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Boldog István a Fidesz 
Országgyûlési képviselõje a 
Pont Rádióban tartott fogadó-
óra során beszélt az elmúlt 
idõszakról. A beszélgetésben 
szó volt az adósságkonszoli-
dációról, pályázati lehetõség-
rõl és az általános iskolás 
gyerekek részére kiírt rajzpá-
lyázatról is.

– Mezõtúrt és Törökszentmiklóst is 

70%-os adósságátvállalással segíti 

meg a kormány. Mit lehet errõl 

tudni?

– Ez egy óriási segítség az önkor-

mányzatoknak. A szocialista liberá-

lis kormányok veszélyes politikájá-

nak köszönhetõen az önkormány-

zatok nagy többsége a csõdközeli 

állapotba került azzal az adósságtö-

meggel, amit felvettek az elõzõ kor-

mányok ideje alatt. A kötelezõen 

ellátandó feladatok adottak voltak, 

azonban ezek ellátásához megfelelõ 

forrást nem biztosítottak számukra. 

Az önkormányzatok ahhoz, hogy 

fenntartsák az intézményeiket, 

mûködtessék a várost, vagy fejlesz-

teni tudjanak, kénytelenek voltak 

hiteleket felvenni. Ennek hatására 

veszélybe került a települések 

mûködése. A jelenlegi kormány 

elhatározta, hogy segít az önkor-

mányzatoknak. Elsõ lépésben az 

5000 fõ alatti településeknek az 

összes hitelállományát átvállalta, 

majd második lépésben az 5000 fõ 

feletti települések adósságállomá-

nyának az átvállalásáról született 

döntés. A település adó-erõképessé-

ge alapján történt meg az átvállalás, 

40 és 70 % között. Mezõtúr városa a 

60%-os sávba esett, de polgármester 

úrral közösen sikerült meggyõz-

nünk a kormányt arról, hogy a 

városnak szüksége van a 70 %-os 

átvállaláshoz, hogy a jövõben 

mûködni és fejlõdni tudjon. Ez 

számszerûsítve 2 milliárd 259 millió 

288 ezer 635 forint. Ettõl kezdve az 

önkormányzatok fellélegezhetnek 

és a saját bevételeiket fejlesztésekre 

tudják fordítani. Erre a történelmi 

lépésre azért kerülhetett sor, mert 

Magyarország ma jobban teljesít.

– A kormány a mikro-, kis- és 

középvállalkozások megsegítésére 

is különbözõ lépéseket tesz. Errõl 

mit lehet tudni? Milyen mértékû a 

vállalkozások támogatása?

– A kormány meghirdetett egy 10 

milliárd összegû munkahelyterem-

tõ pályázatot, ahova a mikro-, kis- 

és középvállalkozások pályázhat-

nak. Megteremtett munkahelyen-

ként az egy fõre jutó támogatás 1,5 

millió forinttól 3 millió forintig ter-

jedhet. Eszközfejlesztésre, épület-

vásárlásra, telephelyfejlesztésre 

kapják a pénzt. Ez nagy segítség a 

vállalkozások számára. Azt kérem a 

vállalkozóktól, hogy éljenek ezzel a 

lehetõséggel. Ha bizonytalanok, ha 

nem látják át a pályázatot, fordulja-

nak hozzánk bizalommal.

– Különbözõ fórumokon lehetett 

olvasni hozzászólásokban, hogy 

Mezõtúrra nem sok pénz érkezik, 

nincs fejlesztés. Ezzel kapcsolatban 

mit tud mondani, mennyire sikerült 

Mezõtúrnak és térségének fejlõdnie?

– Munkahelyteremtésre sok pályá-

zat érkezett, és több mint 100 millió 

forinttal sikerült támogatni is ezeket. 

Ebben az összegben nincsenek benne 

a közmunkára és Start munkára 

kapott pályázati pénzek. Az egyéb 

fejlesztéseket nézve 1,5 milliárd forint 

érkezett, jelenleg is be van adva több 

mint 1,5 milliárd forint értékû pályá-

zat. Úgy gondolom, hogy ebben az 

idõszakban több pénz érkezett fej-

lesztésekre, mint ami az elõzõ kormá-

nyok ideje alatt. A Syngenta közel 7 

milliárdos fejlesztést hajtott végre, a 

RAFI pedig a közeljövõben kezdi el 1 

mil l iárdos beruházását . 

Természetesen ebben a projektben is 

mindenben a segítségükre leszünk.

– A húsvéti témakörhöz egy rajzpá-

lyázatot hirdettek. Hogy áll ez a 

pályázat?

– Így van, hirdettünk egy húsvéti 

rajzpályázatot az általános iskolások 

részére. Az elsõ 3 helyezettet díjazni 

fogjuk és minden településen egy 

kiállítást is fogunk készíteni a beérke-

zett rajzokból. Mezõtúron a 

Közösségi Házban, március 28-án 

nyitjuk meg a kiállítást, ahol átadjuk 

a díjakat is. Nagyon sok rajz érkezett, 

nagyon nehéz helyzete van a zsûri-

nek. A legjobb rajzok egyikébõl sze-

retném elkészíteni a húsvéti üdvözlõ-

lapomat. Ezúton is köszönöm min-

denkinek, aki részt vett ebben a rajz-

pályázatban és köszönöm a gyere-

keknek a sok fantasztikus rajzot.

Bodor Márti

Forrás: Pont Rádió Mezõtúr

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. február 25-ei soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 25/2007.(XII.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal 

Mezõtúr Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ 

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. március 7-ei soron kívüli 

nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott Mezõtúr Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal 

Mezõtúr Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ 

Boldog István fogadóórájából

Sajtótájékoztató
az adósságkonszolidációról
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Mindennapos fogadóóra

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni 

velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 

Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek 

bizalommal!

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

Boldog István

Országgyûlési Képviselõ

Felhívás
tüdõszûrõ vizsgálatra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezõtúr városban 2013. április 18-tól 

-2013. június 13-ig tüdõszûrõ vizsgálatot végeznek.

A szûrõvizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/ 

bemutatása szükséges.

Felhívom a 40 éves és ennél idõsebb lakosok figyelemét, hogy 
részükre a tüdõszûrõ vizsgálat térítésmentes!

 

A szûrés helye: Mezõtúr, 

Újváros XIII. utca 11. (Színpados 

Iskola). A szûrést az új digitális 

rendszerû tüdõszûrõ géppel

végzik el. 

A vizsgálat idõpontja: 
hétfõ 12 –   17-ig

kedd 8   –   13-ig

szerda 12 –   17-ig

csütörtök 8   –   13-ig

péntek               8   -    13-ig 

Az utolsó szûrési napon (2013. június 13. csütörtök) a vizsgálat

8 - 12.30-ig tart.

