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Töklámpások versenye

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN Kft. 2020-ban is tervezte 
a Halloween Party megtartását. 
Ám a hatályos jogszabályokat 
figyelembe véve az esemény 
lemondásáról kellett döntenünk. E 
programot némileg kárpótolva 
megszületett a töklámpások verse-
nyének ötlete.

Az ősi kelta hagyományokból 
kialakult ünnep, melyet elsősor-
ban az angolszász országban tarta-
nak egyre közkedveltebb már itt-
hon is, így egyre több háztartásban 
készülnek töklámpások. Idén úgy 
gondoltuk, hogy ha már közösen 
nem faraghatunk tököket, fotókat 
kérünk az otthon készült alkotá-
sokról, amelyek közül a közönség 
dönti el a dobogós helyezetteket.

Nagy örömünkre 4 kategóriában 
is megvívhattak a kreációk. A 
kialakult végeredmény a követke-
ző:

10 év alatti faragók:
I. helyezett: Varju Gergő 5 éves
II. helyezett: Sinka Luca 2 éves
III. helyezett: Balázs István
6 éves

10 év feletti faragók:
I. helyezett: Bokor Hanna Réka
10 éves
II. helyezett: Madura Lili 10 éves

III. helyezett: Zámbó Lili 10 éves

III. helyezett: Juhász Ádám 14
éves
Felnőtt faragók:
I. helyezett: Varga Katalin
II. helyezett: Papp Andrea
III. helyezett: Pakati Milán
Csoportban faragók:
I. helyezett: Major Vendel 2
éves, Major Regina 10 éves,
Major Levente 15 éves
II. helyezett: Nagy Kristóf 14
éves és Nagy Gréta 19 éves
III. helyezett: Beregszászi
Károly Bence 8 éves, Beregszászi
Károly 44 éves

Köszönünk minden beküldött 
alkotást és gratulálunk a díjazot-
taknak. Az ajándékokat egyesével 
vehették át a nyertesek, vigyázva 
egymásra. Bízunk abban, hogy 
mihamarabb találkozhatunk sze-
mélyesen is.

Bodor Márti
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Fogorvosi rendelésekről, pályázatokról
és más fontosabb témákban is döntött a Képviselő-testület

November 4-én tartotta meg 
sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt 
polgármester és Szűcs Dániel 
alpolgármester az október 29-i 
rendes nyilvános, és zárt képvise-
lő-testületi ülésen elhangzott 
döntésekről.

H. Zs.: - Elsőként 
Önkormányzatunk 2020. évi költ-
ségvetésének módosításáról szeret-
nék néhány gondolatot elmondani. 
A módosítást egyébként a testület 
elfogadta, költségvetési főössze-
günk 4 milliárd 761 millió Ft. 
Tudjuk jól, hogy a februári rende-
letalkotás óta az időközben bekö-
vetkezett változások miatt magát a 
rendeletet is meg kellett változtat-
nunk. Bevételeink nagymértékben 
csökkentek, és azt várjuk, hogy év 
végéig tovább fognak csökkenni, 
ehhez igazítottuk költségvetésün-
ket. Ez azt jelenti, hogy saját, beter-
vezett önerős fejlesztéseinkről 
lemondtunk. Hangsúlyozni kell, 
hogy a rendelet módosítása nem 
érinti az elnyert pályázati források-
ból megvalósítandó fejlesztéseket.

- Mit tudhatunk a házasságköté-
sekről?

H. Zs.: - Örömteli számomra, 
hogy ez évben még a kialakult 
helyzet ellenére is megnövekedett 
a házasságkötések száma. 
Hangsúlyozni szeretném, hogy a 
Hivatal munkaidején belül kötött 
házasságok ingyenesek, tehát aki 
nem engedheti meg magának, 
hogy hétvégén, azaz munkaidőn 
kívül a szertartásért fizessen, 
annak javaslom, ehhez mérten 
egyeztessen az anyakönyvvezető-
vel. A munkaidőn kívüli házasság-
kötésekkel kapcsolatos módosító 
előterjesztést a Képviselő-testület 
első olvasatnak tekintette, tehát az 
áremelést nem hagyta jóvá.

- Két előterjesztés is volt a belső 
ellenőrzéssel kapcsolatban.

H. Zs.: - Tarné Gonda Róza belső 
ellenőr asszony folyamatosan végzi 
a munkáját, a 2021-re vonatkozó 
belső ellenőrzési tervet összeállí-
totta, melyhez mi, vezetők megtet-
tük javaslatainkat. A Képviselő-
testület ezt elfogadta. Emellett egy 
másik előterjesztés is kapcsolódik 
a belső ellenőrzéshez: egy 2024-ig 
szóló stratégiai ellenőrzési tervet is 
elfogadott a Képviselő-testület.

- Következő téma volt a Bajcsi-
Zsilinszky u. 43-as szám alatti 
ingatlan visszavásárlásának lehető-

sége.
H. Zs.: - Ezt a Fazekas Múzeum 

mellett található ingatlant annak 
idején az Önkormányzat értékesí-
tette, s a terv ezzel kapcsolatban az 
lett volna, hogy egy Egészségház 
épül gyógyszertárral, rendelőkkel. 
A tulajdonosok elképzelése nem 
valósult meg, viszont nemrégiben 
visszavásárlási szándékkal megke-
restük őket. 11 millió forint + ÁFA 
értékben ők vissza is adnák a tel-
ket, akár részletfizetés lehetőségé-
vel is. A témát a Pénzügyi Bizottság 
is megtárgyalta, és azt javasolta, 
hogy a fennálló nehéz helyzetre 
való tekintettel ne éljünk ezzel a 
lehetőséggel. A Képviselő-testület 
elfogadta a Bizottság javaslatát, így 
most nem élünk a visszavásárlás 
lehetőségével.

- Mit lehet tudni az 
Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosí-
tásáról, melyet Kovács Attila képvi-
selő úr terjesztett be?

H. Zs.: - Ezt a témát már az 
Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, és 
azt javasolta, hogy a Testület 
tekintse első olvasatnak az anya-
got. Ennek az volt az oka, hogy a 
jegyző úr is áttekintette az előter-
jesztést, és azt a véleményét fogal-
mazta meg, hogy törvénysértést 
követnénk el, ha elfogadnánk. A 
testületi ülésen arról beszéltünk, 
hogy jegyző úr küldje el az anyagot 
a Kormányhivatalnak egy kontroll-
ra, és ha onnan visszajön a véle-
mény, akkor újra napirendre kerül 
a téma.

- A „Tisztítsuk meg az Országot!” 
című felhívásra az Önkormányzat 
is pályázatot nyújtott be.

H. Zs.: - Ennek a lényege, hogy 
az Önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanokon, közterületeken 
illegálisan elhelyezett hulladék 
elszállítására pályázati forrást nyer-
hetünk. Az Önkormányzatnak fel-
adata ezeket a hulladékokat elszál-
lítani, amely igen magas költségek-
kel jár, szeretnénk, hogy sikeres 
pályázat esetén csökkenteni tudjuk 
a terheket. 

- Milyen döntés született a zárt 
ülésen?

H. Zs.: - Többször beszámoltam 
arról, hogy az Észak-déli és a Kelet-
nyugati kerékpárúttal projektekkel 
kapcsolatosan a közbeszerzési 
eljárás eredménytelen volt. Ennek 
oka, hogy mindkét esetben a leg-

kedvezőbb ajánlatot tevőt ki kellett 
zárni az eljárásból, és a második 
legjobb ajánlatot tevők pedig olyan 
mértékben eltértek a forrásban 
megjelölt összegtől, hogy nem tud-
tuk ezeket bevállalni. Így most 
mindkét projekt egy nyílt eljáráson 
belül újraindul. Az elnyert forrás 
rendelkezésre áll, bízunk benne, 
hogy olyan kivitelezőt találunk 
majd, aki megfelelő árajánlatot tud 
adni.

