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Megkérdeztük

Kormányzati döntés alapján 
2013. január 1-tõl a város 
iskoláinak fenntartása álla-
mi feladat lesz. Arról 
beszélgettünk Herczeg Zsolt 
polgármesterrel és Batta 
Attila Viktor alpolgármes-
terrel, hogy ez a döntés 
milyen hatással lesz a 
városra és milyen feladato-
kat ró ez az önkormányzat-
ra.

– Ez a döntés nyilván hatással 
lesz a Mezõtúri Közoktatási és 
Közgyûjteményi Intézmény 
többi egységére is.

B. A. V.: – A most mûködõ 
többcélú intézményhez tartoz-
nak az iskolákon kívül az óvo-
dák, a könyvtár és az alapfokú 
mûvészeti iskola. Ez utóbbi az 
államhoz kerül  a könyvtár pedig 
visszakerül a Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft.-hez. Az óvodák további fenn-
tartása önkormányzati feladat 
marad.

– Az államhoz kerülne a Teleki 
Blanka Gimnáziumra is, de 
náluk az állami fenntartás mel-
let felmerült egy másik lehetõség 
is. 

B. A. V.: – Igen a gimnázium 
életében is hasonló változások 
várhatóak. Egy tavalyi beszélge-
tésen Dr. Kozma Gáborral, a Gál 
Ferenc Hittudományi Fõiskola 
rektorával szóba került az, hogy a 
katolikus egyház a közoktatás 
minden szegmensében terjesz-
kedni szeretne. Mezõtúron már 
van óvodájuk és általános iskolá-
juk, most már jó úton haladunk 
egy fõiskola megalapítása felé, de 

szeretnének egy középiskolát is 
létrehozni. Felmerült természete-
sen hogy elbír-e ez a város három 
középfokú intézményt. Ezt hallva 
összehívtam egy megbeszélést 
Juhászné Patkós Edit igazgató 
nõvel és Korom Endre tagintéz-
mény vezetõ úrral, akiknek felvá-
zoltam a helyzetet, és a lehetõsé-
gét annak, hogy esetleg az állami 
fenntartás helyett választhatják 
azt az utat, hogy csatlakoznak az 
egyházhoz. Az önkormányzat 
semmilyen nyomást nem akart 
gyakorolni a két intézményre, 
mintegy alternatív megoldást 
vázolta fel ezt a lehetõséget, a 
döntés természetesen az iskolá-
ké. A törvény által elõírtaknak 
megfelelõen megszavazta a tan-
testület, a szülõi munkaközös-
ség, az iskolaszék és a diák 
önkormányzat is. A szavazást 
megelõzõen természetesen több 
megbeszélés és tájékoztatás is 
lezajlott. Megkértük a szakértõi 
véleményezést, ha ez megtörté-
nik, csak ezután kerülhet a testü-
let elé. 

– Említette, hogy a szavazásokat 
megelõzõen több egyeztetés és 
tájékoztatás is zajlott az ügy-
ben. Milyen feltételek mellett 
csatlakoznak az iskolák az egy-
házhoz? Milyen megállapodások 
születtek, gondolok itt többek 
között arra, hogy változik-e az 
oktatási struktúra, az iskola 
neve…stb?

B. A. V.: – Természetesen a 
választás elõfeltétele a tájékozott-
ság. A testület létrehozott egy 
bizottságot, amelyben városi kép-
viselõk, és az iskola vezetõi is 
benne vannak. Több fórumot tar-

tottak ezzel kapcsolatban. A 
megállapodás szerint a tantestü-
letet az egyház egy az egyben 
átveszi, megtart minden idáig 
mûködõ szakot illetve szakmát. 
Még a névben vannak vitás kér-
dések. A tantestület mindenkép-
pen ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Teleki Blanka név megmaradjon. 
Az intézmény dolgozói természe-
tesen ugyanazokat a juttatásokat 
megkapnák, mint a közalkalma-
zottak. Tulajdonképpen úgy 
mûködne tovább az intézmény, 
mint a szegedi fõiskola egy tagin-
tézménye.

H. Zs.: – Amikor ezt elmond-
tuk a középiskola tantestület-
ének, hogy két alternatíva van az 
állami és az egyházi fenntartás, 
elmondtuk azt is, hogy minden-
képpen figyelembe kell venni azt, 
hogy az államnak sincs sok 
pénze. Ez azt jelenti, hogy az elsõ 
lépése az összevonás, a racionali-
zálás lesz, amivel a célja a költ-
ségmegtakarítás. Ami azt jelenti, 
hogy például Szolnokra beviszik 
a szakképzésünk nagy részét, 
vagy az egészet. Ez azzal járna, 
hogy néhány pedagógus az utcá-
ra kerülne. Ha valaki ebbe logiku-
san belegondol, ezt nem akarhat-
ja, hiszen azt látjuk, hogy 
Mezõtúr érdekei jelentõsen sérül-
nének, ha az államhoz bekerülne 
a középiskolánk. Ezért mondtuk 
azt a tantestületnek, hogy jelen 
pillanatban jobb kezekben látjuk 
egyházi fenntartásban az iskolán-
kat, mint az államnál. 

– Azzal egy idõben, hogy fenn-
tartóváltásra kerül sor az isko-
láknál, forrást is vesz el az 
állam az önkormányzatoktól. 
Összességében pozitív vagy 

negatív lesz az elõjele ezeknek 
az intézkedéseknek az önkor-
mányzat költségvetésére nézve?

