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Újabb sajtótájékoztató kere-
tén belül tájékoztatta a lakos-
ságot Herczeg Zsolt Mezõtúr 
város polgármestere és Batta 
Attila Viktor Mezõtúr város 
alpolgármestere az elmúlt 
testületi ülések döntéseirõl.

– 2014. május 17-én kerül sor a 

Városnapi rendezvényre. Mit lehet 

errõl tudni?

– 1378. május 14-ére datálódik az 

az idõpont, amikor Mezõtúr neve 

egy okiratban megjelenik. A képvi-

selõ testület 2010-ben határozott 

úgy, hogy május 14-e lesz a Város 

Napja. Amennyiben ez az idõpont 

hétköznapra esik, akkor az ehhez 

legközelebb lévõ szombati nap az, 

amelyen a Városnapi programok 

lebonyolításra kerülnek. Sajnos az 

elmúlt idõszakban azt tapasztaltuk, 

hogy a felkínált programok iránt az 

érdeklõdés nem volt olyan szintû, 

mint amilyenre számítottunk; ezért 

most a képviselõ testület úgy dön-

tött, hogy egy sportnap kerül meg-

rendezésre a Városi Sport-

centrumban. Számos sportágban 

lesznek vetélkedõk, az eddigiekhez 

hasonlóan kerestetik a város fõsza-

kácsa és a város kapitánya. Ezen a 

napon bármely ételt el lehet készí-

teni családoknak, csapatoknak, 

viszont a meghirdetett fõzõverse-

nyen csak a száraztésztából készült 

ételek versenyezhetnek. A célunk 

az, hogy a város polgárait össze-

hozzuk, minél többen legyünk 

együtt, és töltsünk el egy kellemes 

szép napot. Mindenkit szeretettel 

várunk erre az önkormányzati ren-

dezvényre. 

– Tárgyaltak a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Közgyûlés által 

meghirdetett Parlagfû-mentesítés 

Alap pályázatának benyújtásáról. 

Milyen döntés született?

– Ez pénzügyi értelemben nem 

nagy horderejû, viszont nagy jelen-

tõséggel bíró döntés. Mezõtúr csat-

lakozott ehhez a megyei program-

hoz. Az önkormányzat részérõl 

bizonyos összeg kerül befizetésre a 

Megyei Önkormányzathoz, amely 

hozzájárulásokból visszaosztanak, 

tehát a befizetésekhez képest 80 000 

Ft-tal kap többet vissza a város. 

Ebbõl a támogatásból elsõsorban 

olyan eszközöket fogunk beszerez-

ni, amelyekkel majd a közfoglalkoz-

tatottak a parlagfû ellen is felveszik 

a küzdelmet. Egyértelmû célunk az, 

hogy parlagfû mentesítsük Mezõtúrt 

is, hiszen tudjuk, hogy a parlagfû az 

allergiásoknak nagy problémát 

okoz. Tehát a döntésünk az, hogy 

csatlakozunk ehhez a programhoz, 

így a megyei forrást is igénybe tud-

juk venni a már meglévõ önkor-

mányzati forrás mellé és ezáltal a 

parlagfüvet a lehetõ legnagyobb 

mértékben tudjuk irtani.

– Zárt ülésen tárgyalta a testület a 

Szolnoki út 77. szám alatti 

Cipõgyár ingatlanának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba véte-

lét. Született-e megállapodás?