- Fontos napirendi pont volt az I. 
számú fogorvosi körzet vonatkozá-
sában szándéknyilatkozat aláírása.

Sz. D.: - Herczeg Zsolt polgár-
mester úr több kollégával együtt 
tárgyalt Dr. Rácz Ildikó doktornő-
vel, aki 2021. februárjától fog kez-
deni a fogorvosi praxisban, és itt 
hangsúlyozni kell, hogy nem 
magánrendelésről beszélünk, 
hanem normál szakrendelésről. A 
kezdés időpontja azért jövő év feb-
ruárja, mert a rendelő felújításra 
kerül, illetve a doktornőnek jelen-
legi praxisából át kell költöznie az 
újba, mely természetesen időt vesz 
igénybe.

Emellett azt is fontos elmondani, 
hogy november 9-től Dr. Kerekes 
Attila fogorvos úr is megkezdte 
magánrendelését.

- A következő napirendi pontban 
a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár két pályázata szerepel.

Sz. D.: - Az egyik pályázat a 
„Civil társadalom erősítése” címet 
viseli, lényege: helytörténeti érté-
kek digitalizálása. Ennek célja 
tulajdonképpen egy nyilvános 
tudástér létrehozása régi doku-
mentumokkal, felvételekkel, 
melyek a pályázat keretein belül 
megvásárolandó eszközök által 
digitális formában is elérhetővé 
válhatnak. A pályázat összege 4 
millió Ft.

A másik pályázat pedig az épület 
állagának javítására vonatkozik, 
címe: „Kulturális és közösségi épü-
letek minőségi javítása a helyi 
közösségek együttműködésének 
érdekében”, melynek keretein 
belül tisztasági festésekre, vala-
mint a Könyvtár helységeinek 
egyéb fejlesztésére kerülne sor. A 
pályázat értéke szintén 4 millió Ft.

- Többen feltették a kérdést, mi 
várható 2021-ben a rendezvénye-
ket tekintve. 

Sz. D.: - A pandémiát figyelembe 
véve természetesen választ erre 
egyikünk sem tud adni, viszont az 
a dolgunk, hogy a következő évre 
is megtervezzük azokat a rendez-
vényeket, melyek eddig is megren-
dezésre kerültek. A rendezvény-
naptárban nincs különösebb válto-
zás, ugyanazokat a programokat 
tervezte be mind a Közművelődési 
és Sport Kft., mind a 
Turizmusfejlesztési Kft., valamint 
tájékoztatást láthattunk a Mezőtúr 
Város Sportjáért Alapítvány által 
szervezett rendezvényekről is. Az 
idei év hátralévő időszakára pedig 

azt tudom elmondani, hogy a kollé-
gákkal elkezdtük szervezni az 
adventi vásárt és hozzá kapcsolódó 
programokat, de az időközben 
meghozott szigorú intézkedések 

(folyt. a 3. oldalon) 
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A veszélyhelyzet idején alkal-
mazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. 
(XI.10.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiakról tájékoztatom Önöket:

Vendéglátó üzletben (többek 
között idetartozik a kocsma is) az 
ott foglalkoztatottak kivételével 
tilos tartózkodni. Kizárólag az elvi-
telre alkalmas ételek kiadása és 
szállítása érdekében, az ehhez 
szükséges időtartamig megenge-
dett a vendéglátó üzletben való tar-
tózkodás.

A rendelkezést nem kell alkal-
mazni

a) a munkahelyi étteremre, illet-
ve büfére,

b) a szálláshelyen található étte-
remre, illetve bárra, ha ott kizáró-
lag a szálláshely vendégét szolgál-
ják ki,

c) a köznevelési intézmény, 
valamint a szakképző intézmény 
(a továbbiakban együtt: nevelési, 
oktatási intézmény) menzájára, 
valamint büféjére, ha ott kizárólag 
a nevelési, oktatási intézmény dol-
gozóját, illetve a nevelési, oktatási 
intézmény tanulóját szolgálják ki,

d) az egészségügyi intézmény-
ben található étteremre, illetve 
büfére.

Az ott foglalkoztatottak kivételé-
vel tilos este 7 óra és reggel 5 óra 
között az üzletben, a lottózóban, 
valamint a nemzeti dohányboltban 

tartózkodni. Az üzlet, a lottózó, a 
nemzeti dohánybolt ezen időtar-
tam alatt köteles zárva tartani. Este 
7 óra és reggel 5 óra között a 
gyógyszertár és az üzemanyagtöl-
tő-állomás tarthat nyitva.

A szálláshelyen tilos tartózkod-
ni az alábbi kivételektől eltekintve:

- a szálláshelyen foglalkoztatot-
tak,

-  az üzleti, gazdasági, továbbá 
oktatási tevékenység céljából érke-
ző személyek,

- a Magyar Honvédség, illetve a 
rendvédelmi szervek állományába 
tartozó, szolgálati feladatok ellátá-
sa érdekében elhelyezett szemé-
lyek, továbbá a kirendelt egészség-
ügyi dolgozók tartózkodása meg-
engedett.

A Korm. rendelet ezen túl ren-
delkezik arról, hogy a maszk vise-
lésére, illetve a távolságtartásra 
vonatkozó eddig bevezetett szabá-
lyok továbbra is érvényesek.

Felhívom szíves figyelmüket, 
hogy a védelmi intézkedések 
betartatásáról a vendéglátó üzlet, 
az üzlet, a lottózó, a nemzeti 
dohánybolt, a gyógyszertár, az 
üzemanyag-töltőállomás, valamint 
a szálláshely üzemeltetője, illetve 
vezetője köteles gondoskodni.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tájékoztató

Vendéglátó üzletek, üzletek, szálláshelyek

Tájékoztató

Rendezvények, családi események

A veszélyhelyzet idején alkal-
mazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. 
(XI.10.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiakról tájékoztatom Önöket: 
Rendezvényt, gyűlést szervezni, 
tartani, a rendezvény, gyűlés hely-
színén tartózkodni – a jogszabály-
ban meghatározott kivételektől 
eltekintve – tilos.

Rendezvény különösen
a) a rendszeresen vagy megha-

tározott alkalomból, illetve idő-
pontban tartott, nyilvános, vala-
mint nem nyilvános, válogatott 
lemezbemutatás vagy élő előadás 
útján nyújtott zeneszolgáltatást 
főszolgáltatásként nyújtó ese-
mény,

b) a kulturális esemény,
c) a sportesemény,
d) a magánrendezvény, vala-

mint
e) a karácsonyi vásár.

A vallási közösségek szertartása 
– a házasságkötés, valamint a 
temetés kivételével – nem minősül 
rendezvénynek. A szertartás meg-
tartásáról a vallási közösség dönt.

Az online módon közvetített 
kulturális esemény vagy élő elő-
adás útján nyújtott zeneszolgálta-
tás nem minősül rendezvénynek, 
ha a kulturális esemény vagy az 
élő előadás útján nyújtott zene-
szolgáltatás helyszínén kizárólag a 
fellépők és a lebonyolításhoz elen-
gedhetetlenül szükséges technikai 
személyzet tartózkodik.

A sportrendezvényen nézőként 
tartózkodni tilos. A sportrendez-
vény nézők nélkül, zárt körülmé-
nyek között megtartható.

A családi esemény vagy a 
magánrendezvény – a házasságkö-
tés és a temetés kivételével – abban 
az esetben tartható meg, ha azon 

az egy időben jelenlévők száma 
nem haladja meg a tíz főt.

A temetésen jelenlévők száma 
nem haladhatja meg az ötven főt.

A házasságkötésnél kizárólag
a) a szertartás vezetője, illetve 

az anyakönyvvezető,
b) a házasulók,
c) a házasulók tanúi,
d) a házasulók szülei, nagyszü-

lei,
e) a házasulók testvérei és
f) a házasulók gyermekei lehet-

nek jelen.
A Korm. rendelet ezen túl ren-

delkezik arról, hogy a maszk vise-
lésére, illetve a távolságtartásra 
vonatkozó eddig bevezetett szabá-
lyok továbbra is érvényesek, 
vagyis a házasságkötés során a 
házasulandókon kívül minden 
vendég számára kötelező a védő-
maszk viselése, illetve a megfelelő 
védőtávolság (1,5 m) betartása.