H. Zs.: – Jelen pillanatban az 
önkormányzat az alap és a közép-
fokú intézményeinek mûködésé-
hez közel ötszázmillió forintot 
finanszíroz minden évben a nor-
matív finanszírozás fölött, ame-
lyet a saját bevételeinkbõl bizto-
sítunk. Ez egy igen komoly 
összeg és ha hozzáteszem, hogy 
Mezõtúrnak a helyi adóbevétele 
háromszázötvenmillió forint, 
akkor rögtön kitûnik az hogy 
milyen óriási összeggel finanszí-
rozza a város az oktatási terüle-
tet. Jelenlegi információink alap-
ján, ahogyan azt az alpolgármes-
ter úr is elmondta a könyvtár és 
az óvodák maradnak az önkor-
mányzatnál, míg a mûvészeti 
intézmény és az általános iskolák 
az államhoz kerülnek. A középis-
kola esetében pedig két lehetõség 
van: vagy 2013. január elsejétõl a 
Magyar Állam fenntartásába 
kerül, vagy, ha minden rendben 
lezajlik és a végén a képviselõtes-
tület meghozza az ahhoz szüksé-
ges döntést, akkor 2012. szep-
tember 1-tõl a katolikus egyház 
lesz a fenntartó. Ebben az eset-
ben kiadási oldalon nyilván lesz-
nek megtakarításai az önkor-
mányzatnak. Bevételi oldalról az 
állam az alapfokú és a középfokú 
oktatás elvételével együtt bizo-
nyos forrásokat is elvisz az 
önkormányzatoktól. A jelenlegi 
információink alapján három 
olyan terület van ahol a bevétele-
ink csökkennének. Elkerülne tel-
jes mértékben a súlyadó, a visz-
szaosztott személyi jövedelem-

folyt. a 2. old
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adónak jelentõs része és a helyi 
iparûzési adónak is néhány szá-
zalékát. Ezekbõl kívánná az 
állam finanszírozni azokat az 
oktatási feladatokat, amelyeket 
elvisz. Abban az esetben, ha a 
jelenleg ismert számokkal kalku-
lálunk, - amik még nem véglege-
sek, hiszen egy jogszabályi válto-
zás ezeket azonnal keresztülhúz-
hatja, - Mezõtúr városa körülbe-
lül százötven-százhetven millió 
forinttal jobban jár. Ez az összeg 
természetesen jól jönne az önkor-
mányzatnak. A költségvetés elõ-
készítésének idõszakában már 
látszik, hogy az a hosszú éveken 
át fenntartott folyamat, amelyben 
az önkormányzat mûködési 
hiányt termelt, amelyet csak 
hitelbõl tud finanszírozni, az 

hosszú távon nem tartható. Ezt a 
folyamatot nekünk itt és most 
meg kell állítani, ezért a költség-
vetés elõkészítésében is nagyon 
körültekintõen és szigorúan kell 
eljárni. Sajnos már látszik, hogy 
bizonyos érdekek sérülése nélkül 
a költségvetés elfogadása nem 
fog menni. Az a meggyõzõdé-
sem, hogy a képviselõk azért van-
nak ott a helyükön, hogy ezt a 
feladatot végrehajtsák. Ezért meg 
is fogom kérni minden képviselõ-
társamat, hogy most ne a népsze-
rûségének növelésére törekedjen, 
hanem tényleg racionálisan a 
város talpon maradása érdekében 
hozza meg azokat a szükséges 
gazdasági döntéseket, amelyek a 
város hosszú távú finanszírozha-
tóságát szolgálják.            Vékony

Ahol tanár- és diákgenerációk nõttek fel …

Az utóbbi hetekben több tudó-
sítás szólt arról, hogy Mezõtúr 
Város Képviselõ-testülete tavaly 
decemberben szándékát fejezte 
ki, hogy megvizsgálja annak a 
lehetõségét, hogy a fenntartásá-
ban mûködõ Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium nevelé-
se-oktatása a 2012/2013. tanévtõl 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
fenntartásában történjék. Ennek 
kapcsán szeretnék néhány gon-
dolatot megosztani Önökkel.

Egy iskola életében vannak 
mérföldkövek, nagy változások. 
Úgy érzem, most is ilyenhez 
érkeztünk. Számomra és sokunk 
számára, akiknek egész életét 
meghatározta a Teleki, nem lehet 
közömbös, hogyan alakul az 
iskola sorsa, amely az Alföld elsõ 
leánynevelõ intézete volt, s törté-
nete mindvégig összeforrt a 
városéval. Mezõtúr város adta az 
összes téglát, cserepet, homokot, 
valamint az akkor 15.800 Ft érté-
kû telek és 20.000 Ft készpénz 
adományozásával járult hozzá az 
iskola felépítéséhez.  A többi 
költséget a Vallás és 
Közoktatásügyi Minisztérium 
állta.  Az indulás óta közel 115 
viszontagságos, de sikeres év telt 
el. Volt az iskola állami fenntartá-
sú, majd mikor az 1933–as gazda-
sági válság után az állam meg 
akarta szüntetni, a város áldozat-
készsége, az iskola ügyét szívén 
viselõ polgárainak hatékony köz-
belépése eredményre vezetett. A 
minisztérium az internátus anya-
gi kezelését átadta Mezõtúr város 
közösségének. 1944-ben itt nyílt 
meg az ország elsõ állami mezõ-
gazdasági leány középiskolája. 
Amikor a front elérte a várost az 
iskola hadikórház lett, az épület 
súlyosan megrongálódott. De az 
élni akarás erõsebb volt. Sok 
nehéz nap volt az iskola történe-
tében, de sok szép is. Nem vélet-
len, hogy iskolánk a megye egyik 
legnagyobb, elismert iskolája. A 
város igyekezett jó gazdája lenni, 
s voltak évek, amikor csak jelen-
tõs anyagi áldozatvállalással 
tudta fenntartani az iskoláját, de 
mégis fenntartotta. 

Az elmúlt hetek azonban 

megint sorsdöntõ változásokat 
eredményeztek. Az év végén elfo-
gadott új köznevelési törvény 
kimondja, hogy az iskolák ismét 
állami kézbe kerülnek 2013. 
január 1-jétõl. Városunk önkor-
mányzatának nem lesz lehetõsé-
ge visszavenni, hiszen a fenntar-
tói szerep vállalásának nem lesz-
nek meg sem a jogi, sem az anya-
gi feltételei. Így marad az államo-
sítás. Ez önmagában nem is 
lenne gond. A probléma az, hogy 
az iskolánkban folyó szakképzést 
és szakközépiskolai képzést a 
TISZK (Térségi Integrált 
Szakképzõ Központ) fogja fel-
ügyelni és irányítani, míg a gim-
náziumi képzés a kormányhiva-
talokhoz fog tartozni. Ha iskolán-
kat szétszabdalják, nem mûköd-
het hatékonyan. A Szolnokon 
mûködõ TISZK-nek nem érdeke 
az itteni szakképzés támogatása, 
mivel ott milliárdos nagyságren-
dû beruházásokhoz kell biztosí-
tania a pályázatában vállalt tanu-
lói létszámot. Könnyen megis-
métlõdhetne velünk a mezõtúri 
fõiskola sorsa. Nem szeretnénk, 
ha gyermekeinknek Szolnokra 
kellene be járniuk szakképzési 
gyakorlatokra. A helyzetet 
bonyolítja, hogy a Szeged-
Csanádi Egyházmegye mindany-
nyiunk örömére megpróbálja 
újraindítani városunkban a fõis-
kolai képzést. Ez azonban úgy 
mûködhet jól, ha az egyháznak 
sikerül egy felmenõ iskolarend-
szert kialakítani. A katolikus egy-
háznak már van a városban óvo-
dája, általános iskolája, lesz fõis-
kolája, szakképzése, felsõfokú 
szakképzése, de nincs középfokú 
iskolája. A szegedi Gál Ferenc 
Hittudományi Fõiskola szándé-
kában áll egy középiskolát indíta-
ni a városunkban, amely a fõisko-
lához tartozna. A versenyhelyzet 
csökkentését szem elõtt tartva –
lehetõségként- az egyház felaján-
lotta, hogy átveszi a Telekit a 626. 
S z a k k é p z õ  I s ko l a i 
Tagintézménnyel, ha az intéz-
mény dolgozói, a szülõk és a 
tanulók ezt támogatják. 

