 75 évet
Beregszászi Lajos Imre élt 51 évet
Kiss József élt 84 évet
Bíró Sándorné Herbály Margit élt 92 évet
Molnár Miklósné Soltész Margit élt 86 évet
Lukács Gáborné Koma Jolán élt 78 évet
Ujhelyi Endréné Beregszászi Ilona élt 86 évet
Geszti Gyula élt 69 évet

Pietas Kft.

Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

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

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lakatos Illés élt 51 évet
Szilágyi Mihályné Molnár Mária élt 75 évet
Malkócs Jánosné Burai Ilona élt 87 évet
Miskolczi Kálmán élt 95 évet
Szántó Margit sz.: Juhász Margit élt 84 évet

Nyugodjanak békében.
Lapzárta: 2020. április 1. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