– A képviselõ-testület döntést 

hozott, amely alapján jelezni fogjuk 

a Nemzeti Vagyonkezelõnek, hogy 

a város erre az ingatlanra igényt 

tart, így az önkormányzati tulaj-

donba kerülhet. Nagyon fontosnak 

tartjuk, hiszen mintegy 150 fõ dol-

gozik jelen pillanatban a 

Cipõgyárban és a munkahelyterem-

tés mellett kiemelt feladatunk a 

munkahely megõrzés. Ezen az 

okból kifolyólag is gondoltuk, hogy 

a Cipõgyár ingatlanát meg kellene 

szereznünk, erre nyílott most lehe-

tõségünk. Már az elsõ pillanattól 

kezdve pozitívan álltunk a kérdés-

hez, azt remélve, hogyha az ingat-

lan az önkormányzathoz kerül, 

akkor közvetlenebbül tudunk kap-

csolatot tartani az üzemeltetõvel és 

a felmerült problémákat könnyeb-

ben és egyszerûbben tudjuk kezel-

ni. Az ingatlan bérlõjének és a 

Nemzeti Vagyonkezelõnek volt egy 

pénzügyi vitája. Az ingatlan bérlõje 

egy hibaelhárítást hajtott végre a 

csarnokon – egy beázást szüntetett 

meg – amit követelésként nyilván-

tartott a tulajdonos Nemzeti 

Vagyonkezelõ felé. A Nemzeti 

Vagyonkezelõ ezzel a 9 millió forin-

tos teherrel fogja átadni az önkor-

mányzatunk részére ezt az ingat-

lant. Errõl a követelésrõl a bérlõvel 

már tárgyaltunk és megállapod-

tunk, hogy ezt az összeget a bérleti 

díjba tudjuk be, de nem 9 millió 

forintot, hanem 2,9 millió forintot. 

A bérlõ és az önkormányzat közötti 

bérleti szerzõdés aláírásra vár, 

melynek részleteit megtárgyaltuk 

már. Az önkormányzat azt vállalta, 

hogy a bérlõ által befizetett bérleti 

díjakat külön kezeli, és az ottani 

felújításokra fogja fordítani. A bérlõ 

arról is tájékoztatott, hogy fejleszte-

ni szeretne, amennyiben ez sikerül, 

akkor a foglalkoztatottak létszáma 

is bõvülhet.

– Szintén zárt ülésen tárgyalta a 

testület a belterületi utak fejleszté-

séhez kapcsolódó hitel felvételét. 

Errõl mit lehet tudni?

– ÉAOP pályázati rendszerben 

sikeresen pályáztunk a belterületi 

útjaink felújítására. Ez egy 360 mil-

lió forintos projekt, amelybõl 324 

millió forint az elnyert támogatás, 

36 millió forint a szükséges önerõ. 

Ezt az önerõt a képviselõ-testület 

döntése alapján hitel felvételével 

kívánjuk biztosítani, hiszen nagyon 

fontos az, hogy szabadforrásaink 

mindig rendelkezésre álljanak. 

Felmerült kérdésként, hogy miért 

nem ebbõl a forrásból finanszíroz-

zuk ezt az önerõt? Erre az a magya-

rázat, hogy bár igaz, hogy mintegy 

150-200 millió forint szabad fejlesz-

tésû forrással rendelkezik most az 

önkormányzatunk, de az elkövet-

kezendõ idõszak projektjeihez ez a 

forrás szükséges lesz. Jelen pilla-

natban zajlik a 2014-2020-as idõ-

szak fejlesztéseinek az elõkészíté-

se, a projektterveknek a kidolgozá-

sa. Amennyiben a következõ költ-

ségvetésû ciklusban sikeresen sze-

retnénk pályázni a kiírt pályázatok-

ra, akkor olyan szintû elõkészületi 

munkálatokat kell elvégeznünk, 

amelyekhez jelentõs források szük-

ségeltetnek. Ezeknek a forrás igé-

nye 50-100 millió forint közé tehe-

tõ. Gondolni kell a jövõre is. Ezért 

finanszírozzuk hitelbõl a fent emlí-

tett 36 millió forintot. A hitelfelvétel 

kapcsán el kell mondani, hogy fele-

lõsen gondolkodva csak annyi hitelt 

szabad felvállalni, amit az önkor-

mányzat a költségvetésébõl vissza 

tud fizetni.

– Majd Batta Attila Viktor városunk 

alpolgármestere számolt be a 

különbözõ rendeletmódosításokról.