Ilyen elõzmények után kezd-

Mezõtúr Város Önkormány-
zata a 6/2012. (I.26.)  képviselõ-
testületi határozata alapján 
pályázatot ír ki az 5513/2 hrsz-ú, 
Szeder u. 5/A. sz. alatti „volt 
vágóhíd” ingatlan hasznosításá-
ra.

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete – a többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) 
bekezdésének b) pontjában és a 
19/2009.(XI.13.) önkormányzati 
rendelet 4.§-ában biztosított 
hatáskörében eljárva – az önkor-
mányzat tulajdonában álló, 
5513/2 hrsz-ú ingatlan hasznosí-
tására (értékesítésére vagy 5 évre 
terjedõ bérleti jogára) pályázatot 
ír ki.

A pályázatnak tartalmaznia 
kell:

- a pályázó nevét, címét,
- cég esetén 30 napnál nem 

régebbi eredeti vagy hitelesített 
cégkivonatot és eredeti aláírási 
címpéldányt,

- vásárlás esetén az ingatlan 
vételárára tett javaslatot,

- vásárlás esetén a pályázó által 
vállalt fizetési feltételeket,

- bérlet esetén az ingatlan bér-
leti díjára tett javaslatot,

- az ingatlan hasznosítására 
vonatkozó elképzeléseket.

A pályázatokat 2012. március 
12-én 12.00 óráig két példány-
ban, írásban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal 
I. em. 7-es irodájában, vagy pos-
tai úton a Mezõtúr, Kossuth tér 1. 
szám alatti címre. A pályázatokat 
lezárt borítékban kell benyújtani, 
a borítékra rá kell írni: „5512/3 
hrsz-ú ingatlan pályázata, a 
határidõ lejártáig felbontani 
tilos”.

A pályázat elbírálására legké-
sõbb a képviselõ-testület 2012. 
márciusi ülésén kerül sor.

A képviselõ-testület az összes-
ségében legkedvezõbb pályázatot 
választja ki.

A képviselõ-testület fenntartja 
a jogot a pályázati eljárás ered-
ménytelenné nyilvánítására.

Az ingatlan megtekintését az 
56/551-921-es telefonszámon 
Lázár Józsefné ügyintézõvel tör-
ténõ elõzetes egyeztetést követõ-
en tudjuk biztosítani.

Mezõtúr, 2012. február 2.
dr. Szûcs Attila

jegyzõ

Hirdetmény

folyt. a 3. old

Boldog István országgyûlési képviselõ
2012. február 23-án 17 órakor fogadóórát tart a 

Közösségi Házban az
I. emelet 116-os termében
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tünk el közösen gondolkozni 
errõl. A városvezetés közvetítette 
felénk ezt a lehetõséget, mivel 
felelõs szakemberekként õk is 
látták, hogy az államosítás isko-
lánk számára sok kockázati 
tényezõvel járna (pl: a kollégiu-
munk, sportcsarnokunk az egy-
házi fenntartású fõiskolán van.) 
Miután decemberben a közössé-
günk nyitott volt a tárgyalások 
megkezdésére, ezért Mezõtúr 
Város Képviselõ-testülete szándé-
kát fejezte ki, hogy megvizsgálja 
annak a lehetõségét, hogy isko-
lánkban az oktatás a 2012/2013. 
tanévtõl a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye fenntartásában tör-
ténjék. Ezt a szándéknyilatkoza-
tot továbbították a kormányhiva-
tal felé is. A polgármester úr kije-
lölt egy tárgyalóbizottságot, aki-
nek a feladata a körülmények, a 
feltételek tisztázása. A tárgyalá-
sok jelenleg is folynak, koránt-
sem zárultak le, de már kezdenek 
kikristályosodni a lehetõségek. 
Ezeknek ismeretében mondott 
véleményt a fenntartóváltásról az 
iskola közössége. Ez persze nem 
volt ilyen egyszerû. Az iskola 
tanárai az elsõ perctõl nagyon 
felelõsségteljesen gondolkodtak, 
mérlegre téve minden lehetõsé-
get. Nem volt elutasítás és merev-
ség sem, kérdések, közös gondol-
kodás, dilemmák viszont igen. 
De ez így természetes. Ha nem 
így lett volna, akár felelõtlenség-
gel is vádolhatnának bennünket. 
Nem volt könnyû a döntés, de a 
többség megértette, hogy a 
jövõnkrõl van szó. A szavazások 
alapján elmondhatjuk, hogy 
végül minden iskolai fórum 
támogatta a fenntartóváltást: a 