A megfelelő védőtávolság betar-
tása mellett a Hivatal házasságkötő 
termében a házasulandókon, tanú-
kon és az anyakönyvvezetőn kívül 
maximum 20 fő vehet részt a szer-
tartáson.

A védelmi intézkedések betarta-
tásáról a rendezvény szervezője, 
illetve a rendezvény helyszínéül 
szolgáló intézmény vagy helyiség 
üzemeltetője köteles gondoskodni.

Kérdés esetén a házasságkötés-
sel kapcsolatban az anyakönyvve-
zetők az alábbi elérhetőségeken 
tudnak további felvilágosítást adni: 
06-56/551-935; iszilagyine@
mezotur.hu; kkatona@mezotur.
hu.

Kérem szíves megértésüket, 
együttműködésüket!

dr. Enyedi Mihály
jegyző

HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Polgármestere 2020. november 11-én rendeletet alkotott
- a kötelező maszk viseléssel érintett közterületek, nyilvános helyek  

meghatározásáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

tiltják bármilyen rendezvény 
megtartását, így 2020-ban sajnos 
nem lesz adventi vásár. A további-
akban azon dolgozunk, hogy 
online formában próbáljuk meg 
bevinni az ünnepi hangulatot az 
otthonokba.

- Ismét módosítás történt az 
önkormányzati cégek Felügyelő 
Bizottságának tagjait illetően.

Sz. D.: - Módosítást fogadott el a 
Képviselő-testület a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Nonprofit Kft.-nél, a Mezőtúri 
Ipari Park Kft.-nél, a Mezőtúri 
Városfejlesztési Kft.-nél, és a 
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.-
nél. A módosítás lényege, hogy 
tagcserék történtek.

- Alpolgármester úr mit tud 
elmondani a „Nőj itthon nagyra!”, 
illetve a „Hass alkoss gyarapíts!” 
elnevezésű EFOP-os pályázatok-
ról?

Sz. D.: - Az elmúlt években 

mindkét pályázat pozitív fogadta-
tásban részesült, így ezeket a 
továbbiakban is folytatni szeret-
nénk. Az egyik pályázat keretein 
belül 60 középiskolás, felsőokta-
tásban részt vevő szociálisan 
rászoruló, a tanulmányait kiemel-
kedően jó eredménnyel végző 
tanuló ösztöndíjának pályáztatásá-
ról döntött a Képviselő-testület. 
Összesen 8,1 millió forintra lehet 
pályázni, ezt az összeget kilenc 
hónapra lebontva, diákonként 15 
ezer forint/hó támogatásról beszé-
lünk. A „Nőj itthon nagyra!” címet 
viselő pályázat szociálisan rászo-
ruló, a tanulmányait kiemelkedő-
en jó eredménnyel végzi általános 
iskolai, felsős tagozatos diákokra 
vonatkozik, a keretösszeg 4,5 mil-
lió forint. Ez azt jelenti, hogy 30 
tanuló 10 hónapra szintén 15 ezer/
hó forint ösztöndíjban részesülhet.

Miskolczi Adrienn
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Tisztelt Szülők, Törvényes
képviselők!

Az alábbiak szerint tájékozta-
tom Önöket a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményhez kötött 
pénzbeli támogatás kifizetéséről.

A pénzbeli támogatásra azon 
gyermekek, fiatal felnőttek jogo-
sultak, akiknek a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága 2020. november 1-jén 
fennáll. 

Azon jogosultak, akik rendel-
keznek bankszámlával, és 
Hivatalunk rendelkezésére bocsá-
tották a számlaszámot, bankszám-
lára történő átutalással kapják meg 
a támogatást.

Azon jogosultak részére, akik 
nem rendelkeznek bankszámlával, 
vagy Hivatalunk számára nem 
ismert a számlaszámuk, az alábbi-
ak szerint kerül kifizetésre a támo-
gatás:

- A támogatás kifizetésének 
helye: Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Déli porta 
(Postával szemben).

- A támogatás kifizetésének 
ideje: 2020. november 24. (kedd) 
és 2020. november 26. (csütörtök), 
melyet az alábbi beosztás szerint 
tudunk biztosítani:

A jogosult családi nevének „A” 
kezdőbetűjétől „.H” kezdőbetűig: 
2020. november 24-én 09.00 és 
12.00 óra között 

A jogosult családi nevének „I” 
kezdőbetűjétől „.P” kezdőbetűig: 
2020. november 24-én 13.00 és 
15.30 óra között 

A jogosult családi nevének „R” 
kezdőbetűje: 2020. november 
26-án 09.00 és 12.00 óra között 

A jogosult családi nevének „S” 
kezdőbetűjétől „Zs” kezdőbetűig: 
2020. november 26-án 13.00 és 
15.30 óra között 

Felhívom figyelmüket, hogy 
kizárólag a megadott időpont-
ban, a fenti beosztás szerint szí-
veskedjenek megjelenni a támoga-
tás felvétele céljából, melynek 
során a járványügyi intézkedések 
betartása, így pl. maszk viselése, 
védőtávolság betartása kötelező!

Aki a kijelölt napon nem tud 
valamilyen okból megjelenni, 
2020. november 27-én 09.00 és 
11.30 óra között veheti át a támo-
gatást.

Azon jogosultak, akik nem sze-
repelnek a kiosztási listán, legké-
sőbb 2020. november 30-ig szíves-
kedjenek jelezni a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági 
Osztályán (Hegyi István csoportve-
zető, mfsz. 3. iroda, 06-56/551-
926, ihegyi@mezotur.hu), mert ezt 
követően nem lehet az igényt érvé-
nyesíteni. A pótigénylési határidő 
elmulasztása jogvesztő.

A támogatás átvétele személye-
sen, vagy meghatalmazott útján 
történhet. Kérem, hogy a személy-
azonosságuk, illetve lakcímük iga-
zolása miatt, személyi igazolványt 
és lakcímkártyát szíveskedjenek 
magukkal hozni.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS

A Magyar Posta Zrt.
Mezőtúr 1. postája

kézbesítő munkakörbe
munkatársat keres

A jelentkezéshez szükséges: 

• minimum 8 általános iskolai végzettség,
• bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány.

Érdeklődni telefonon:
Kovács Piroska 0630/771-5204,

illetve személyesen:
1.sz. posta Mezőtúr, Kossuth tér 10.

E-mail: kovacs.piroska@posta.hu

A jelentkezéseket a megadott címen, fényképes önéletrajzzal várjuk

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
Berettyó-Körös Többcélú Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ a 
jelenleg érvényes szabályok alap-
ján az alábbi szociális alapellátás 
szolgáltatásokat nyújtja az idős, 
beteg emberek részére:

- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítség-

nyújtás
- szociális étkeztetés
- idősek nappali ellátása.
Ezek az ellátási formák – a 

veszélyhelyzet idejétől eltérően, 
jogszabályi rendelkezés hiányában 
- térítési díjkötelesek.

A házi segítségnyújtás intéz-
ményi térítési díja: 

- személyi gondozás: 460 Ft/óra
- szociális segítés: 460 Ft/ óra 

(bevásárlás)
A jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtás intézményi térítési 
díja:

- 100 Ft/készülék/nap
A szociális étkeztetés intézmé-

nyi térítési díja kiszállítás nélkül:
- 600 Ft/ nap/adag
- kiszállítás díja: 125.-Ft/nap/

adag
Az idősek nappali ellátásának 

intézményi térítési díja:
- A csak napközbeni ellátást 

(étkezés nélkül) igénybe vevők ese-
tében a szolgáltatás igénybe vétele 
ingyenes, azért térítési díjat nem 
kell fizetni.