A saját és mások egészségének megõrzése érdekében kérjük a szûrõ-

vizsgálaton  megjelenni szíveskedjenek!

14. és 40. éves kor között, akinek munkájához vagy továbbtanulásához 

kötelezõ a szûrés, foglalkozás egészségügyi /üzemorvosi/ beutaló

szükséges.

 A szûrõvizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez csekket kapnak a helyszí-

nen - megközelítõleg 1.700 Ft-ról -  ,melynek a befizetést igazoló

szelvényét  fel kell mutatni a helyszínen.

18. év alattiaknak a szûrés elvégzéséhez szükség van a szülõi/törvényes 

képviselõi beleegyezésre, az erre szolgáló nyomtatványt a helyszínen 

kell aláírni. Ezzel egyidejûleg be kell mutatni mind a szülõ/törvényes 

képviselõ, mind a 18. év alatti személy személyi igazolványát és

TAJ kártyáját.

Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válasz-

boríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt.

 Tegyen egy lépést egészsége megõrzése, a betegségek korai felismerése 

érdekében!

dr. Szûcs Attila 

jegyzõ

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. február 25-ei soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott a vásárokról és piacokról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi 

könyvtárban.

A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.                  dr. Szûcs Attila sk.

jegyzõ 

www.turivasar.hu

Felhívás
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, 

díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.(IV.15.) önkor-

mányzati rendelet alapján „Mezõtúr sportjáért”, „Mezõtúr kultúrájáért”, 

„Mezõtúr neveléséért, oktatásáért”, „Mezõtúr gyermekeiért”, „Életmûért” 

kitüntetések, valamint oklevél adományozására 2013. április 10-éig tehet-

nek javaslatot. 

A „Mezõtúr sportjáért” és a „Mezõtúr kultúrájáért” kitüntetés a 2013. 

május 11-ei „Városnapi programsorozat keretében”, a „Mezõtúr nevelésé-

ért, oktatásáért”, „Mezõtúr gyermekeiért”, és „Életmûért” díjak a Városi 

Pedagógusnapon kerülnek átadásra. 

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatko-

zott önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a polgármesteri hivatal-

ban Makainé Ésik Klára ügyintézõnél (Tel.: 56/551-913) és a könyvtárban 

megtekinthetõ.

Herczeg Zsolt

polgármester

 Hirdetmény
Mezõtúr Város Önkormányzata  a tulajdonában álló Mezõtúr, belterü-

leti 2187/1 hrsz-ú 2 ha 6159 m2 területû, valamint a Mezõtúr, belterületi 

2187/2 hrsz-ú 1 ha 2729 m2 területû ingatlanok fûtermését értékesíti.

Az összegszerû ajánlatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani 

személyesen a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 Mezõtúr 

Kossuth tér 1.) titkárságán, vagy postai úton az 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 

1. szám alatti címre. A borítékra írják rá: „Árajánlat a 2187/1 és 2187/2 

hrsz-ú kaszálókra.”

Beérkezési határidõ: 2013. március 31.

Herczeg Zsolt

polgármester

 Hirdetmény
Mezõtúr Város Önkormányzata  a tulajdonában álló Mezõtúr,külterületi 

01496/1 hrsz-ú 76 ha 2677 m2 területû, valamint a Mezõtúr, belterületi 

6300 hrsz-ú 2 ha 3000 m2 területû ingatlanok fûtermését értékesíti.

Az összegszerû ajánlatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani 

személyesen a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 Mezõtúr 

Kossuth tér 1.) titkárságán, vagy postai úton az 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 

1. szám alatti címre. A borítékra írják rá: „Árajánlat a 01496/1 és 6300 

hrsz-ú kaszálókra.”

Beérkezési határidõ: 2013. március 22.

Herczeg Zsolt

polgármester



3m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2013. március 14.

Azt hogy beindulhat újra a 
felsõfokú oktatás Mezõtúron, 
mi sem bizonyítja jobban, 
hogy 2013. február 19-én 
kikerült az elsõ aranykalá-
szos gazdacsoport a Gál 
Ferenc Fõiskola Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Intézet mezõtúri telephelyé-
rõl. A képzést a „Képzett gaz-
dálkodók a vidékfejleszté-
sért” program keretében, a 
jánoshalmi Vidékfejlesztési 
Minisztérium Kelet-
magyarországi Agrár-
szakképzõ Központ, 
Mezõgazdasági Szakképzõ 
Iskola és Kollégium partnere-
ként végezték. A képzés 
indulásáról, folyamatáról, 
jövõbeni tervekrõl Dr. 
Dávidházy Gábor intézetigaz-
gató, fõiskolai tanárral és 
Sipos- Józsa Gáborral, az 
intézet szaktanácsadójával 
beszélgetek.

– A felnõttképzések, mint az 

aranykalászos gazda is a fõiskolai 

karrá válásnak az alappillérei. 

Hogyan jutottunk el idáig?

Dr. D. G.: – 2012 õszére több fel-

nõttképzést terveztünk mezõgazda-

sági szakemberek részére. Ezek a 

mezõgazdasági vállalkozó, méhész 

és az aranykalászos gazda progra-

mok voltak. A fentiek közös jellem-

zõje az, hogy a 140 000 Ft oktatási 

költség a vizsgadíjat is tartalmazza, 

és ez az összeg teljes mértékben 

visszaigényelhetõ volt. A felnõttkép-

zési programokat 2012. szeptember 

– októberben hirdettük meg. Az 

aranykalászos gazda tanfolyamra 

jelentkeztek a legtöbben, ezért ezt 

tudtuk beindítani. A tanfolyam kez-

dése elõtt konzorciumi szerzõdést 

kellett kötnünk a már említett jános-

halmi Kelet-magyarországi Agrár-

szakképzõ Központ, Mezõgazdasági 

Szakképzõ Iskola és Kollégiummal, 

a képzésre és a vizsgáztatásra õk 

jogosultak. Néhány mondatban a 

szerzõdés lényegét idézem a kon-

zorciumi szerzõdésbõl:

„Az Európai Mezõgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásról szóló 

1698/2005/EK tanácsi rendelet, vala-

mint az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program 111. 

Szakképzési és tájékoztatási tevékeny-

ségek intézkedés Mezõgazdasághoz és 

erdészethez kapcsolódó képzések 

címû alintézkedés keretében – a 

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium Vidékfejlesztési, 

Képzési és Szaktanácsadási Intézet 

felhívásának megfelelve – a 

Konzorcium, a képzési támogatásra 

jogosult kedvezményezettek tájékozta-

tása, a képzéseket szolgáltató szerve-

zetként, a 139/2008.FVM rendelet 

alapján, részt kíván venni a támoga-

tott képzések megvalósításában.” 