tantestület és az alkalmazotti 
közösség 91%-ban, a diákközgyû-
lés 96%-ban, a szülõi közösség 
91%-ban, az Iskolaszék 100%-
ban. Mindannyiunk célja és a 
városunk érdeke is az, hogy meg-
maradjon ez a nagyhírû iskolánk. 
A megbeszélések során Dr. 
Kozma Gábor rektor úr többször 
is biztosított bennünket arról, 
hogy nagyra értékeli az itt folyó 
munkát, az elért eredményein-
ket, s szeretné, ha ez az igényes, 
színvonalas munka tovább foly-
na. Az iskolánk képzési területei 
beleilleszthetõek az elképzelése-
ikbe, így találkozott a szándék és 
a lehetõség mindkét oldalról. A 
Rektor úr nagy tapasztalatokkal 
rendelkezõ, kiváló oktatási szak-
ember. Jól tudja, hogy a nálunk 
folyó kommunikáció-dráma kép-
zés jó alapot biztosít a személyi-
ségfejlesztéshez, s az általunk 
végzett sokszínû munka csak 
erõsíti a számukra is fontos neve-
lési területeket. Én bízom benne, 
hogy a fenntartóváltás után is 
egybe fog esni a fenntartói szán-
dék és az iskola igényes, sokszí-
nû arculata. Az is fontos volt 
számunkra, hogy így egyben 
maradhat az iskolánk. A tárgyalá-
sok során a Rektor úr hangsú-
lyozta többször is, hogy ha õk 
lesznek a fenntartók, iskolánk 
nyitva áll továbbra is minden 
tanulni akaró fiatal elõtt világné-
zettõl függetlenül. Akik valláso-
sak, azok hittanórán vesznek 
részt, akik nem, azoknak etika 
órákat fogunk tartani a nevelés 
megerõsítésére.  Természetesen 
minden tárgyalás kompromisszu-
mok sorozata. Tisztában vagyunk 
vele, hogy a fenntartóváltással el 

kell fogadnunk a Katolikus peda-
gógus etikai kódexet, de ez vállal-
ható a többség számára. A közal-
kalmazotti jogviszony biztonsá-
got adó háttere megszûnik, a 
munkaviszonyban történõ foglal-
koztatás kevesebb kedvezmény-
nyel járhat. A diákokkal tudatosí-
tottuk, hogy számukra is változá-
sok fognak bekövetkezni a 
Házirendben. Nagyon korrektül 
vették tudomásul a várható öltöz-
ködésbeli és viselkedésbeli korlá-
tozásokat. Ugyanakkor úgy gon-
doljuk, hogy ezeknek a várható 
korlátoknak lesznek jó oldalai is, 
amelyek csak erõsítenek bennün-
ket.

Most, hogy már tudom azt, 
hogy a közösségünk támogatja a 
fenntartóváltást, így ezt képvisel-
hetem minden fórumon. Az isko-
la körüli kételyeket szeretném 
eloszlatni, hiszen a Teleki van, és 
bízom benne, hogy a következõ 
években erõsebb lesz, mint vala-
ha. Ehhez azonban nagyon fon-
tos, hogy a város megértse és 
támogassa a döntésünket. 
Mindannyian bízunk abban, 
hogy a város lakosai, a szülõk 
értik, érzik, hogy milyen fontos 
az állásfoglalásuk az iskolánk 
mellett. Akkor erõsödhetünk, ha 
szeretnek bennünket, ha tovább-
ra is ránk bízzák a gyermekeiket, 
hiszen mi ugyanazok maradunk, 
akik voltunk. Igyekszünk ezentúl 
is igényes, jó munkát végezni. 
Akkor erõsíthetjük a szûkebb 
lakóhelyünket, ha a legjobb gye-
rekek is itt maradnak városunk 
iskoláiban. Mi is tudunk ugyan-
olyan jó felkészítést biztosítani 
mindazoknak, akik nyitottak 
erre, s akarnak tanulni. Várunk 

minden gyereket, világnézettõl 
függetlenül. 

A fenntartóváltás menetrendjét 
jogszabályok határozzák meg. Az 
iskolai állásfoglalásokat  február 
közepéig eljuttatjuk a fenntartó-
hoz, valamint a Szeged-Csanádi 
Püspökséghez. Ezután az önkor-
mányzat megkéri a még szüksé-
ges véleményeket a döntéshoza-
tal elõtt. Többek között a fenntar-
tónak a kormányhivatal által 
kijelölt közoktatási szakértõ véle-
ményét is be kell kérni, de szak-
középiskola és szakiskola esetén 
a megyei gazdasági kamara véle-
ményére is szükség van. 
Egyeztetni kell a Térségi Integrált 
Szakképzõ Központtal (TISZK) 
is. Ezek után kerülhet majd a 
téma az önkormányzat képvise-
lõtestülete elé, akik elõrelátható-
lag a beszerzett vélemények 
ismeretében márciusban dönte-
nek a fenntartóváltásról.

Addig is az a feladatunk, hogy 
tegyük a dolgunk legjobb tudá-
sunk szerint, s álljunk helyt min-
den körülmények között. A múlt 
kötelez bennünket. Ha végigme-
gyünk az iskola folyosóin, a régi 
idõk elevenednek meg a tablók-
ról. A külsõségek változhatnak, 
de a hely, ahol kialakult egy 
komoly szellemiség, és amelyhez 
ezrek emlékei kötõdnek, ahol 
tanár- és diákgenerációk nõttek 
föl, az háboríthatatlan. A hely, 
amely mindenhol, minden körül-
mények között ellátta feladatát, 
hogy otthonul szolgáljon és 
tudást adjon több ezer diáknak - 
mindannyiunké. Ezt kell õriz-
nünk féltve, a mi Telekinket. 

Juhászné Patkós Edit igazgató

Hirdetmény

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete – a helyi önkormány-
zatokról szóló, 1990. évi LXV. 
tv. 1. § (6) bekezdésének  b) 
pontjában, valamint a módosí-
tott 19/2009.(XI.13.) önkor-
mányzati rendelet 4.§-ában biz-
tosított jogkörében eljárva – az 
önkormányzat tulajdonában 
lévõ külterületi saját használatú 
utakat, árkokat és csatornákat, 
melyek értékesítése nem ütkö-
zik jogszabályba, értékesítésre 

kijelöli, azzal, hogy az eladási 
ár nem lehet kevesebb, mint az 
ingatlanok vagyonkataszteri 
bekerülési értéke.

Az ingatlanokról bõvebb fel-
világosítást a Polgármesteri 
Hivatal (Mezõtúr, Kossuth tér 
1.) I.em. 19/A.sz irodájában, 
vagy az 56/551-914-es telefon-
számon Olajos Sándor ügyinté-
zõtõl kérhetnek.

Az összegszerû vételi ajánla-
tot írásban, lezárt borítékban 

kell benyújtani személyesen a 
Polgármesteri Hivatal (5400 
Mezõtúr Kossuth tér 1.) titkár-
ságán, vagy postai úton az 5400 
Mezõtúr, Kossuth tér 1. szám 
alatti címre. A borítékra írják rá: 
„Vételi ajánlat az _________ 
hrsz-ú ingatlanra.”