Az idősek nappali ellátását 

jelen helyzetben a klubokban 
nem tudják igénybe venni az ellá-
tottak, a gondozónők személye-
sen, az ellátott otthonában nyúj-
tanak segítséget, viszik az ebédet 
számukra, segítik mindennapi 
ellátásukat. (bevásárlás, gyógy-
szeríratás, gyógyszerkiváltás stb.)

A hatósági házi karanténban 
lévő lakosok ellátása térítésmen-
tes, bevásárlásban, gyógyszerkivál-
tásban tudnak segítséget nyújtani, 
amennyiben erre igény tart az érin-
tett személy.

Kérem, amennyiben bárkinek is 
ilyen irányú segítségre lenne szük-
sége, vagy szeretné igénybe venni a 
fenti szolgáltatásokat, hívja a BKTT 
Szociális Szolgáltató Központ intéz-
ményvezetőjét vagy a területvezető 
gondozónőt az alább megadott tele-
fonszámokon:

Kádár Anikó intézményvezető: 
06-20/208-8008

Kovács Mónika területvezető 
gondozónő: 06-56/352-742, 06/20-
592-9009

A Szociális Szolgáltató Központ 
minden szolgáltatásával Mezőtúr 
város lakosságát, főként az idős, 
beteg embereket szeretné segíteni, 
és mindent megtenni annak érdeké-
ben, hogy senki ne maradjon ellá-
tás nélkül. 

Herczeg Zsolt
polgármester

Tájékoztató

Tisztelt Mezőtúriak!

Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjával
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzet szerinti rendkívüli jogrendben nincs jogszabályi
lehetősége az Önkormányzatnak a korábban 2020. november 26-án 
13.30 órára, „Mezőtúr forgalomtechnikai felülvizsgálata” témában

meghirdetett Közmeghallgatás megtartására.

Fentiek alapján így a Közmeghallgatás elmarad.
Kérjük szíves megértésüket!

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Háziorvosok elérhetőségei

Tisztelt Lakosság!

Az alábbi táblázatban összefog-
laltuk a háziorvosok, házi gyer-
mekorvosok telefonos, illetve 
e-mailes elérhetőségét, rendelési 
idejét. 

Kérjük, hogy panasz esetén a 
megadott telefonszámokon vegyék 
fel a kapcsolatot a háziorvosukkal. 

Amennyiben gyógyszert szeret-
nének íratni, kérjük, e-mailben szí-
veskedjenek jelezni a háziorvos 
részére. Ebben az esetben, az 
e-mailben minden fontos adatot 

szíveskedjenek közölni (név, TAJ 
szám, gyógyszer neve, hány havi 
adagot kér, allergia esetén annak 
megnevezése, gyermek testsúlya 
stb.).

A háziorvosok nagyfokú leter-
heltsége miatt türelmüket kérjük, 
előfordulhat, hogy többször is meg 
kell ismételni a hívást, mire tudnak 
a háziorvossal egyeztetni.

Megértésüket köszönjük!

Herczeg Zsolt
polgármester
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Adni mindig jó!

A tavalyi évben számtalan jó 
szándékú ember adományának 
köszönhetően közel 140 mezőtúri 
gyermek karácsonyát tudtuk szeb-
bé varázsolni a „cipősdoboz” ado-
mánygyűjtés keretében.

A FICSAK Mezőtúr Alapítvány 
önkénteseinek munkája ezután 
sem állt meg. Bár a járványügyi 
helyzetre való tekintettel rendez-
vényeink sajnos elmaradnak, de 
támogatóink segítségével egy egy-
hetes, ingyenes tábort szerveztünk 
15 fő rászoruló gyermek részére, 
amelyre nagyon büszke vagyok. 
Felemelő volt a csillogó gyermek 
tekinteteket látni, még a mai nap is 
könnyeket csal a szemembe, ha 
azokra a csupa szeretettel tele 
napokra gondolok.

Számtalan felajánló jóvoltából 
tavasszal kisteherautónyi ado-
mánnyal segítettük a 
Szigetújfaluban élő Balogh csalá-
dot, akik nehéz sorsáról a 
Fókuszból értesültünk.

Emellett egész évben (nem csak 
karácsonykor) gyűjtjük a ruhákat, 
játékokat, bútorokat és juttatjuk el 
az arra rászoruló családoknak. 
Ezúton is köszönjük a nagylelkű 
felajánlásokat, amelyeket továbbra 
is, az év minden napján szeretettel 
fogadunk.

Az idei évben szembesültem 
azzal a sajnálatos ténnyel, mely 
szerint a gyermekvédelmi szakel-
látás rendszerébe bekerülő gyer-
mekek száma évek óta fokozato-
san nő, de a nevelőszülőké sajnos 
nem. Csodálatos, minden elisme-
rést megérdemlő az a munka, 
amelyet a nevelőszülők végeznek. 
Ezért kollégáimmal úgy döntöt-
tünk, hogy az Alapítvány idén 
karácsonykor a Mezőtúron nevelő-
szülőként működő személyek és a 
náluk nevelésben lévő gyermekek 
ünnepének szebbé tételéhez sze-
retnénk hozzájárulni. Városunkban 
ez három családot érint, ahol 4, 5 

és 3 gyermeket nevelnek teljes 
felelősséggel és odaadással, szere-
tetben, békességben. Nagylelkű 
felajánlóknak köszönhetően már 
biztosan tudunk segíteni tartós 
élelmiszerekkel, játékokkal, édes-
séggel, tüzelővel, amelyet decem-
ber folyamán juttatunk el az érin-
tett családokhoz.

Gondolkoztunk azon, melyek 
azok a dolgok, amellyel még meg-
könnyíthetnénk a szóban forgó 
családok mindennapjait. Ezért 
olyan szolgáltatók jelentkezését 
várjuk, akik tevékenységükkel 
valamilyen formában tudnának 
segíteni a családoknak. Pl. fodrá-
szok, akik egyszer levágnák a 
gyermekek haját ingyen, vagy 
olyan vendéglátósok, akik házhoz 
szállítanának egy vacsorát, vagy 
egy ebédet a gyerekeknek, vagy 
akár a veszélyhelyzet feloldása 
után vendégül látnák őket az étter-
mükben.

Amennyiben segíteni szeretnél, 
kérlek, hívj a 06/20/220-3686-os 
telefonszámon. 

Még egyszer hálásan köszönjük 
az egész év során nyújtott adomá-
nyokat, támogatásokat (nem neve-
síteném az adományozókat, 
hiszen ezt mindig megbeszéljük 
mindenkivel, hogy nem ez a cél) 
és külön köszönöm a két önkéntes 
kolléganőm, Veres Anikó és 
Czeglédi Bernadett odaadó, fan-
tasztikus munkáját!

Pozderka – Korcsok Anita
a FICSAK Mezőtúr Alapítvány

kurátora

Pályázati felhívások

„Hass, alkoss, gyarapíts!” 
pályázati felhívás ösztöndíj prog-
ramra

Mezőtúr Város Önkormányzata 
az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azo-
nosítószámú „Komplex humán 
szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr 
térségében” című projekt kereté-
ben ösztöndíj programot hirdet 
minden 25 év alatti, szociálisan 
rászoruló, mezőtúri középiskolá-
ban tanuló, valamint állandó 
mezőtúri lakcímmel rendelkező, 
felsőoktatásban résztvevő fiatal 
számára, aki tanulmányait 
kiemelkedően jó eredménnyel 
végzi. A pályázatok bírálata során 
előnyt jelent, ha a pályázó tanul-
mányi munkája mellett kiemel-
kedő művészeti-, sport-, tudomá-
nyos tevékenységet végez és/
vagy aktív tagja valamilyen helyi 
civil szervezetnek. Az ösztöndí-
jak fenti keret erejéig, tanulónként 
legfeljebb 15.000.- Ft/hó összeggel 
kerülnek megítélésre, mely az 
adott tanévben 9 hónapon keresz-
tül jár annak a helyi fiatalnak, akit 
az önkormányzat által kinevezett 
bizottság a pályázati felhívás bírá-
lati szempontjait és a rendelkezés-
re álló projekt forrást figyelembe 
véve támogatásra érdemesnek ítél. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fel-
hívásra beérkezett pályázatok 
közül azok kerülnek elbírálásra, 
melyek esetében a pályázó iga-
zolni tudja szociális rászorultsá-
gát a pályázati felhívásban meg-
határozott dokumentumok vala-
melyikével. A bírálati szempon-
tokat, a pályázat pontozási rend-
szerét, továbbá a kötelezően csa-
tolandó alátámasztó dokumentá-
ciók körét a pályázati felhívás 
tartalmazza, mely teljes terjede-
lemben elérhető a www.mezotur.
hu oldalon, továbbá nyomtatott 
formában a Városháza portáján. 
A pályázatot kizárólag postai úton 
lehet benyújtani ajánlott külde-
ményként az alábbi címre: 
Mezőtúr Város Önkormányzata, 
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.  