(Idézet a konzorciumi szerzõdésbõl.) 

Ezt a szerzõdést október 30-án kötöt-

tük meg, így tudtuk elindítani az 

aranykalászos gazda tanfolyamot 

2012. november 9-én, 22 fõvel a fõis-

kola épületében.

– A felnõttképzési program elin-

dult és 2013. február 19-én ért 

véget. Hogyan értékelik a csopor-

tot és az elsõ körben látottakat?

S.-J. G.: – A tanfolyam 240 órás, 

amelybõl az elméleti képzés 72 óra, 

a gyakorlati képzés 168 óra volt, 

összesen 8 modulból állt. A vizsga is 

összetett volt, gyakorlati vizsgát két 

modulból kellett tenni, míg szóbeli 

vizsgát hat modulból. A résztvevõk 

– mivel maguk is vállalkozók voltak 

– kiemelkedõ érdeklõdést mutattak. 

Ezt tükrözte a vizsgán való szereplé-

sük is, ahol 3,68-as átlagot értek el a 

vizsgázók. A képzésen résztvevõk 

egy kérdõívet töltöttek ki, ezt kiérté-

kelve azt tapasztaltuk, hogy elége-

dettek voltak a képzéssel. A vizsgát a 

fõiskola „U” alakú épületében tartot-

tuk, ahol a meglévõ berendezéseken 

tudták a hallgatók bemutatni az elsa-

játított ismereteket. Összességében 

egy jól szervezett tanfolyamon vet-

tek részt a hallgatók.

– Az oktatók, illetve a vizsgabizott-

ság a Gál Ferenc Fõiskoláról, vagy 

az Agrár-szakképzõ Központból 

érkeztek?

S.-J. G.: – A tanárok a fõiskola 

tanárai közül kerültek ki, illetve a 

korábbi mezõtúri fõiskolai kar egy-

kori oktatóit kértük fel óratartásra. A 

vizsgán õk voltak a kérdezõ tanárok. 

A vizsga szervezõje a jánoshalmi 

intézmény volt, amelynek felnõtt-

képzési vezetõje Taskovics Tibor, a 

vizsgabizottság elnöke Tóth Lajos 

volt, társelnöke Nagypál Ferenc.

– A megszerzett bizonyítványban a 

Gál Ferenc Fõiskola szerepel, mint 

okmány kibocsátó, vagy a jános-

halmi intézmény?

Dr. D. G.: – A kiadott bizonyít-

ványban a jánoshalmi Vidék-

fejlesztési Minisztérium Kelet-

magyarországi Agrár-szakképzõ 

Központ, Mezõgazdasági Szak-

képzõ Iskola és Kollégium neve 

szerepel. Azért, mert a tanfolyam 

résztvevõi a képzés költségét – a 

korábban említett 140 000 Ft-ot – 

visszaigényelték, ezt teljes mérték-

ben visszakapják. A visszaigénylés 

lehetõségére a minisztérium kijelölt 

intézményeket, ezért került ez az 

intézet a bizonyítványba. 

– Várható-e a jánoshalmi intézmény-

nyel további együttmûködés, illetve 

várhatóak-e új képzések Mezõtúron?

Dr. D.G.: – További együttmûkö-

dés mindenképpen várható. Az indí-

tandó tanfolyamoktól függ, hogy 

milyen mértékben vesszük igénybe a 

segítségüket. A már említett konzor-

ciumi szerzõdés biztosítja az együtt-

mûködésünket. Ami a jövõbeni ter-

veket illeti, 2012 õszén terveztünk az 

alternatív energia témakörében nem 

OKJ-s képzéseket. 2012 õszét és a 

2013. év elejét ezek elõkészítése jel-

lemezte. Közben mezõgazdasági 

gépkezelõ tanfolyamot is meg 

tudunk pályázni. Az alternatív ener-

giákat érintõ tanfolyamnál is elõké-

szítõ munkát végeztünk, aminek 

eredményeképpen sikerült megálla-

podást kötnie a Gál Ferenc Fõiskola 

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési 

Intézetének a Magyar Napenergia és 

Napkollektor Szövetséggel. Ezzel a 

megállapodással elindulhat az alter-

natív energia címû oktatási program, 

amivel egy olyan továbbképzést ter-

vezünk, ami a napenergia hasznosí-

tó berendezések szerelését, beüze-

melését és szervizelését jelentené. 

Ennek a képzési ideje 600 óra körül 

van és egy angol nyelvû modullal 

egészül ki.

– Mint ahogy korábban említette 

ezek a képzések a fõiskolai karrá 

válás alappillérei. Mikorra várha-

tó a fõiskolai kar beindítása? Hol 

tart maga az akkreditáció?

Dr. D.G.: – Ez igen nehéz kérdés, 

de nem az akkreditáció a nehéz, 

ami csak egy technikai folyamat, 

hanem a Mezõtúron és környékén 

lakókban nehéz, de nélkülözhetet-

len feladat feléleszteni az egyszer 

már elhalt felsõoktatási igényeket, 

azt, hogy jó és hasznos dolog tanul-

ni, és érdemes a családoknak arra 

törekedniük, hogy ismét mindnyá-

junk közös kincsébõl, a kiváló 

adottságú földbõl és a mezõgazda-

ságból akarjanak megélni, gyerme-

keiket is erre ösztönözzék. A felsõ-

oktatás 2012 õszétõl már ismét 

jelen van a mezõtúri Petõfi téri 

oktatási épületekben, mert a Gál 

Ferenc Fõiskola szervezésében elin-

dult a karitász egyetemi mesterkép-

zési szak és a már bemutatott 

mezõgazdasági, mûszaki felnõtt-

képzési tevékenység. Ennek az 

eredménynek az elérésében – ami 

igen jelentõs, hiszen egyetlen év 

alatt kellett mindent a nulláról újra-

szervezni - igen nagy szerepet 

kapott a mezõtúri önkormányzat-

tal, és helyi vállalkozókkal, az egy-

házakkal, oktatási intézményekkel 

való együttmûködés, kiemelt 

helyen is a református közösséggel 

és iskolájukkal. Ezeket a programo-

kat mi is alappilléreknek tekintjük, 

azért is szervezzük azokat, hogy 

amíg az új alapokon elõkészülõ 

mezõgazdasági-vidékfejlesztési, 

mûszaki fõiskolai szakok elindul-

hatnak, addig is magas szintû kép-

zési tevékenységet folytassunk 

Mezõtúr és a környék javára, ezzel 

is megtartva és erõsítve a Mezõtúr 

újbóli szellemi-gazdasági megerõsí-

tésére irányuló lakossági, közösségi 

várakozásokat. Fontos, hogy mind-

ehhez már a mostani felnõttképzési 

programok céljaira is rendelkezésre 

tudta bocsátani az Önkormányzat a 

Petõfi téri létesítményt, amit jó part-

nerként a mostani képzésekkel és a 

hamarosan induló újabb progra-

mokkal mindinkább élettel tudunk 

megtölteni. Természetesen bízunk 

abban is, hogy a nehéz gazdasági 

helyzetben a hazai felsõoktatás nél-

külözhetetlen újjáépítése is olyan 

eredményeket hoz, hogy azok a 

mezõtúri fõiskolai kar újjászervezé-

sét is segítik az általunk megfogal-

mazott újszerû, gyakorlatias képzé-

si struktúrával, és a helyi igények-

hez igazodó mûködési körrel.