Beérkezési határidõ: folyama-
tos.

Mezõtúr, 2012. február 2.
dr. Szûcs Attila

jegyzõ
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Pályázat

Mezõtúr Város Önkormány-
zata pályázatot hirdet Mezõtúri 
Általános Iskola, Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény, 
Óvoda, Pedagógiai Szakszol-
gálat és Könyvtár igazgatói 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
idõtartama: határozatlan idejû 
közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidõ.

Vezetõi megbízás idõtartama: 
vezetõi megbízás határozott 
idõre 2012. augusztus 15.- 2017. 
augusztus 15. közötti idõszakra 
szól.

Munkavégzés helye: 5400 
Mezõtúr, Rákóczi út 40.

Feladata:  a közoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény szerint az intézmény irá-
nyítási, ellenõrzési, munkálta-
tói feladatainak ellátása, alapító 
okirat szerinti feladatok ellátá-
sa.

Illetmények és juttatások: az 
illetményekre és juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, 

vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett 
személy,

- cselekvõképesség,
- büntetlen elõélet,
- felsõfokú iskolai végzettség, 

továbbá pedagógus-szakvizsga,
- másodszor és további alka-

lommal történõ megbízás ese-
tén a pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett intézmény-
vezetõi szakképzettség,

- legalább 5 év pedagógus 
munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat,

- legalább 5 év pedagógus 
vezetõi munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat,

- vagyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatásának vállalá-
sa,

- a pályázati kiírásban kért 
dokumentumok hiánytalan 
becsatolása.

Pályázathoz mellékelni kell:

- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget és szak-

képzettséget igazoló dokumen-
tumok közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát,

- az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, amely a 
pályázó szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
lés is tartalmazza,

- szakmai gyakorlatokat iga-
zoló dokumentumok,

- 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, amellyel 
a pályázó igazolja a büntetlen 
elõéletét, és hogy, nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem teszi 
lehetõvé.

- a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggõ-
en szükséges kezeléshez hoz-
zájárul.

A jelentkezés benyújtásának 
határideje: 2012. április 30.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2012. június 30.

A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton és szemé-
lyesen lehet benyújtani. A 
pályázatot dr. Szûcs Attila jegy-
zõ nevére kell küldeni. Cím: 
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szerep-
lõ azonosító számot: 2243/2012, 
valamint a munkakör megneve-
zését: igazgató.

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a közalkalma-
zottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a köz-
oktatási intézményekben szóló 
138/1992(X.8.) Kormány-
rendeletben meghatározottak 
szerint.

A munkáltató a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.

A munkakörrel kapcsolato-
san bõvebb felvilágosítást dr. 
Sebestyén Katalin irodavezetõ 
nyújt az 56/551-949-os telefon-
számon. Az intézmény megte-
kintésére az idõpont ugyanitt 
egyeztethetõ.

dr. Szûcs Attila

MEGHÍVÓ

Tisztelt Sporttársnõ/Sport-
társ!

Tisztelettel meghívom Önt a 
Mezõtúri Horgászegyesület 
éves közgyûlésére.

Idõpont: 2012. február 18.  08 
óra

Helyszín: Petõfi úti Színház 
terem

Mezõtúr, Petõfi út 5.
Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó és tájé-

koztató, bejelentések
2. Beszámoló a vezetõség 

munkájáról
3. Beszámoló a 2011. évi 

pénzügyi tevékenységrõl 
4.Felügyelõ Bizottság beszá-

molója a 2011. évrõl
5. Fegyelmi Bizottság beszá-

molója a 2011. évrõl
6.Horgászmester beszámoló-

ja a 2011. évrõl
7. Hozzászólások, válasz, 

egyéb bejelentések
8. Vezetõség új tagjainak a 

megválasztása 

Amennyiben a Közgyûlés a 
megjelentek létszáma miatt 
határozatképtelen, (a résztve-
võk száma nem éri el a szerve-
zet létszámának 50 %-át+1 fõt) 
ugyanezen a napon és helyszí-
nen, azonos napirendi pontok-
kal, megismételt Közgyûlést 
hívok össze, melynek során a 
az elõzõekben részletezett 
napirendi pontok tárgyalhatók.

A megismételt Közgyûlés 
idõpontja: 2011. február 26. 
8.30.

Helyszín: Petõfi úti Színház 
terem

Mezõtúr, Petõfi út 5.
A megismételt közgyûlés a 

résztvevõk számától függetle-
nül határozatképes!

Kérem az esemény fontossá-
gára való tekintettel tiszteljen 
meg bennünket személyes 
jelenlétével.

Mezõtúr, 2012. Január 28.  
Tisztelettel:

Pongrácz Zoltán,elnök

Kedves Szülõk és Nagycsoportos Óvodások!

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket 
Iskolanyitogató délelõttjeinkre:

Újváros: 2012. február 25. (szombat) 9.00 óra
 (Szegedi Kis István tér 2.)

Rákóczi: 2012. március 3. (szombat) 9.00 óra
 (Rákóczi út 40.)

Kossuth: 2012. március 10. (szombat) 10.00 óra 
(Kossuth út 82.)

További Iskolanyitogató programjainkról az óvodá-
kon illetve honlapunkon (www.mkki.hu) keresztül 

nyújtunk tájékoztatást.
Mindenkit szeretettel várunk!

A leendõ elsõs tanító nénik és az iskolák tantestülete

Együtt – Mezõtúrért
Közös gondolkodás városunkról, önmagunkról portrébeszélge-
tések (itthon élõkkel, hazatérõkkel, elszármazottakkal) kereté-
ben egy csipet  irodalommal és zenével fûszerezve a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtárban 
(Mezõtúr, Szabadság tér 17.)
Elsõ vendégünk: Hegyi Anita a 
Mezõtúr Mûvészeti Alapítványának 
titkára, a Szegedi Tudományegyetem 
végzõs hallgatója, a moszkvai Magyar 
Kulturális Intézet gyakornoka 
Házigazda: Boldog Mária 
Idõpont: 2012. február 14. 16.30 óra 
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Az Esti Kornél Moszkvában

Na nem, még nem 
Oroszország fõvárosában. De 
egy lépéssel megint tovább. Az 
egyre népszerûbbé váló mezõ-
túri zenekar január végén a 
Partiumban és Erdélyben is fel-
lépett. 