A benyújtás határideje: 2020. 
november 30.

„Nőjj itthon nagyra!” pályázati 
felhívás ösztöndíj programra

Mezőtúr Város Önkormányzata 
helyi ösztöndíj programot hirdet 
az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azo-
nosítószámú „A humán kapaci-
tások fejlesztése Mezőtúr térsé-
gében” című projekt keretében a 
településen élő, szociálisan rászo-
ruló, tehetséges, általános iskolai, 
felső tagozatos tanulók számára, 
akik tanulmányaikat kiemelkedő-
en jó eredménnyel végzik. A pályá-
zatok bírálata során előnyt jelent, 
ha a pályázó tanulmányi munkája 
mellett kiemelkedő művészeti-, 
sport-, tudományos tevékenységet 
végez és/vagy aktív tagja valami-
lyen helyi civil szervezetnek. Az 
ösztöndíjak a fenti keret erejéig, 
tanulónként legfeljebb 15.000.- Ft/
hó összeggel kerülnek megítélésre, 
mely az adott tanévben 10 hóna-
pon keresztül jár annak a helyi fia-
talnak, akit az önkormányzat által 
kinevezett bizottság a pályázati fel-
hívás bírálati szempontjait és a 
rendelkezésre álló projekt forrást 
figyelembe véve támogatásra érde-
mesnek ítél. Felhívjuk a figyel-
met, hogy a felhívásra beérkezett 
pályázatok közül azok kerülnek 
elbírálásra, melyek esetében a 
pályázó igazolni tudja szociális 
rászorultságát a pályázati felhí-
vásban meghatározott dokumen-
tumok valamelyikével. A bírálati 
szempontokat, a pályázat ponto-
zási rendszerét, továbbá a kötele-
zően csatolandó alátámasztó 
dokumentációk körét a pályázati 
felhívás tartalmazza, mely teljes 
terjedelemben elérhető a www.
mezotur.hu oldalon, továbbá 
nyomtatott formában a 
Városháza portáján. A pályázatot 
kizárólag postai úton lehet benyúj-
tani ajánlott küldeményként az 
alábbi címre: Mezőtúr Város 
Önkormányzata, 5400 Mezőtúr, 
Kossuth Lajos tér 1. A benyújtás 
határideje: 2020. november 30.

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

www.mkskft.hu
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Csak így emlékezhet(t)ünk…

Egy ember életében harminc év 
óriási távlat, ennek ellenére bizo-
nyára sokan vagyunk olyanok, 
akik visszaemlékezünk arra, hogy 
az országgyűlés 1990 augusztusá-
ban fogadta el az önkormányzati-
sággal kapcsolatos törvényeket. 
Ebből adódóan az első önkor-
mányzati választásokat 1990. 
szeptember 30-án tartották. 
Mezőtúr város első önkormányza-
tának alakuló ülésére pedig 1990. 
október 27-én került sor. 
Magyarországon a tanácsi rend-
szerű közigazgatást felváltotta az 
önkormányzatiság. Ennek köszön-
hetően a decentralizált igazgatási 
rendszer lépett a centralizált dön-
téshozatal és irányítás helyébe. A 
nagy hagyományokra visszatekin-
tő európai önkormányzatiság 
Kelet-Közép-Európában is létjogo-
sultságot kapott. Természetesen az 
országok az önkormányzatiság 
különböző típusait hozták létre, 
amelyekben a helyi döntéshozatal 
és irányítási rendszer széles skálán 
mozog.

A kerek évfordulón sűrű teendő-
ink ellenére is illik megállni és visz-
szatekinteni. Kifejezni köszöne-
tünket azoknak, akik felismerték 
az önkormányzatiság jelentőségét, 
akik vállalták a megmérettetést, és 
akiknek képviselőként adatott 
meg, hogy dolgozzanak szűkebb 
és tágabb környezetükért. 
Önkormányzatunk egykori alakuló 
üléséről a Túri Vásár 1990. novem-
beri számában olvashattunk. Az 
ezt követő években kialakítottuk 
megújult szimbólumainkat, a 
város címerét, hagyományainkat, a 
városi elismeréseket, rendezvénye-
ket, újságokat. A települési össze-
tartozás mellett bővítettük kapcso-
latainkat a határon túl is. A testvér-
településeinkkel kiépített kapcso-
latok is identitástudatunkat erősí-
tették. 

Az önkormányzatiság bölcs 
alapgondolata abból fakad, hogy a 
helyi ügyekről a legjobb döntése-
ket helyben lehet meghozni. Így az 
infrastruktúrák működtetése, az 
egészségügy, az oktatással kapcso-
latos jogok a települések hatáskö-
rébe kerültek. Az önkormányzat 
vált városunk legnagyobb munkál-
tatójává. Sajnálatos tény, hogy az 
anyagi források az évek során 
egyre szűkültek. A települések 
közötti gazdasági egyenlőtlensé-
gek egyre feszítőbbé váltak, ame-
lyeket különböző törvényekkel 

szabályoztak. Ezzel párhuzamo-
san az önkormányzatok is keresték 
a megoldási lehetőségeket a jobb 
működésre: gazdasági társaságo-
kat hoztak létre az egyes feladatok 
megvalósítására, és kistérségi szin-
ten is igyekeztek ellátási kötele-
zettségeiket összehangolni. 

Önállóságunk növelése érdeké-
ben városunk egykori vezetői kez-
deményezték 2004-ben Mezőtúr, 
Túrkeve és a környező települések 
leválását a karcagi központú kis-
térségről. A minisztériumok szá-
mára kidolgozott anyagoknak és 
az eredményes lobbizásnak 
köszönhetően megalakult Mezőtúr 
központtal az új kistérség, amely-
ről az akkori parlament döntött. 

A 2010-es évek elejétől újra meg-
indult a centralizálás. Az önkor-
mányzatok hatáskörét megkurtí-
tották. Ebből adódóan városunk 
intézményhálózata, szolgáltató 
funkciója egyre szűkült. Egyes 
intézmények irányítását a törvény 
erejénél fogva régiós szintre szer-
vezték át. Ezzel a döntéshozatalok 
újabb területe került el városunk-
ból.  Az önkormányzati üléseken 
megfogyatkoztak az intézményve-
zetők, az egyes szolgáltatások fele-
lős vezetői. Az intézményi és sze-
mélyes érdek csökkenésével az 
érdeklődés is fogyott. Az önkor-
mányzati munka és az ülések irán-
ti lakossági érdeklődés napjainkra 
- finoman fogalmazva is - nagyon 
szerény. Bár ennek megítélése 
nehéz, mivel nincs visszajelzés, 
hogy hányan nézik az ülések köz-
vetítését. Sajnos az emberek egy 
része még mindig nem érzi az 
önkormányzatiság valódi jelentő-
ségét. 