Bodor Márti

A képzéshez kapcsolódó képeket 

megtekinthetik a www.

mezoturesvideke.hu hírgalériájá-

ban.

Befejezõdött az elsõ aranykalászos gazdaképzés 



4 m e z õ t ú r  é s  v i d é k e 2013. március 14.

2013. február 28 - március 3. 

között, Budapesten a Hungexpo 

területén került megrendezésre 

hazánk legnagyobb turisztikai ese-

ménye, az Utazás Kiállítás.

A Berettyó-Körös Többcélú 

Társulás településeinek polgármes-

terei a költségtakarékosságot szem 

elõtt tartva úgy döntöttek, hogy 

nem önállóan, hanem a Magyar 

Fürdõvárosok Szövetségének 

standján társkiállítóként mutatják 

be városaik turisztikai és kulturális 

programjait. 

Mezõtúr Város Önkormányzata 

együttmûködve a turisztikai mun-

kacsoport tagjaival és a kistérségi 

településekkel a lehetõségekhez 

képest mindent megtett annak 

érdekében, hogy a rendelkezésre 

álló területen Mezõtúr értékei 

bemutatásra kerülhessenek.

A mezõtúri pulthoz látogatók 

Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó 

jóvoltából megkóstolhatták az ízletes 

mezõtúri kolbászt, valamint a 

Mentész Zrt. különbözõ ízesítésû 

Friss Pufi termékeit.  A finomságokat 

mezõtúri fazekasok által készített 

edényekben kínáltuk fel vendégeink-

nek. Színes kisfilmjeink, amelyekkel 

Mezõtúr turisztikai adottságai mellett 

bemutattuk a városunkban zajló 

programokat, fesztiválokat, számos 

kiadvánnyal, éves programfüzettel is 

igyekeztünk felkelteni a látogatók 

figyelmét. A szakmai napon Gugyel 

Sándor halõr várta a horgászat kedve-

lõit standunknál, ugyanis az idei kiál-

lításon a fazekasság és a kulturális 

rendezvények mellett kiemelt figyel-

met szántunk a halászat és vadászat 

értékeinek kihangsúlyozására. 

A Magyar Fürdõvárosok 

Szövetségének titkára, Szabó 

Zoltán úr közremûködése révén 

sikerült megtennünk a kezdõ lépé-

seket egy lehetséges hosszú távú 

együttmûködés kialakításában a 

több régiót magában foglaló 

Vajdasági Egészségturizmus 

Klaszterrel. 

Összességében elmondhatjuk, 

hogy az ország minden pontjából 

nagy volt az érdeklõdés városunk 

iránt. Számos idõsebb látogató 

kereste fel standunkat érdeklõdve a 

mezõtúri fazekasságról, családosok, 

akik nyári programot, kikapcsolódá-

si lehetõségeket kerestek, fiatalok, 

akik országszerte híres fesztiválja-

inkról kérdeztek, valamint óriási 

volt az érdeklõdés a horgászati és 

vadászati lehetõségek iránt is.

Mezõtúr Város Önkormányzata 

nevében ezúton szeretném megkö-

szönni minden támogatónak, kollé-

gának, a turisztikai munkacsoport 

tagjainak a kiállítással kapcsolatos 

szervezésben és lebonyolításban 

nyújtott áldozatkész munkáját.

Korcsok Anita

Utazás kiállítás 2013

Ezúton ajánljuk szíves figyelmük-

be a Türr István Képzõ és Kutató 

Intézet Debreceni Igazgatósága 

(továbbiakban TKKI) és Településünk 

Önkormányzatának együttmûködé-

sével szervezett rendezvényünket, 

melyre szeretettel meghívjuk!

A program keretében a TKKI tájé-

koztatást nyújt a hamarosan meg-

valósuló készségfejlesztõ és szak-

mai képzésekrõl, valamint a prog-

ram által Önnek kínált egyéb lehe-

tõségekrõl is.

A képzési és foglalkoztatási 
programokban részt vehetnek 
azon álláskeresõk, akikre az aláb-
biak közül legalább egy teljesül:
• Legalább 6 hónapja álláskeresõ;

• Nincs középfokú végzettsége 

vagy szakképzettsége;

• 50 év feletti életkor;

• Egyedül élõ (ha egy vagy több 

eltartottal egyedül él);

• Etnikai vagy egyéb kisebbség-

hez tartozó;

• Súlyosan hátrányos helyzetû 

(legalább 24 hónapja munkanél-

küli);

• Fogyatékossággal élõ (rehabili-

tációs járadékban részesül);

• Megváltozott munkaképességû.

A tájékoztatót követõen lehetõsé-

get kínálunk a programba való belé-

pésre, melyhez a részvételi feltéte-

lek megléte esetén egy felmérésen 

kell részt vennie.

Természetesen a rendezvényen 

való részvétel és a felmérés is telje-

sen ingyenes.

A programba lépéshez szüksé-
gesek az alábbi okmányai, ezért 
kérjük, hogy ezeket mindenkép-
pen hozza magával:
• legmagasabb iskolai végzettségét 

igazoló dokumentum,

• személyi igazolvány,

• TAJ kártya,

• adókártya.

A teszt kitöltéséhez javasoljuk, 

hozzon magával tollat, olvasószem-

üveget is.

Jelentkezési határidõ: 2013. 
március 22. Családsegítõ Szolgá-
latnál, Városháza Déli porta

Tájékoztató idõpontja: 2013. 
március 27. 8 óra 30 perc   
  Rendezvény helyszíne: Mezõtúr, 
Kossuth L. tér 1.

Városháza Díszterem

Tisztelettel: 

Herczeg Zsolt 

polgármester

Meghívó
Tisztelt Mezõtúri Álláskeresõk!