– Elsõként a kitüntetési rendelet-

módosítást emelném ki. Ahogy pol-

gármester úr már elmondta a 

Városnap keretén belül változások 

történtek, így a Mezõtúr sportjáért 

és Mezõtúr kultúrájáért járó kitûn-

tetést a testület október 23-ára 

helyezte át, ahol méltó körülmé-

nyek között lehet ezeket átadni. 

Minden évben szeptember 10-ig kell 

a Mûvelõdési Oktatási és Sport 

(MOS) Bizottság részére benyújtani 

Megkérdeztük
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Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014-ben az 

egyesületünk kiállítás keretében emlékezik az eseményre. Kérünk minden 

olyan személyt, aki segíteni tud az anyag összeállításához – fotókkal, levelek-

kel, tárgyakkal, egyéb dokumentumokkal – kölcsönözze a kiállítás idejére.

Gyûjtés 2014. április 30-ig. Helye: Petõfi S. u. 5. 9-15 óra között.

A beadott anyagról pontos jegyzéket készítünk, amely alapján visszajuttat-

juk a tulajdonosához. Telefon: 06/20 214-4756

Segítõ szándékukat megköszönve. Tisztelettel: 

a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében

  Szabó András 

  Elnök

Felhívás tüdõszûrõ vizsgálatra
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezõtúr városban, az elõzetesen 

kifüggesztett plakátokon szereplõ idõponttól eltérõen

2014. április 28-tól -2014. június 13- ig
tüdõszûrõ vizsgálatot végeznek.

A szûrõvizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/, 

valamint a személyazonosságot igazoló okirat bemutatása szükséges.

Felhívom a 40 éves és ennél idõsebb lakosok figyelmét, hogy részük-
re 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 (2014. június 13. péntek) a vizsgálat 8 - 12.30-ig tart.

A saját és mások egészségének megõrzése érdekében kérjük, a szû-
rõvizsgálaton megjelenni szíveskedjenek!

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

lezõ a szûrés, foglalkozás egészségügyi /üzemorvosi/ beutaló szükséges.
A szûrõvizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez, a beutaló bemutatását 

követõen csekket kapnak a helyszínen - megközelítõleg 1.700 Ft-ról - mely-

nek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szûrõvizsgálat elvég-

zését megelõzõen. Az elõzõ évek során fel nem használt csekk az idei 

esztendõben érvénytelen.

18. év alattiaknak a szûrés elvégzéséhez szükség van vagy a szülõ/törvényes 

képviselõ jelenlétére, vagy pedig beleegyezésére. Ezzel egyidejûleg be kell 

mutatni mind a szülõ/törvényes képviselõ, mind a 18. év alatti személy szemé-

lyi igazolványát és TAJ kártyáját.  A szülõ/törvényes képviselõ beleegyezõ 

nyilatkozatát a helyszínen beszerezhetõ formanyomtatványon adhatja meg. 

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

boríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt. (1 boríték-1 név) 

Tegyen egy lépést egészsége megõrzése, a betegségek korai felisme-
rése érdekében!

dr. Szûcs Attila 

jegyzõ

a javaslatokat ezen elismerésekre. A 

másik változás az, hogy a verseny-

táncosaink az elmúlt idõszakban 

nagyon szép eredményeket értek el, 

ezért a MOS Bizottság tárgyalta azt 

is, hogy a városi sportévzárón õk is 

részt vehessenek, így az õ munkás-

ságukat is méltatni fogjuk. 

A közterület használata is módo-

sult. Sokszor elõfordult az, hogy 

megigényelték a közterület haszná-

lati engedélyt, amit megkaptak és 

utána az ezért járó díjat késve-, 

vagy egyáltalán nem fizették be. A 

legfõbb változás az lett, hogy az 

eddig az önkormányzat hatásköré-

be tartozó eljárást a testület a pol-

gármester hatáskörébe helyezte át, 

így a hatósági eljárást a Közös 

Önkormányzat közterület felügye-

lõje folytatja le. Fontos kiemelni azt 

is, hogy 50 ezer forint alatti közte-

rületi használati díj elõre befizetése 

esetén kaphat valaki engedélyt, 

illetve a határozatlan idejû közterü-

let használati díjat évente egy 

összegben kell rendezni minden év 

március 31-ig. 