Nagyvárad közepén, egy egy-
koron Ady Endre által is látoga-
tott, mára elárvult nagy ház 
elsõ emeletét kibérelte valaki, 
és egy Moszkva Pub nevû 
kultúrhelyet hozott létre beszél-
getõs, sörözgetõs sarkokkal, 
retró hagulattal, színpaddal. 
Ezen a színpadon léptek fel a 
fiúk, elsõsorban a Boldogság, te 
kurva címû új lemezük anyagát 

mutatták be, de a régi számok 
közül is hallhattunk jó párat. 

A közönség nagy szeretettel 
fogadta õket: a valószínûleg 
csak a hely miatt ott járó ötve-
nes rockereken is észrevehetõ 
volt, hogy a harmadik számtól 
elkezdenek egyre jobban figyel-
ni, lelkesedni, nem is beszélve a 
számaikat régebbrõl ismerõ, 
együtt éneklõ fiatalokról. 

Sajnálom, hogy másnap 
kényelembõl, lustaságból nem 
tartottam velük Kolozsvárra, itt 
állítólag még a nagyváradinál is 
nagyobb hangulat vette körül 
õket.

-achs-

Zenei hírek

Sokan a Szolnoki Szigligeti 
Színházból közvetített szilveszte-
ri mûsorral köszöntötték az új 
évet. Kedvenc színészeink, éne-
keseink és az õket kísérõ  kitûnõ 
Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
színvonalas összeállítással – ope-
rett, musical, filmdalok – kedves-
kedtek a világ magyarságának 
(mûholdas adás volt). Sajnáltam, 
hogy az idei produkcióból hiány-
zott az opera.

***
A Szolnoki Szimfonikus 

Zenekar „Újévi meglepetésgála” 
mûsora a hatalmas érdeklõdésre 
való tekintettel a szolnoki 
Tiszaligeti Sportcsarnokban volt. 
A mûsorban közremûködött:  az 
Állami Népi Együttes zenekara, 
tánckara, a Budapesti Ifjúsági 
Énekkar, a Szolnoki Bartók Béla 
kamarakórus és Herczku Ágnes 
énekesnõ. A programban csak 
magyar szerzõk ismert mûvei 
hangzottak el, pl. Kodály: Kállai 
kettõs, Maros Rudolf: Ecseri lako-
dalmas, Liszt II. magyar rapszó-
diája, stb. 

Mi a zenekarhoz nagyon közel 
ültünk és érdekes volt látni ahogy 
a  klasszikus zenét kitûnõen ját-
szó hegedûsök milyen áhítattal 
nézték a népi együttes prímása 
Pál István „Szalonna”  bravúros 
és autentikus díszítésekkel tûz-
delt játékát. 

***
A Bárdos Lajos Városi 

Zeneiskola tanári hangversenyét 
a Közösségi Ház nagytermében 
tartotta a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából. A tanárok szólóban 
és  kamarazenét játszva bizonyí-
tották be, hogy kitûnõ zenészek 
is. Ez a program is részét képezte 
az iskola bérletsorozatának, ahol 
immár szokássá vált, hogy befe-
jezésül egy meglepetés vendég 
lép fel. Ez alkalommal az intéz-
mény volt magánének tanárát, 
Gál Erika mûvésznõt, az Magyar 
Állami Operaház tagját köszönt-
hettük. Õt a túri operabarátok 
már több operában hallhatták: pl. 
a  Carmen címszerepében, a 
Parasztbecsület Lollájaként. A 
kitûnõ hanggal, jó megjelenéssel 
és jó mozgáskultúrával  megál-
dott mûvésznõ három áriát éne-

kelt a helyi közönségnek. 
Elsõként Bizet: Carmen-jébõl a 
Sequdillát, ezt követõen 
Mascagni: Parasztbecsület címû 
mûvébõl Santuzza áriáját (a mez-
zoszoprán énekesnõ kiválóan 
énekelte a szoprán áriát is!), 
végezetül Francesco Cilea: 
Adriana Lecouvreur operájából a 
hercegnõ áriáját hallhattuk.  Már 
a zongorakísérõ által játszott 
bevezetõ alatt teljesen átélte a 
szerep kívánta érzelmeket. Ilyen 
magas színvonalú elõadást, 
ebben a mûfajban még nem hal-
lottam a Jurta teremben. Akik ott 
voltunk nagy zenei élménnyel 
lettünk gazdagabbak. 
Elbeszélgettem a férjével – 
Szvétek László operaénekessel is. 
Elmeséltem neki, hogy van egy 
nem hivatalos felvételem arról az 
elõadásról, ahol az operaéneke-
sek zártkörû rendezvény kereté-
ben búcsúztak a bezárásra ítélt 
Erkel Színháztól. Ezen a felvéte-
len a kitûnõ basszista egyik kolle-
gájával Donizetti: Don Pasquale-
jából a Hadaró kettõst adta elõ, 
„ismétlésre ítélt” sikerrel. Az 
ismétlésben felhívta várandós 
feleségét, azaz Gál Erikát a szín-
padra és megsimogatta a pocak-
ját. Az akkori pocaklakó, most 
négy és fél éves, és õ is elkísérte 
Mezõtúrra szüleit. A mûvészek-
nek még egy pici kislánya is van. 
Ez is bizonyíték arra, hogy a 
gyermekáldás nem akadálya a 
mûvészi kiteljesedésnek, sõt sok-
kal inkább segíti azt. A kitûnõ 
zongorakísérõ Ilena Szaveljeva 
volt. 

Január 27-én Nótaestre került 
sor a Városi Színházteremben. Az 
énekeseket – köztük a mezõtúri 
Petróczki Csabát és a nálunk is 
nagy népszerûségnek örvendõ 
Farkas Rozikát,  Sülyi Károlyt  és 
Csík Józsefet -  Mága Ernõ és 
cigányzenekara kísérte. Köszönet 
a szervezõknek, hogy hosszú 
szünet után újra élõ zenekarnak 

tapsolhattak a magyar nóta sze-
relmesei. 

***
Az operabarátok április 14-én 

(szombaton) Verdi: Traviata 
címû operáját tekintik meg az 
Állami Operaházban, esti elõ-
adásban. Jegy és busz együttes 
ára: 3.700.-Ft. 