Legkésõbb 2014-ben megszûnik 

a földi, analóg sugárzású TV mûsor-

szórás, amelynek helyébe a digitális 

mûsorterjesztés lép. Az átállás után 

azok a háztartások, ahol jelenleg 

hagyományos antennával televízi-

óznak, nem tudnak majd televíziót 

nézni.

Az állam az Országos Digitális 

Átállás Programon belül (rövidítve: 

ODÁP)a digitális átálláshoz támo-

gatást nyújt, amelynek  keretében  

2013  folyamán  lesz  lehetõség  

arra,  hogy  az  igénylõk  támogatást 

kapjanak, akár a hagyományos TV 

készülékek dekóderrel  történõ  

beszerelésével, akár a támogatási 

programban regisztrált elõfizetéses 

szolgáltató igénybevételével. 

Tájékoztatom a Tisztelt 

Lakosságot, hogy a Nemzeti Media- 

és Hírközlési  Hatóság (NMHH) 

megbízásából a szociálisan rászoru-

ló  háztartások felkeresését, a támo-

gatási jogosultság megállapítását, a 

támogatási  igénylõlapok helyszíni 

kitöltését a Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH) által  megbízott  fel-

mérõk  fogják  elvégezni.

A felmérés terepmunkái 2013. 

március 11-tõl kezdõdnek, és várha-

tóan 4 hónapig tartanak. A felmé-

rõk a központ által megadott címe-

ken végzik el a felmérést. 

A KSH felmérõi fényképes igazol-

vánnyal, azonosítószámmal rendel-

keznek. A lakosság számára ingye-

nesen  felhívható  telefonszámon  

06/80/38-39-40  ellenõrizhetõ  a  

személyazonosságuk,   és  az, hogy 

jogosan végzik-e a munkát.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ

Tájékoztató

az Országos Digitális Átállás Programról

Mezõtúron elterjedt egy hír, 

miszerint az önkormányzat ”idegen” 

családokat telepítene a városba. A 

város lakói már azt is tudják, hogy az 

egykori laktanya területére érkezné-

nek a roma családok és mindezért az 

önkormányzat pénzt kapna.

Herczeg Zsolt, Mezõtúr város 

polgármestere cáfolja a híresztelése-

ket. Elmondta, hogy az önkormány-

zatnak eddig sem volt és a jövõben 

sem lesz ilyen jellegû szándéka. A 

laktanya területén az önkormányzat 

nem végez fejlesztéseket. Elmondta 

azt is, hogy a terület nagy része nem 

is az õ tulajdonukat képezi, csupán 

egy beépítetlen terület és a volt 

állattartó ólak vannak az önkor-

mányzat tulajdonában.

A szerk.

Tájékoztatás

Kedves Olvasók!

Biztosan emlékeznek rám Bihari 

Mónika vagyok. Körülbelül fél 

évvel ezelõtt írtam az újságba, hogy 

a TIGÁZ gázóra manipulálással 

vádol. Örömmel közlöm mindenki-

vel, hogy az eljárást megszüntették 

ellenem, egy forintot se kell fizet-

nem. Történetem által szeretnék 

erõt adni mindenkinek, aki hasonló 

helyzetbe kerül, hogy van esély a 

TIGÁZ ellen. Szembe kell velük 

szállni, az ember álljon ki az igazá-

ért. Ezúton szeretnék köszönetet 

mondani a családomnak, az ügyvéd 

úrnak és mindenkinek, aki támoga-

tott. Köszönöm!

Köszönettel:

Bihari Mónika

Olvasónk írta...

www.muveszetinapok.hu
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A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Közösségi Ház

2013. április 19-én rendezi meg a III. Óperenciás Bábfesztivált
általános iskolai csoportok részére.

Kedves Bábosok, Kreatív Alkotók!
1. Arra bíztatunk benneteket, hogy szépséges meséket, nevetõs-sírós igaz 

történeteket hozzatok el hozzánk, szólaltassatok meg a bábok segítségével. 

Javasolt mûsoridõ: 10-15 perc

2. A fesztivált megelõzõ napokban, illetve idejére segítségetekkel kiállí-

tást szeretnénk rendezni. Kérünk benneteket, készítsetek bármilyen 

technikával, de legalább A/3-as méretben olyan rajzokat, melyek a 

korábbi bábos élményeitekrõl szólnak.

Nevezési határidõ: április 10. – mely egyben a rajzok leadási határideje is!

5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17.

Nevezési lap a könyvtár honlapjáról is letölthetõ.

Töltsünk együtt egy szép napot! Számítunk rátok!

Meghívó!!
Fejes Imre zeneszerzõ születésének 116. évfordulójára emlékezünk 

március 18-án 11 órakor a Kiss János út 64. sz. alatti

Mesekert Óvoda emléktáblájánál. 

A megemlékezést követõen koszorúk elhelyezésére kerül sor.

Szeretettel várunk minden emlékezni vágyót:

Szervezõk

Könyvtár „sarok”

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

G Y E R M E K R É S Z L E G

Lányok !

Március 22-én 16 órától

H O R G O L D A
Mutatunk néhány ötletet, hogyan készíthetsz magadnak, illetve

szeretteidnek valami olyasmit, aminek örülnek.

A lehetõségeknek csak a saját kreativitásod és fantáziád szabhat 

határt.

Hozz magaddal:

- 1,25-ös, vagy 1,5-ös horgolótût

- Eldorádó fonalat 

„A Kisgyermekkorban hallott, 

majd egyre jobban megismert mesék 

a késõbbi sikeres próbatételek zálo-

gai. Így adnak az anyák hamuba 

sült pogácsát, s az apák felszerszá-

mozott lovat gyerekeiknek!„

(Jankocsics Marcell)

    Nagy érdeklõdés mellett zajlot-

tak a téli hónapokban a hétfõi 

mesés esték a gyermekkönyvtár-

ban. Sokszor kelt életre itt a mese!- 

Köszönet érte Nektek, mesét szere-

tõ, kedvelõ,-értõknek, mondóknak 

és hallgatóknak.

   Kedves Óvó- és Tanító nénik, 

ezúton köszönöm nektek, 

mindannyiónk nevében, hogy 

elhoztátok, bemutattátok nekünk 

kedvenc meséiteket, sokszor szín-

házzá varázsoltátok kis könyvtá-

runkat. Jó, hogy vagytok, maradja-

tok meg még sokáig ilyen kis ked-

ves gyermeklelkû felnõtteknek !

Annak a gyermeknek, aki mesét 

hallgatva nõ fel, varázspálcája a 

saját elméje lesz, és képzelete, 

érzelmi intelligenciája segíti majd a 

megpróbáltatások közepette.