Mondhatjuk, hogy az utóbbi 
években városunk érdekérvényesí-
tő képessége jelentősen csökkent. 
Ez arra is visszavezethető, hogy a 
döntések nagy része - a korábbi 
időszaktól eltérően - nem váro-
sunkban születik, és a döntéshoza-
tali funkcióban lévők közül többen 
nem vagy alig rendelkeznek mező-
túri kötődéssel. 

Bár örömteli lépés volt, hogy 
2013-tól ismét járási székhellyé 
váltunk, 2018-tól a választási köz-
pont elkerült városunkból. Ez 
újabb hatáskörvesztést is jelentett. 
A választásokkal kapcsolatos tör-
vénymódosítások arra ösztönözték 
a pártokat, hogy összefogjanak. A 
pártok mellett megjelentek az 
(folyt. a 8. oldalon)

Tájékoztató

A 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet 27.§ a) pontja alapján
felhatalmazást kapott a település polgármestere arra, hogy

önkormányzati rendeletben határozza meg a település belterületén azon 
közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol kötelező maszkot viselni.
Ezen felhatalmazással élve Herczeg Zsolt polgármester 2020. november 
11-én megalkotta a 25/2020. (XI.11.) számú önkormányzati rendeletet, 
mely alapján Mezőtúr Város közigazgatási területén belül kizárólag a 

piac teljes területén (közlekedésre szolgáló utak, járdák, árusító helyek, 
boltok, parkolók) – a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével 
– valamennyi ott tartózkodó személy számára kötelező a maszk viselése

Tisztelettel kérem a rendeletben foglaltak betartását!

Dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Mezőtúri vállalkozó NŐKkel „beszélgetett”
Szily Nóra TV riporter

2020. októberében a Túri Kamra 
őszi rendezvénysorozatán két alka-
lommal is Mezőtúron járt Szily 
Nóra pszichológus, TV riporter. A 
közéleti talkshow keretein belül 
kizárólag olyan helyi vállalkozó 
hölgyekkel folytatott csoportos 
mélyinterjút, akik szakmai, gyakor-
lati tevékenységükkel kötődnek, 
együttműködnek a Túri Kamra 
hálózattal. Szily Nóra szakmai pro-
fizmusának köszönhetően megin-
dító, mélyérzésű, olykor-olykor 
humoros, szívet melengető vallo-
másokat, történeteket hallhattunk a 
hölgyektől.  Elvált asszonyok, 2-5 
gyerek, devizahitel, munkanélküli-
ség, infarktus, hetente 500 Ft meg-
élhetés, magánéleti krízis, stb. ezek 
azok a tényezők, melyek mélypont-

ra vitték az interjú alanyokat és 
ezek azok a tényezők, melyek 
váratlanul meghozták az ötletet, az 
új gondolatot a hogyan továbbra, a 
vállalkozás elindítására. A Túri 
Kamra mezőtúri kis-és őstermelő 
valamint az együttműködő, üzleti 
kapcsolatban álló hölgyei szavak 
nélkül megértették, hogy a nagy 
ötlethez a kétségbeesésen keresztül 
visz az út, az innováció megvalósí-
táshoz KÖZÖSSÉG, csapat kell.

 Az interjú alanyok a következő 
hölgyek voltak:

· Búsi Erzsébet (rostoslé-, befőtt-, 
házi süteménykészítő)
· Vári Lászlóné (házi süteményké-
szítő)
· Móga Melinda (méhész, házi 
szappankészítő)
· Bihary Kamilla (keramikus)
- Oroszné Szatmári Anikó (házi 
pereckészítő)
- Dr. Barancsi Ágnes (Túri Kamra 
ötletgazdája)
· Farkas Anikó (Sziromszerelem 
ötletgazdája)
- Fekécs Krisztina (Kacatárium 
tulajdonosa)
· Ugrai Krisztina (Otis Fresh Kft. 
ügyvezetője, tulajdonosa)
· Dobos Ildikó (Szőlőfürt Vendéglő 
ügyvezetője)
· Molnár-Kun Lilla (méhészmester, 
Lilla Mézek ötletgazdája)
· Fazekasné Szabó Tünde (Non 
Stop Delicates tulajdonosa)

(A képen balról jobbra: Fekécs 

Krisztina, Dobos Ildikó, Molnár-Kun 

Lilla, Szily Nóra, Fazekasné Szabó 

Tünde, Farkas Anikó)

Az interjúk „Vállalkozói piactér 
Mezőtúron Szily Nórával” cím-
mel tekinthetők meg a www.
youtube.com-on.

„Mezőtúr értéke közösségünk 
ereje”

Dr. Barancsi Ágnes
a Túri Kamra ötletgazdája

önkormányzatban a civil szerve-
ződések, és egyre nagyobb beleszó-
lást követelnek a város ügyeibe. 

1990 óta hatvanegy önkormány-
zati képviselőt választottunk. A 
jubileum kapcsán köszönettel és 
tisztelettel emlékezünk elődeinkre, 
és fejet hajtunk azok emléke előtt, 
akik már nem lehetnek közöttünk. 
A döntéshozók mellett a lakossá-
gon is múlik, hogy a sok zöld terü-
letben, a műalkotásokban gazdag 
egykori iskolavárosunk mennyire 
válik prosperálóvá, és mennyire 
marad továbbra is élhető.  

Tisztelt Olvasó!
U.i.: Úgy terveztük, hogy 2020. 

szeptember végén az önkormányza-
tiság 30 éves évfordulóján tartunk 
egy megemlékezést, amelyre min-
den egykori és jelenlegi képviselőt 
meghívunk. Egyben felkértünk egy 
Mezőtúrról származó történészt, 
tartson előadást az önkormányzati-
ság három évtizedéről. Ezt követően 
a városunk polgármesterei tartottak 

volna visszaemlékezést. Sajnálatos, 
hogy közös akarat hiányában illetve 
a járvány miatt ez a rendezvény 
nem jött létre. Mivel önkormányza-
tunk még napirend keretében sem 
emlékezett meg hazánk legújabb 
kori történelmének erről a forduló-
pontjáról, ezt a hiányosságot igye-
keztünk pótolni azzal, hogy a szep-
tember 30-ai ülésen mondtam egy 
megemlékező beszédet az önkor-
mányzatiságról, az október 29-ei 
ülésen pedig Kovács Attila bizottsá-
gi elnök emlékezett meg az 1990. 
október 27-én megalakult mezőtúri 
önkormányzatról. 

Felszólalásainkban megköszön-
tük városunk korábbi és jelenlegi 
polgármestereinek, alpolgármeste-
reinek, jegyzőinek, aljegyzőinek, 
képviselőinek, bizottsági tagjainak, 
a polgármesteri hivatal dolgozóinak 
a Mezőtúr érdekében kifejtett mun-
kájukat. 

Rózsa Endre
önkormányzati képviselő

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Közleménye

Az Országos Tisztifőorvos ren-
delkezése alapján Magyarországon 
minden fekvőbeteg intézményben 
jelenleg látogatási tilalom van 
érvényben visszavonásig.

A járványügyi helyzetnek megfe-
lelően a Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézetben a kapcsolattar-
tás joga, a megfelelő védőfelszere-
lésben és a szigorú járványügyi 
intézkedések betartása mellett, 
kizárólag látogatási időben (min-
dennap 15.30-tól 17.30-ig) az alábbi 
esetekben lehetséges:

- a súlyos állapotú, végstádiumú 
beteg által megjelölt személy, 
látogatási kérelem mellett,

- kiskorú beteg esetén szülő, tör-
vényes képviselő, illetve az általa 
vagy törvényes képviselője által 
megjelölt személy

- szülő nő vonatkozásában - a 

vajúdás és szülés ideje alatt - az 
általa megjelölt nagykorú személy 
részére.

A látogató az egyéni felelőssé-
gét szem előtt tartva, kizárólag 
tünetmentesen érkezhet a kór-
házba!