Bodor Márti

Tájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 2014. május 1-én válto-

zatlan nyitva tartással megnyitjuk a Városi Strandfürdõn a fedett uszoda 

mellett a gyógyvizes medencét is! 

Május 1-én 500 Ft-os egységáron várjuk kedves vendégeinket!

Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

VÉRADÁS!

2014. április 28-án 8-12-ig véradás a Közösségi Házban!
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját hozza magával!

Magyar Vöröskereszt

2014. április 08-án Dóczi Csaba a Túrtõi holtágból 50 kg-os, 186 cm hosz-

szú harcsát fogott barátaival. Gratulálunk a sikerhez és további eredményes 

horgászatot kívánunk!

Meghívó
A Mezõtúri Mérnökök Baráti köre Egyesület tisztelettel meghív minden  

Mezõtúri Mérnököt és hozzátartozóját a 2014. május 24-én megrendezés-

re kerülõ VII. Mezõtúri Mérnökök Találkozója rendezvényre.

A rendezvény helye:  Mezõtúr Petõfi tér 1. („alma mater” épülete)
A rendezvényen kerül bemutatásra a „Volt egyszer egy fõiskola” címû 

könyv, melyet a helyszínen lehet megvásárolni 14-16 óra között.  (2000 

Ft/db, CD melléklettel együtt) 

További információk az egyesület honlapján. (www.mezoturimernokok.hu)

Várjuk a rendezvény és a könyv iránt érdeklõdõket.

Mezõtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesület



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
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Mezõtúr Város Önkormányzata tájékoztatja a közlekedõket, hogy a  
kompközlekedés 2014. április 1-jén, kedden

Mezõtúr-Szarvas között a Hármas-Körös folyón újraindul.

A komp az alábbi idõpontok között közlekedik:

Január   07:30-16:30,

Február   07:30-16:30,

Március   07:00-17:00,

Április   06:00-18:00,

Május   06:00-20:00,

Június   06:00-21:00,

Július   06:00-21:00,

Augusztus   06:00-20:00,

Szeptember   06:00-18:00,

Október   07:00-18:00,

November   07:00-16:00,

December   07:30-16:00 óra között.

További felvilágosítás Gergely Antal vezetõ révésztõl a 06-30/393-13-53,  

vagy 06-30/855-20-65-ös telefonszámon kérhetõ.

A komp teherbírása 20 tonna, a viteldíjak változatlanok.

 Gál Csaba

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Mûszaki Iroda

Újra indul a kompközlekedés

MEGHÍVÓ
A Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet Egészségfejlesztési  Iroda (EFI)
szeretettel vár minden mozogni vágyó érdeklõdõt, aki szívesen sétál-

na velünk egy kellemes tavaszi délutánon.

 2014. május 05-én Gyalogtúrát szervezünk a mezõtúri Erzsébet 
Ligetben és a Ligeti Tó körül. 

Gyülekezõ: 2014. május 05-én 13:30-kor az uszoda elõtti téren.

A PROGRAMON A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Töltsük együtt ezt a délutánt!

Mindenkit szeretettel várnak az EFI dolgozói! 

A programmal kapcsolatban érdeklõdni lehet:

 06-56/550-427 

Esõ esetén 2014.Május 12-én 13:30-kor kerül megrendezésre.

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
Az otthoni kertrendezés során feleslegessé vált növényi szaporító anya-

gokat (virágokat, hagymákat) a város szépítése céljából szívesen fogad-

juk. Szállításról szükség esetén gondoskodunk.

Elérhetõségeink: Patkósné Gonda Ágota: 06/30 444-8992

MII Városüzemeltetés, Vasvári Pál u. 21.

Az Országos Mentõszolgálat és az 

Ügyeleti Szolgáltató tájékoztatja 

Önöket a központi orvosi ügyelet 

irányítási rendszerének változásáról.