„ A mese nem hal meg soha„ - 

mondja a láp asszonya az Andersen-

mesében, és ez valóban így van. 

Bennünk, általunk, a saját életünk-

ben él tovább.

Némethiné Tolnai Edit

gyermekkönyvtáros

A mese, mint varázspálca

Könyvbemutatóval egybekötött beszélgetés
2013. április 5-én 16 órától a

Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban 

Vendégünk: Dr. Papp István történész és Slíz Mariann az ELTE egyetemi 

oktatója – mindketten 1997-ben végeztek  a mezõtúri Református

Gimnáziumban 

Dr. Papp István: A magyar népi mozgalom törté-
nete 1920-1990

A történész szerzõ kismonográfiája nagy ívû, 

lendületes, kiegyensúlyozott és olvasmányos átte-

kintést ad a magyar népi mozgalom teljes történeté-

rõl, a szellemi elõdöktõl kiindulva a népi hagyo-

mány örököseiig bezárólag. 

Slíz Mariann: Személynevek a középkori Magyarországon 
A kötet rövid bevezetõt nyújt a 

magyar középkor névadási szokásai-

ról. Ismerteti a pogány és a keresztény 

névadás szabályait, szokásait, divatja-

it, valamint az egyes társadalmi réte-

gek eltérõ névadási jellegzetességeit, 

kitér továbbá a vezetéknevek kialaku-

lásának mikéntjére. 

Költészet Napi Hívogató

a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtárba

2013 április 11-re

10 órától: Költészet napi ajándék-

kosár – ovisok, nagymamák és 

könyvtárosok verses találkozója 

11 órától: Találkozó

Jenei Gyulával

A  Megyei Príma díjjal kitüntetett  

költõ  bemutatja az  1998-ban általa 

alapított  Esõ címû, Jász-Nagykun-

Szolnok  megyei irodalmi folyóira-

tot, eközben megismerkedünk az õ 

verseivel is. 

14 órától: Egy asztalnál mezõtúri 

illetõségû versírók, költõk 

A Henry Dunant Klub és a városi 

könyvtár közös rendezvényének 

vendégei: Fazakas László, 

Gazdagné Papp Eszter, Gönczi 

Eszter, Murányi Kata, Pályi Zsuzsa 

és Varga Mihály. Zenei közremûkö-

dõ: Berczeli Endre és  Nagy Dóra 

valamint  a Club-Local Együttes 

Bélley Ferenc vezetésével

16 órától: Versközelben

Kedvenc versek elmondása, felol-

vasása a könyvtár olvasótermében 

(Április 8-ig várjuk a résztvevõk 

jelentkezését a felnõtt könyvtárban) 

Zenei közremûködõ: a Bárdos 

Lajos AMI növendékei 

Minden hónap 3. vasárnapján közterületi fogadóórát tart Boldog István, a Fidesz 
országgyûlési képviselõje Mezõtúron a piac területén. A mindennapos fogadó-
órán túl itt is megkereshetik õt kérdéseikkel, problémáikkal, észrevételeikkel.
Legközelebb: 2013. március 17-én.

A 2013. március elsején megjelent Mezõtúr és Vidéke 4. számába 

beküldött II. világháborús katonák sírhelye címû írásban a forrás (az írás 

beküldõje) hibásan írta le az elhunyt mezõtúri honvéd nevét. 

Az elhunyt honvéd neve helyesen: Mordán Péter. Nyugodjék békében!
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Elõzõ lapszámunkban az 
Index Tv stábjával beszélget-
tünk, most a Pont Rádió 
múltjával, jelenével és jövõjé-
vel ismerkedünk. 
Beszélgetésünkkor jelen volt 
Gonda Károly felelõs szer-
kesztõ, tulajdonos, Metzker 
Krisztina hírszerkesztõ, 
Szabó Ferenc Franky prog-
ramigazgató, mûsorvezetõ, 
szerkesztõ és Csányi Richárd 
mûsorvezetõ, szerkesztõ.

– 2005-ben alakult a rádió. Mit 

lehet tudni az indulásról?

G.K.: – A rádió múltja 2003-ra nyú-

lik vissza, ekkor döntöttük el, hogy 

lesz rádió. Ez egy lassú folyamat volt, 

ahol egy hiánypótlással együtt gya-

korlatilag 2 év alatt sikerült elintézni, 

hogy legyen Mezõtúron rádió. 

Hivatalosan 2005. szeptemberében 

szólaltunk meg. A rádió névadója 

Billédi Géza. Õ nagyon sokat segített 

induláskor, mind a technika összera-

kásában, mind a zenei anyagok 

összeállításában. Õ tapasztaltabb volt 

nálunk, komoly segítséget jelentett 

számunkra. A lakosság pozitívan 

viszonyult hozzánk, bár kaptunk 

olyan visszajelzést is, hogy nem 

vagyunk elég profik, ami tény, hogy 

senkinek nem volt elõképzettsége. A 

rádió stábja önkéntes és amatõr kollé-

gákból állt.

– A Pont Rádió közmûsor-szolgál-

tató rádió. Mit jelent ez?

G.K.: – Mikor kiírták a kisközös-

ségi rádióknak szóló pályázatot, 

akkor nagyobb rádiót nem lehetett 

indítani. A kisközösségi rádiónak 

két típusa volt, a nem nyereségér-

dekelt és a közmûsor-szolgáltató. 

Egyik sem profit orientált, de a köz-

mûsor-szolgáltató egy kicsivel meg-

engedõbb a médiatörvény szem-

pontjából, óránként 2 perccel több 

reklám hangozhat el.

– Ha már a reklámoknál tartunk, 

a rádió mibõl tartja fent önmagát?

G.K.: – Éves szinten 8-10 millió 

forintba kerül a rádió. Ennek a 

kisebb része reklámbevételbõl, 

nagyobb része pályázatokból tevõ-

dik össze. Akkor van gond, ha nem 

nyerünk pályázatot, akkor a saját 

anyagi tõkénket kell használni. A 

pályázatok egy része az úgyneve-

zett rezsipályázatok, ahol az általá-

nos mûködésre lehet pályázni, a 

másik része pedig mûsortámogatási 

pályázat. Az önkormányzattól 

direkt típusú támogatást nem 

kapunk, mi nem önkormányzati 

fenntartású rádió vagyunk.

– Az idõk folyamán, hogy alakult 

át a stáb, maradt a kezdõ tagok 

közül valaki?

G.K.: – Nincs a kezdetekbõl senki 

velünk. A „legidõsebb” rádiós tagunk 

jelenleg Franky. Õ volt az elsõ, aki 

élõben szólalt meg a rádióban.