Berczeli Endre

Kedves Bábosok, Kreatív Alkotók!
1. Arra bíztatunk benneteket, hogy szépséges meséket, neve-

tõs-sírós igaz történeteket hozzatok el hozzánk, szólaltassatok 
meg a bábok segítségével. Játsszátok el a gyerekeknek, és a 
gyermeklelkû felnõtteknek. Mûsoridõ javaslat: 10-15 perc

2. A fesztivált megelõzõ napokban, ill. idejére segítségetekkel 
kiállítást szeretnénk rendezni.

Tehát kérünk benneteket, készítsetek bármely technikával, 
bármely méretben, lehetõleg a természetes anyagokat felhasz-
nálva olyan közlekedési eszközöket, melyekkel akár Ti is szíve-
sen eljutnátok a nagy Óperenciába! Április 13-án sok-sok díjat 
szeretnénk kiosztani, pl.: a legjobb elõadás, - a legszebben 
beszélõ báb, - rendezés,- látványvilág,- a legvirtuózabb mozga-
tás és a legötletesebb járgány! Nevezési határidõ: április 5. – 
mely egyben a „közlekedési eszközök” leadási határideje is!

II. Óperenciás Bábfesztivál 2012. április 13. 
Mezõtúr, Közösségi Ház

Gál Erika, operaénekes
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Nátha, influenza kezelése homeopátiával
Dr. Bakti Éva homeopátiás orvos elõadása

Február 15. (szerda) 17.30
Közösségi Ház nagyterem

Ingyenes!

IDÕPONT VÁLTOZÁS!!!

Himnusz-mondó verseny

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére került megrendezésre a 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban – a Soós Árpádné Metz Edit 
tanárnõ által elindított hagyományokat felkarolva – a Himnusz-
mondó verseny. 16 egyéni versenyzõ és a Rákóczi Úti Általános 
Iskola 7. osztálya jelentkezett a felhívásra. 

Általános iskola 5-6. osztályos  kategóriában Kiss László Bence 
(Református Kollégium.), 7-8. osztályosok kategóriájában Herbály 
Mónika (Kossuth Lajos Ált. Iskola), a középiskolásoknál pedig Kiss 
Erzsébet Janka (Református Koll.) lett a gyõztes,  a  csoportos elõ-
adás különdíjat érdemelt. A diákokat is érezhetõen megérintette a 
délután bensõséges hangulata, ahol többféle elõadásban hangzott 
fel a Kölcsey Ferenc által írt nemzeti imánk. Végezetül el is énekel-
tük a Himnuszt. Ezúton is megköszönjük a felkészítõ, kísérõ taná-
rok és a versenyzõk lelkiismeretes együttmûködését.  

Boldog M.

Kiss Janka, Kiss László, Herbály Mónika 
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Fohász

Hálát adok neked Uram 
azokért a túri emberekért, 
akik hittel szívükben öt temp-
lomot építettek városunkban 
öt évszázad alatt. Melléjük 
iskolák is épülhettek.

Köszönöm Uram, hogy a 
januári ökumenikus imahéten 
bõséggel megtöltöttük a szol-
gálati helyeket, közösségben 
egyházi iskoláink tanulóival.

Add Uram, hogy 114 éves 
városi gimnáziumunk fenn-
tartója „tan-tervében” megfér-
hessen gimink szakmai 
körökben ismert oktatási for-
mája.

Ámen
Özv. Jávorcsikné

NB II. Férfi asztalite-
nisz mérkõzés

(Mezõtúr, 2012. 01.28.)
Mezõtúri AFC I. – Malev SCI. 

(16-2)
Mezõtúri pontszerzõk: 

Katona Gergely (4), Szelei 
Szabolcs (4), Szõllõsi Péter (4), 
Kocsis István (3), és Szellei – 
Kocsis páros.

***

NB III. Férfi asztalite-
nisz mérkõzés

(Mezõtúr, 2012. 01.28.)
Mezõtúri AFC II – Jászkun 

Volán SC II. (9-9)
Mezõtúri pontszerzõk:
Papp Dávid (4), Gelei Sándor 

(2) Kovács Sándor (2) és Papp 
– Kovács páros

Szolnoki pontszerzõk: 
Molnár László (3), Molnár 
István (3), Bene Tamás (1), 
Bodor Lajos (1) és Molnár I. – 
Bene páros.

Búzi Lajos

Ismét Csere-Bere 
börze a Közösségi 

Házban
Február 25-én

9-15 óráig.
Minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk!

A nemdohányzók védelmében
Folyó év január 01-jétõl 
életbe lépett a nemdo-
hányzók védelmérõl és a 
dohánytermékek fogyasz-
tásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 
1999. évi XLII. törvény 
módosítása, melynek alap-
vetõ célja a lakosság foko-
zottabb védelme a dohány-
zás  egészségkárosító 
hatásaival szemben. 

Az új szabályozás értelmé-
ben nyílt légtérben sem jelölhe-
tõ ki dohányzóhely:

- közoktatási intézményben,
- gyermekjóléti, gyermekvé-

delmi intézményben, 
- egészségügyi szolgáltatók-

nál, kivéve pszichiátriai intéze-
teket.

Tilos dohányozni a közterü-
leti játszótereken, ill. azok 
külsõ határvonalától 5 méteres 
távolságon belül, a gyalogos 
forgalom számára nyitva álló 
aluljárókban, egyéb, zárt légte-
rû közforgalmú közlekedõ 
összekötõ terekben, a közössé-
gi közlekedési eszközök megál-
lóiban, várakozó helyeken (pl. 
buszmegálló), a közforgalmú 
vasúti szolgáltatás nyújtására 
szolgáló létesítmény területein 
(pl. peron), ill. ezek külsõ 
határvonalától számított 5 
méteres távolságon belül.  

A törvény által meghatáro-
zott kivételekkel (egészségügyi 
államigazgatási szerv által 
engedélyezett szállodai szivar-
szoba, büntetés-végrehajtási 
intézményekben fogvatartottak 
- köztük a kóros elmeállapotú-
ak számára - pszichiátriai inté-
zetek ápoltjai) a következõ zárt 
légterû helyiségben nem jelöl-
hetõ ki dohányzóhely:

- nyilvánosság számára nyit-
va álló közforgalmú intézmé-
nyekben, 

- munkahelyeken, 
- helyi közforgalomban köz-

lekedõ közösségi közlekedési 
eszközön, helyi érdekû vas-
úton, menetrend szerint közle-
kedõ személyszállító vonaton, 
helyi autóbuszokon.