Egészségügyi válsághelyzetre, 
illetve a betegek korlátozott kapcso-
lattartási jogának gyakorlása eseté-
re a hozzátartozók részére - a meg-
felelő adatvédelmi intézékedések 
betartása mellett- lehetőség biztosí-
tott a bennfekvő hozzátartozó álla-
potával kapcsolatban tájékoztatást, 
felvilágosítást kapni telefonon.

dr. Csellár Zsuzsanna
főigazgató

Tisztelt Ügyfeleink!

A Mezőtúri Önkormányzati hivatal pénztárában

2020. november 11-től

az ügyfélfogadás telefonon időpont egyeztetés után lehetséges.
Tel.: 56/551-912

Boross Boglárka
gazdálkodási és adóügyi osztályvezető

(A képen balról jobbra: dr. Barancsi Ágnes, Szily Nóra, Oroszné Szatmári Anikó, 

Bihary Kamilla)
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Túri Kalendárium
Juhász Kornél és Olivér

A Túri Kalendárium 2021. évi 
száma várhatóan december elején 
kerül ki a nyomdából. Bízunk 
benne, hogy a városi közélet, hely-
történet, kultúra, sport világa iránt 
érdeklődők számára ez alkalom-
mal is sok örömteli órát szerez a 
tartalmas beszélgetéseket, portré-
kat, novellákat és színes képanya-
got is tartalmazó ünnepi kiadvány.  
Az egyik fejezetben néhány hely-
beli ikertestvérrel vagy édesany-
jukkal beszélgettünk. Az alábbiak-
ban a Juhász fiúkról készült port-
réból olvashatnak egy részletet. 

„Előző este telefonon egyeztet-
tük a chat-riport időpontját. 
Pontosan kezdtünk, a fiúk a tőlük 
megszokott vidámsággal ültek a 
kamera előtt is. Nagyon jó páros, 
közvetlenek, nyitottak. Nem 
választom szét megszólalásaikat, 
mert „egyet beszélnek”.  
Megerősítik, hogy az ő csapatukat 
láttam az előző napokban az 
interneten,  egy nehéz akrobatikus 
elemekből felépített, bravúrosan 
kivitelezett produkcióval az orszá-
gos akro-kosárlabda  bemutatón. A 
verseny a budai Cyberjump 
Trambulin Parkban zajlott. A csa-
pat résztvevői: Juhász Kornél, 
Juhász Olivér, Eszes Szilárd, 
Mihalina Márk, Papp Levente, 
Szerencsés Bence. Lenyűgöző 
programjukkal a 2. helyen végez-
tek. Amikor a veszélyességről 
érdeklődöm, megnyugtatnak, 
hogy „nem olyan nehéz, nem sok 
minden kell hozzá, csak egy 
palánk, egy szivacsbála és egy 
trambulin ugró”.  Persze! Ezen 
kívül néhány remek szaltó, fejlett 
ritmus- és labdaérzék, egymásra 
hangoltság és még sorolhatnám. A 
segítők között ott vannak a testne-

velő tanáraik, az iskola, de a szüle-
iket első helyen említik. Ők támo-
gatták azt is, hogy már két alka-
lommal részt vehettek egy ilyen 
műfajú táborban.  Azt mondják, 
lesz még folytatás! Kiskoruktól 
fogva kosaraznak a suliban, de az 
igazi nagy szerelem az a foci. 
„Természetesen” ide is együtt jár-
nak a heti három edzésre. Juhász 
Misi bácsi serdülő csapatában ját-
szanak, a kiemelt megyei bajnok-
ságban 4-5 helyen mozognak a 
tabellán. Amikor Szűcs papa (alias 
Szőr) szerepéről kérdezem őket – 
aki, mint tudjuk nagy erőssége volt 
a mezőtúri futballnak -  egyszerre 
mondják, hogy Ő a lelki támasz 
ezen a területen, a fix drukker, 
tanácsadó, aki tele van régi törté-
netekkel és örök biztatással. 
Mindemellett a zenére is jut ide-
jük, és ki nem hagynák a zeneisko-
lai órákat. Kornél klasszikus gitárt 
tanul Papp Gábor tanár úrnál, 
Olivér ütős hangszereken játszik, 
tanára Domoki Soma Levente. 
Nagyon szeretik, ha alkalmanként 
zenekarban is játszhatnak. 
Közösségi emberek.

Amikor alap témánkról, az iker-
ségről esik szó teljes összhangban 
válaszolják, hogy ez szuper jó. Én 
nem is szeretnék egyke lenni, 
mondja Kornél.  Mi szinte egyek 
vagyunk, jól tudunk együtt tanul-
ni, mindent megbeszélünk, kéznél 
vagyunk egymásnak.  Sokszor van 
úgy, hogy kérdeznek egyikőnktől 
valamit, és mindketten válaszo-
lunk, egyszerre mondjuk ki ugyan 
azt. Közös barátaink vannak. Ki a 
példaképetek? Összenéznek, és 
közös a válasz: „Egyértelműen 
apa! Ő a vállalkozása mellett vőfély 
is. Nagyon jól kommunikál, jó 
szívű és segítőkész.” 

…és anya? „A legjobb anyuka! 
Imádjuk!”  Nagyon ragaszkodnak 
nagyszüleikhez, Szűcs mama és 
Eszti mama finomságait, szeretik a 
nagy családi összejöveteleket, ami-
kor együtt lehetnek az unokatest-
véreikkel. Csak egy-két tárgyból 
van négyesük. „Lehet, hogy érett-
ségi után is egy helyen fogtok 
továbbtanulni?” Az lenne a leg-
jobb! – vágják rá azonnal. 
Szerencsére még három évig 
Mezőtúrt erősítik a Református 
Kollégium diákjaiként. 

Berczeliné Boldog Mária 

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 a youtube/refmtur 
csatornán rendszeresen láthatnak istentiszteleteket.

Mezőtúri Református Egyházközség Presbitériuma

Idézet a mindennapokra

„A lélek nagyon fontos. Úgy érzem... a lélek befolyásolja az ember
testét. Ha azt mondja magának: megöregszem és kövér leszek, (...) 
akkor valóban az lesz. De ha azt mondja: a lehető legjobban fogok 
kinézni, és megteszek minden tőlem telhetőt ennek érdekében - ez
valahogy ráveszi az embert, hogy pontosan ezt tegye. Sose mondja 
magának: rémesen nézek ki. Mondja azt: nagyszerű vagyok - még

akkor is, ha rémesen néz ki. ”

Julia Migenes
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Városi Balesetmegelőzési Bizottság közleménye

Őszi-téli átállás a közlekedésben

Az év utolsó hónapjaiban meg-
változnak az időjárási körülmé-
nyek. Ne feledkezzünk meg jár-
művünkről sem, melynek szintén 
fel kell készülnie a megváltozott 
időjárásra, hogy továbbra is biz-
tonságban közlekedhessünk. 

Célszerű ellenőriztetni az akku-
mulátort, a gumiabroncsokat, a 
világító berendezéseket és a féke-
ket. A nyári ablakmosó folyadékot 
télire cserélni és lassan bekészíteni 
az autóba a jégoldó spray-t, jégka-
parót, páramentesítőt, hiszen nem 
csak a hőmérséklet változik, 
hanem egyre több, különböző for-
mában érkező csapadékra is szá-
mítanunk kell. 

Veszélyt jelent a közlekedőkre a 
fákról lehulló nedves levéltömeg, 
melytől az úttest csúszóssá válhat. 
Hasonló a mezőgazdasági gépek 
által felhordott sár hatása is. 
Ilyenkor csökken a gumiabroncs 
tapadása és megnő a féktávolság. 
Nedves, esős időben soha ne úgy 
közlekedjünk, ahogy nyáron meg-
szoktuk és mindig tartsunk 
nagyobb követési távolságot, 
sebességünket csökkentve.

Fontos, hogy ne csak sötétben, 
hanem már korlátozott látási 
viszonyok mellett is láthatósági 
mellényben közlekedjenek az 
úttesten a gyalogosok és kerékpá-

rosok. 
Reggelente láthatjuk, hogy a 

szabad ég alatt parkoló autók abla-
kai jegesek, párásak. Sajnos bevett 
szokás, hogy sietősen csak egy kis 
helyen kaparjuk le a jeget, és ez 
nagyon veszélyes, mert előfordul-
hat, hogy nem vesszük észre a 
párás ablak mellett érkező másik 
járművet vagy gyalogost.