Sz. F.: – Az élõzés úgy kezdõdött, 

hogy szabadidõnkben netrádiókat 

hallgattunk. Kelemen Marcival ráta-

láltunk a makói Rádió Ice-ra, akik 

élõben mûködtek. Sok eszmecsere 

után kitaláltuk, hogy ha nekik 

megy, akkor nekünk is megy. 

Tulajdonképpen 1 hét alatt össze-

raktuk az élõzés alapjait, így 2006 

szeptemberében ment ki az elsõ élõ 

adásunk, egy kívánságmûsor. 

– Akkor mondhatjuk, hogy te indí-

tottad el az élõzést a rádiónál? Te 

hogyan értékelnéd az itt töltött 

idõdet? Mi a feladatod a rádiónál?

Sz. F.: – Az akkori stáb indította 

el az élõzést: Kötél Orsi, Miskolczi 

Adrienn, Billédy Géza, Kelemen 

Marci és én. 2006. áprilisában 

érkeztem a stábhoz. Kelemen Marci 

hívott, hogy rakjunk össze egy 

kívánságmûsort. Akkor még a régi 

szabály szerint, vágott anyagként a 

héten beérkezõ kívánságokat szer-

kesztettük adásba. Idõközben 

bõvült a feladatom. Élõzéssel több 

mindent el lehetett készíteni. 

Hiányzott egy olyan felület a mezõ-

túri médiában, ahol szót adhattál 

azoknak, akik a városért dolgoz-

nak. Az élõmûsorokkal interaktív 

beszélgetõ mûsorokat lehetett gyár-

tani. Jelenleg én készítem a politi-

kai és a közéleti beszélgetéseket. 

Ezen kívül a szórakoztató részben 

is közremûködöm, mint a kívánság-

mûsor és reggeli mûsorok.

– Lehetett benneteket látni 

kitepülve is. Szoktatok még hely-

színrõl bejelentkezni?

G.K.: – A kitelepülés mindig prob-

lémás, mert 1 nap kitelepülés 3-4 

nap munkát hoz. Mára letisztult a 

csapat, nincs fölös munkaerõnk, 

akivel ezt meg tudjuk oldani. 

Nagyon nehéz élõzni, mögöttünk 

nincsen hatalmas stáb, aki elõkészí-

tené nekünk az anyagokat. A hallga-

tókat ott kell tartani a készülékek 

elõtt, fent kell tartani az érdeklõdé-

süket ez nagyon összetett feladat.

Bodor Márti

FOLYTATJUK

Pont Rádió FM 89,9!

A Pont rádió stábja: Csányi Richárd, Gonda Károly, Szabó Ferenc és Seresné 
Metzker Krisztina

A januárban lebonyolított, jó 

visszhangot kiváltó emlékverse-

nyünk után február 16-án újra ver-

senyt szervezett egyesületünk. A 

megyei úszó szövetséggel közösen 

a megyei úszóbajnokság elsõ fordu-

lóját vezényeltük le a mezõtúri 

uszodában. A versenyre nevezõk 

népes táborát a különféle betegsé-

gek ugyan részben megtépázták, de 

így is színvonalas összecsapások 

zajlottak a medencében és szép 

hazai sikereknek lehettünk szemta-

núi. Dobogósaink az egyéni szá-

mokban: Szabó Gábor, Farkas 

Viktor, Lengyel Dorottya, Nagy 

Zoltán, Nagy Kornél, Mrena János, 

Hasznos Bianka, Forján Anna, 

Lakatos Zsolt, Bíró Csenge, Nagy 

Kitti, Csató Blanka, Karapancsev 

Kristóf, Lengyel Norbert, Ádám 

Hajnalka, Fésûs Renáta, Máté 

István, Seres Flóra, Szántó Lolita, 

csapattagként váltóban: Baukó 

Csenge, Kovács Petra, Ádám Dániel, 

Vad Gergõ, Székely Hanna, Mester 

Lotti. A verseny részletes jegyzõ-

könyvét az úszószakosztály hon-

lapján: www.musz.ramin.hu olda-

lon elolvashatják a Tisztelt Újság 

olvasók, csak úgy, mint a Szegedi 

Úszó Egyesület által szervezett V. 

TYR Kupa nemzetközi úszóver-

senyét, amirõl egyesületünk úszói 

értékes helyezésekkel tértek haza. 

Hódmezõvásárhelyi érmesek: 

arany- Bíró Csenge, ezüst-Nagy 

Kitti, Nagy Zoltán, bronz-Nagy 

Zoltán, Bíró Csenge, Forján Anna.

Gratulálunk a versenyzõknek, 

Csipes Andor és Seres János edzõk-

nek! Köszönjük a Mezõtúri Víz- és 

Csatornamû Kft., Mezõtúr Város 

Önkormányzat, Király Imréné csa-

ládi gazdálkodó és a szülõi stáb 

segítségét a verseny lebonyolításá-

ban!

kiru

Tavaszt váró úszóversenyek

Tisztelt Érdeklõdõk!
Irodánkban megvásárolható a 

legújabb HUNGARY CARD (Magyar 

Turizmus Kártya). A kártya három 

típusban (Basic, Standard, Plus) 

került kiadásra.

A kártya felmutatásával Magyar-

ország területén számos kedvez-

ményt lehet igénybe venni. A kártya 

típusától függõen különbözõ mérté-

kû megtakarítások érhetõk el (példá-

ul strandokon, múzeumokban, állat-

kertekben, kalandparkokban, balato-

ni és dunai hajókon, rendezvénye-

ken, éttermekben, szálláshelyeken, 

stb.). További információkat a www.

hungarycard.hu oldalon, illetve a 

Tourinform irodában kaphatnak.

A kártya érvényes: 2014. január 31-ig.

Csikósné Vida Viktória



7m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2013. március 14.

2013. május 11-én negyedik alka-

lommal kerülnek megrendezésre a 

Városnapi programok. 

Idén is várjuk a jelentkezéseket a 

fõzõversenyre (csoportos és egyé-

ni), a hagyományos száraztésztából 

készült ételek mellett bármilyen étel 

készítésével lehet majd versengeni a 

Városnap Fõszakácsa címért, és aki 

erõt és kedvet érez magában, meg-

mérettetheti magát a városkapitányi 

viaskodáson. Ezen a napon ünnepli 

140. születésnapját a Petõfi Dalkör. 

A programok részeként külön 

köszöntjük május 11-én a mezõtúri 

50. - és 60. házassági évfordulójukat 

2013-ban ünneplõ házaspárokat. A 

párok vagy hozzátartozóik jelentke-

zési határideje 2013. május 03. 