A közforgalmú intézmények-
ben és a munkahelyeken csak 

nyílt téren, az intézmény bejá-
ratától számított 5 méteres 
távolságon kívül kijelölt helyen 
engedhetõ meg a dohányzás. 
Kivétel ez alól a szórakoztató, 
vendéglátó szolgáltatást nyújtó 
közforgalmú intézmény, mely-
nek esetében a dohányzóhelyet 
a bejárattól számított 5 méteren 
belül akkor lehet kijelölni, ha 
az intézmény területén a nyílt 
légterû dohányzóhely kijelölé-
sének feltételei a bejárattól szá-
mított 5 méteres távolságon 
kívül nem állnak fenn.

A szórakoztató vendéglátó-
ipari szolgáltató üzemeltetõje 
az intézményt nemdohányzó 
intézménnyé nyilváníthatja, s 
ugyanúgy a helyi önkormány-
zat rendeletben  közterületet 
nemdohányzó közterületnek 
nyilváníthat.

Dohányzóhely kijelölése nél-
kül is lehet dohányozni a 
dohánytermék kereskedelmi 
bemutatója céljából létrejött 
rendezvényen, feltéve, ha a tör-
vény egyéb rendelkezéseibe 
nem ütközik és a tûzvédelmi 
elõírás sem tiltja. 

A zárt légterû dohányzóhely 
kijelölése esetében a korábbiak-
ban is alkalmazott mûszaki 
megoldások a mérvadóak.

A dohányzási korlátozással 
érintett, valamint a dohányzás-
ra kijelölt helyeket, helyisége-
ket, valamint közterületeket 
továbbra is szembetûnõ módon 
felirattal vagy más egyértelmû 
jelzés alkalmazásával meg kell 
jelölni.

A törvény által elõírtak betar-
tásáról a belsõ szabályzatban 
rögzített személynek, ennek 
hiányában az intézmény veze-

tõjének, üzemeltetõjének, 
üzembentartójának, a rendez-
vény szervezõjének kell gon-
doskodnia.

A kijelölt dohányzóhelyek a 
törvényben elõírt rendelkezé-
seknek való megfelelõsségét, 
valamint a dohányzási korláto-
zások betartását a Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerv 
munkatársai ellenõrzik. 2012. 
március 31-ig türelmi idõszak 
lesz, ez idõ alatt az érintettek-
nek meg kell teremteniük a 
szükséges feltételeket. Áprilistól 
viszont az utóbbiak hiánya 
miatt egészségvédelmi bírság 
kiszabására kerülhet sor.

A dohányzással összefüggõ 
tilalmak, korlátozások megsér-
tése esetén 20.000 Ft-tól 50.000 
Ft-ig terjedõ egészségvédelmi 
bírság szabható ki.

A dohányzóhelyek kijelölésé-
re vonatkozó kötelezettség 
megszegése, valamint a 
dohányzást érintõ tilalmak, 
korlátozások megtartására 
vonatkozó ellenõrzési kötele-
zettség elmulasztása esetén: 

- ezen kötelezettség betartá-
sáért felelõs személy tekinteté-
ben 100.000 Ft-tól 200.000 
Ft-ig, 

- az intézmény, szervezet, 
üzemeltetõ vagy gazdasági tár-
saság tekintetében 1.000.000 
Ft-tól 2.500.000 Ft-ig terjedõ  
egészségvédelmi bírság szabha-
tó ki.

Az egészségvédelmi bírság 
kiszabása a végsõ hatósági esz-
köz, remélhetõen megyénkben 
nem sok esetben kerül sor erre!

Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Készenléti gyógyszertár
Február 10-16-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Február 17-23-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Február 11-12-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Február 18-19-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/9635209

Ü G Y E L E T E K

Hegedûs Csenge
(Hegedûs Szabina)

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Fejes Istvánné Fejes Róza élt 88 évet,
Németh Istvánné Takács Ilona élt 89 évet,

Berecz Zoltán élt 72 évet,
Tömösközi Sándor élt 72 évet,

Kovács István élt 77 évet,
Vincze Éva élt 50 évet,
Nagy Lajos élt 84 évet,

Gugyel János élt 67 évet.

Nagy Emili Zsuzsanna
(Vígh Zsuzsanna)

Rézsó Henrik
(Rácz Melinda)

Tisler Gréta
(Kulcsár Rózsa)

Borsi Luca Katalin
(Bujdosó Andrea)

Csáki Dóra
(Csízi Edit)

F A R S A N G !

A Közösségi Ház 2012. február 18-án
farsangi bulit rendez!

A programok között jelmezverseny is szerepel.
Aki kedvet érez ötletes, bolondos jelmezek
készítésére-viselésére ezen a jeles napon,

kérjük jelezze e szándékát a Közösségi Ház portáján, 
vagy az 56/350-075-ös telefonszámon.

Tóth Melánia Alexandra
(Kürthy Andrea)

Tóth Zsolt
(Huszik Nikolett)

Vida Kinga
(Nándori Brigitta)

Mezõtúr Város Színház-
termében 2012. január 27-én a 
Szolnok Tv közremûködésével 
nótaest került megrendezésre. A 
nagy sikerû rendezvényt a 
Mezõtúri Közmûvelõdési és 
Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. szervezésében lát-
hatták az érdeklõdõ nótakedve-
lõk. Fellépõk voltak a Szolnok 
Televízió nótaversenyének részt-
vevõi, úgy, mint Markót 
Zsuzsanna, Farkas Rozika, a 
mezõtúri Petróczki Csaba, vala-
mint Csík József a II. nótaverseny 

gyõztese, meglepetésvendégként 
pedig Sülyi Károly lépett fel. A 
nótaénekeseket Mága Ernõ 
cigányzenekara kísérte a jelenlé-
võk nagy-nagy örömére. A bátor 
jelentkezõk még énektudásukat 
is kipróbálhatták a színpadon.

Mivel rengeteg pozitív vissza-
jelzést kaptak a szervezõk az est-
tel kapcsolatban, így terveik sze-
rint máskor is megörvendeztetik 
majd a nótakedvelõ közönséget 
egy hasonló, jó hangulatú mûsor-
ral.

Orosz A.

Nótaest
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