Elindulás előtt az autóban ülő 
összes személy csatolja be a biz-
tonsági övet és a gyerekeket se 
felejtsük el gyermekbiztonsági 
rendszerben rögzíteni. 

Alattomos őszi időjárási specia-
litás a köd. Ködös időben a balese-
teket leginkább a világító berende-
zések használatával tudjuk meg-
előzni. Előfordulhat az is, hogy 
ilyenkor csak lépésben tudunk 
közlekedni. Ebben az esetben 
nehéz megőrizni türelmünket, 
azonban mérlegelni kell, mi okoz 
nagyobb bosszúságot: néhány 
perc késés vagy sérült személyek, 
törött autók, majd a rendőrségi 
eljárás…

Szánjunk időt a nyugodt elindu-
lásra, készüljön fel a megváltozott 
látási körülményekre és útviszo-
nyokra!

Városi Balesetmegelőzési Bizottság közleménye

Felkészülés a megváltozott útviszonyokra

Az előjelzések szerint egyik 
napról a másikra lehűlik az idő, 
beköszönt a télies idő, esővel, köd-
del, fagypont körüli hőmérséklet-
tel.

A hőmérséklet csökkenésével, a 
vizes, sáros, falevelekkel teli, nyál-
kás úttesten való közlekedéskor 
megnő a jármű megcsúszásának 
veszélye, különösen fékezéskor, 
valamint útkanyarulatokban való 
haladáskor.

Helyes járművezetői magatar-
tás, ha minél hamarabb felszerelik 
a téli gumit, mert a nevétől eltérő-
en nem szabad megvárni ezzel a 
hóesést, hiszen +7 fok alatt már 
nagyban romlik a nyári gumik 
tapadása.

A járművezetőnek is alkalmaz-
kodnia kell vezetéstechnikai szin-

ten a megváltozott közlekedési 
környezethez. Óvatosabban kell a 
jármű gyorsítását, lassítását elvé-
gezni, a fékpedált különös gondos-
sággal kell kezelni. Figyelni kell 
arra is, hogy az adott úton a KRESZ 
által engedélyezett legnagyobb 
sebesség megfelelő-e, vagy esetleg 
csak attól kisebb tempó az, amely-
lyel biztonságosan lehet haladni. A 
vezetéstechnikai hibákból hama-
rabb baleset származhat pl. kisebb 
követési távolság, hirtelen gyorsí-
tás és fékezés, útkanyarulat nagy 
sebességgel való megközelítése, 
útkanyarulatban való erőteljes 
fékezés, stb.

Kellő óvatosságot és baleset-
mentes közlekedést kívánunk!

Mezőtúri Evangélikus Egyházközség
közleménye

A Mezőtúri Evangélikus 
Egyházközség elnöksége a 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház Püspöki Tanácsának körle-
vele és az esperesi levél alapján 
egészségünk megőrzése érdeké-
ben a járványügyi helyzetet szem 
előtt tartva arra a döntésre jutott, 
hogy

2020. november 15-től vissza-
vonásig felfüggeszti a személyes 
találkozással járó istentiszteleti 

alkalmakat.

Ha személyesen nem is tudunk 
találkozni, de imádságban hordoz-
zuk egymást, és a közvetlen talál-
kozásokat kerülve találjuk meg a 
módját, hogyan segíthetünk egy-
másnak! 

Az előttünk álló időszakban 
online istentiszteleteket tartunk a 
tavaszihoz hasonló módon. Így 
kapcsolódunk össze az imádság-
ban és az ige hallgatásában. Ezeket 
az istentiszteleteket gyülekezete-
ink facebook oldalán (Gyomai és 
Mezőtúri  Evangél ikus 
Egyházközségek), a weboldalun-
kon (https://mezotur.lutheran.
hu/), emailben és gyülekezeti hír-
levélben terjesztjük. 

„Jobb a kevés az Úr félelmével, 
mint a sok kincs, ha nyugtalanság 
jár vele.” (Péld 15,16)

Erős vár a mi Istenünk:

Mezőtúri Evangélikus 
Egyházközség elnöksége

A mocsári teknős

Partszéli hínár csendes fogságában
öreg fatörzs pihen a peresi nádban.

Mi szél hozta erre, vajon milyen sodrás,
az áradás talán, vagy valami más?

Békák serege körbe brekegi,
ficánkoló halak raja kerülgeti.

Egyszer csak egy teknős szeme mered rám,
majd eltűnik a tóban, nesztelen, némán.

Mocsári teknős, érzem hogy hívtál,
a fatörzsről mégis a mélybe leúsztál.
Lesz-e majd otthonod a téli időben,

megéred a tavaszt élve, egészségben?

Csak arra kérlek, mutass nekem helyet,
szeretem a Perest, kibírom a telet!

Taníts meg engem, hogyan éljem túl,
mélyen, vagy odúkban, némán, szótlanul.

A tó lészen otthonom, ameddig csak élek,
még akkor is, ha rólam halálhírt regélnek.
Lent a mélyben élném majd örök életem,

a parton merengők hallanák énekem.

Elmesélném neked, milyen volt a város,
kegyetlen és lármás, sokaknak halálos.

A  parton merengőknek meséld el kérlek,
lent a tóban mélyen, él egy boldog lélek.

……….

Hosszú évek múltán, a Peres víztükrén
fehér virág nyílott a holtág közepén.

Egy szépasszony beúszott, letépte, elvitte,
a mocsári teknős könnyeit ejtette.

Z.



 2020. november 20. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   11

Az igazi csoda

Ugye Te is láttál már
Útmentén hervadó

Virágot.

Ugye Te is akartad már
Utad során megváltani

a világot,

De megálltál-e a virág
Mellett, és adtál - e a

Szomjazónak korty vizet,

Vagy mentél tovább,
Hol reméltél sok-sok

Szépet és jót,

S közben elfeledtél
Másnak adni csak
Egy apró jó szót?

Nem, ne várj csodát,
De adj szeretetet,

Jóságot, utad során,

S akkor, de csak
Akkor, Te alkottad

Meg az igazi csodát.

Dr. Keresztes Károly
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Kis Pálné Gonda Róza Zsuzsánna élt 73 évet

Juhász Imre élt 66 évet

Sári Imréné Novák Julianna élt 83 évet

Lázár István élt 64 évet

Varga Jánosné Szűcs Irén élt 86 évet

Kiss József élt 59 évet

Szilágyi Antal élt 78 évet

Nagy István élt 71 évet

Muzsai Ignácné Szilágyi Erzsébet élt 86 évet

Hardy István élt 75 évet

Székely Ferenc élt 70 évet

Patkós Ferencné Miskolci Julianna élt 83 évet

dr. Kádár István élt 88 évet

Szigeti Károly élt 66 évet

Farkas Károly élt 69 évet

Lehoczki Mihályné Erős Mária élt 73 évet

Herczeg Jánosné Oszlács Mária élt 84 évet

Fehérvári Sándor élt 59 évet

Fancsali Lászlóné Varga Mária élt 96 évet

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

November 20-26-ig:
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. út. 22.
Tel: 06/56-350-993

November 27-December 03-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 06/56-350-044

Állatorvosi ügyelet

November 21-22-ig:
dr. Szabó Zoltán 
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20-941-5217

November 28-29-ig:
dr. Begazy Zsolt 
5400 Mezőtúr, József Attila út 9.

Tel: 56/352-265; 06/30/977- 0936

Ü G Y E L E T E K

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

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.

TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS

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

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Csontos Zsolt
(Jobbik Anna)

László Barnabás
(Strausz Mária)

Busi Boglárka
(Busi-Fróna Krisztina)

Farkas Kornél
(Kovács Brigitta)