Jelentkezés helye: személyesen a 

Polgármesteri Hivatal anyakönyvve-

zetõjénél a ház nyitvatartási idejé-

ben. Igazolás hivatalos okirattal. 

Köszöntésük május 11-én lesz a 

Városi Sportcentrumban. Tavaly 

nagy sikernek örvendett a termé-

szetjáró kerékpártúra, amelynek 

keretében Mezõtúr környékének 

állat - és növényvilágát ismerhették 

meg közelebbrõl a túrázók. Bízunk 

benne, idén is velünk tekernek! A 

Városi Sportcentrumban a már 

hagyományos tártkapus rendez-

vény keretében várjuk majd a sport-

barátokat, akik ezen a napon ingye-

nesen vehetik igénybe a 

Sportcentrum szolgáltatásait.

A sport – és kulturális programok 

mellett kiállítás nyílik a Városi 

Galériában, melynek témája 

Mezõtúr képzõmûvészete.

Az alább felsorolt Mezõtúrról 

elszármazott, elhunyt képzõmûvé-

szek alkotásaiból szeretnénk meg-

rendezni a kiállítást: Galambosi Edit, 

Szalay Béla, Csabai Wágner József, 

Izsák József, Tauber Vilmos, 

Félegyházi Gyula, Kolozsvári Endre, 

Németh Ferencné Emma néni, Pörge 

Gergely, Várady Lajos, Illyés Árpád, 

Túri Polgár István, Parányi Pabar 

István, Rendes Vilmos, Mádi Mihály, 

Seres Katalin, N. Szûcsné Tóth Ilona, 

Salgó Endre, Arany Ilona és Varga 

László. A kiállítás megrendezéséhez 

ezúton is kérjük az Ön segítségét. Ha 

van a tulajdonában a felsorolt képzõ-

mûvészek valamelyikétõl olyan alko-

tás amelyet, a kiállítás idõtartamára 

rendelkezésünkre bocsátana, akkor 

kérem keressen fel az alábbi elérhe-

tõségeken: Bordács László ügyveze-

tõ: telefon: 06-56-350-299; 06-20-

243-5807, vagy titkarsag@mkskft.

hu, ig@mkskft.hu; illetve személye-

sen a Közösségi Ház 122-es irodájá-

ban. Rendezzük együtt a Városnapi 

kiállítás!

Ne feledje: 2013. május 11. 
VÁROSNAP!!!

Minden érdeklõdõt szeretettel vár 

Mezõtúr Város Önkormányzata és a 

rendezõ Mezõtúri Közmûvelõdési és 

Sport KKN Kft.

Bordács László

ügyvezetõ

Városnap 2013

Tisztelt Szülõk, Kedves Gyermekek!
Szeretettel és tisztelettel várjuk Önöket és Gyermekeiket a Beóvodázási 

programjainkra.

2013. március 18-án 17 órakor tájékoztató szülõi értekezletünkre, melyet 

a Csoda-vár Óvodában (Zrínyi M. út 1.) tartunk.

Nyílt napok az óvodákban: 
• 2013. március 20., 21., 22. 16 órától

Mesekert óvoda (Kiss J. út 64.)

• 2013. március 25., 26., 27., 28. 16 órától

Csoda-Vár Óvoda (Zrínyi M. út 1.)

• 2013. április 3., 4., 5. 16 órától

Százszorszép Óvoda (Rákóczi út 28.)

• 2013. április 8., 9., 10., 11. 16 órától

Gyermek-kert Óvoda (Kilián, Földvári út 61.)

• 2013. április 15., 16., 17., 18. 16 órától

Harmatcsepp Óvoda (Újlaki, Vásár út 37.)

Kedves Gyermekek!
Ezeken a napokon sok szeretettel várnak Benneteket és Szüleiteket az 

óvó nénik, az óvóda csodálatos világába egy közös játékra. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy a

beíratás idõpontja: 2013. április 22., 23., 24. minden nap 8-17 óráig.
Beíratás helye: Csoda-Vár Óvoda Zrínyi M. út 1.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beíratáshoz szükséges a gyermekek

személyazonosítója (elsõ alkalommal igénylõk esetében ingyenesen 

igényelhetõ az Okmányirodában) és a lakcímkártgyája, valamint a szülõ

személyazonosítója.

Sok szeretettel várjuk Önöket és Gyermekeiket óvodáinkba,

munkatársaim nevében tisztelettel:         Kontér Béláné

                    igazgató

Felhívás

Várjuk a baráti társaságok, munkahelyi kollektívák jelentkezését 

2013. április elsõ hetén induló kispályás labdarúgó bajnokságra. A 

mérkõzések hétköznapokon kerülnek megrendezésre a városi sport-

centrum szabadtéri pályáján.

Bõvebb információ kérhetõ Barta Gyulától

a 06 30 481-6233-as telefonszámon.

Ezúton meghívom a városi kispályás teremlabdarúgó bajnokságban 

résztvevõ csapatok vezetõit a díjátadó ünnepségre.

Helye és ideje: Mezõtúr Városi Sportcentrum tanácskozó terme

2013. március 18.  17:00 óra

Napirendi pontok:

1. A 2012/13. évi teremlabdarúgó bajnokság értékelése, díjátadás.

2. A 2013. évi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírásának a 

megbeszélése.

3. Húsvét Kupa sorsolása.

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

ELHUNYTAK 
Lévai Sándorné Vida Irén élt 88 évet,

Berecz Mátyásné Kõrösi Rozália élt 79 évet,
Földesi István élt 86 évet,
Bagdán Ferenc élt 64 évet,
Gonda István élt 86 évet,

Sindel Imréné Csipes Erzsébet élt 87 évet,
Kis Gáborné Varga Róza Jolán élt 67 évet,

Szabóné Szilágyi Szilvia élt 41 évet,
Lázár Zsigmondné Cser Zsuzsanna élt 95 évet,

Szûcs Ferencné Jakab Rózsa élt 72 évet,
Szûcs Ilona élt 69 évet,

Papp Ferencné Tóth Jolán élt 76 évet,
Haág István élt 69 évet.

Nyugodjanak békében.

Árvai Tamás GyulaÁrvai Tamás Gyula
(Tisza Gabriella)(Tisza Gabriella)

Cseh Andrea ViktóriaCseh Andrea Viktória
(Zsoldos Marianna)(Zsoldos Marianna)

Kovács Dominik CsabaKovács Dominik Csaba
(Patay Nikolett)(Patay Nikolett)

Lénárt LauraLénárt Laura
(Gonda Enikõ)(Gonda Enikõ)

Készenléti gyógyszertár
Március 15-21-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Március 22-28-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Március 15-16-17-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
Március 23-24-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K
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