2014. május 01-jétõl az Ügyeletei 

Szolgáltató és az Országos 

Mentõszolgálat a sürgõsségi beteg-

ellátás hatékonyságának fokozása, 

a párhuzamos hívások számának 

csökkentése, valamint az azonnali 

elérhetõség biztonságának javítása 

érdekében ügyeleti irányításra 

együttmûködési szerzõdést kötött. 

A közös diszpécserszolgálat és 
mentésirányítási rendszer mûkö-
désének elõnyei:

1. Az ügyeleti ellátás területén 

mûködõ Mentõállomás teljes vagy 

részleges integrációban együttmû-

ködik a központi ügyeleti központ-

tal, mely során:

• Folyamatos hozzáférhetõséget 

biztosít.

• A kórkép súlyossági fokozata 

szerint biztosítja az ellátást.

• Közvetlen kapcsolatot biztosít a 

szolgáltatón belüli és szolgálta-

tók közötti hatékony együttmû-

ködéshez (tetra –rádiórendszer).

2. Egységes, gyorsan elérhetõ 

sürgõsségi hívószámon a lakosság 

segítséget hívhat. Egy hívás kezde-

ményezésével az ügyelet és a men-

tõszolgálat egy idõben elérhetõ. Így 

a beteg egy belépési ponton keresz-

tül kerül kapcsolatba az ellátókkal 

és egyértelmû beteg utakon át jut el 

szükség esetén a fekvõbeteg ellátó 

intézménybe.

2014. május 1-jétõl az alapellá-
tási ügyelet a következõ számo-
kon hívható:

Ügyeleti hívószám : 56/221-304
Mentõszolgálat /mentési hívó-

szám: 104

3. Bejelentéskor a mentésirányí-

tás egységes kérdezési és szakmai 

elvek figyelembevételével dönt a 

riasztandó sürgõsségi egységrõl 

(kivonuló ügyeleti szolgálat, 

kiemelt mentõegység, esetkocsi, 

rohamkocsi). A szolgálatirányító a 

rendelkezésre álló információk 

alapján a beteg feltalálási helyéhez 

legközelebbi és a legfelkészültebb 

egységet küldi a beteg segítségére.

4. Amennyiben a bejelentéskor 

egészségügyi tanácsadásra van 

szüksége az irányítás ebben is a 

segélyhívó rendelkezésére áll.

5. A bejelentõnek, amennyiben 

panaszai megengedik, az irányítás  

felajánlja az ügyeleti ambulancia 

felkeresését. Az ügyeleti körzetha-

tárokon belül mûködõ ügyeleti 

AMBULANCIA (felnõttek és gyer-

mekek számára) igénybe vehetõ az 

alábbi címen: 5400 Mezõtúr, 
Kossuth u. 7-11.

A sürgõsségi ellátás láncsze-
mei/ teendõi :

1. Beteg:
 - fel kell ismernie az életveszé-

lyes állapotot,

 - döntését meghozva értesítenie 

kell az egységes számon elérhetõ 

sürgõsségi rendszert  és a kérdések-

re pontos válaszokat kell adnia,

- elsõsegélyt kell nyújtania, illetve 

az orvos megérkezéséig a mentésirá-

nyító tanácsai alapján  kell eljárnia.

2. Mentésirányító: 
- a beteg vagy a hozzátartozó 

bejelentését a sürgõsségi telefon-

számon fogadja,

- tanácsot adhat a kiérkezésig 

elvégzendõ beavatkozásokról,

- helyszínre irányíthatja a leg-

megfelelõbb , a helyszínt leghama-

rabb elérõ  sürgõsségi egységet .

3. Sürgõsségi egységek 
- KÖZPONTI ÜGYELETI 

AMBULANCIA

- ORVOSI ÜGYELETI KOCSI – 

szakorvos /szükséges életmentõ 

eszközökkel

- KIEMELT MENTÕEGYSÉG - 

mentõszakápoló

- ESETKOCSI - mentõorvossal /

mentõtiszttel

- ROHAMKOCSI - sürgõsségi 

szakorvossal (oxyologus)

Orvosi ügyelet változás
Tisztelt Lakosság!

A TÁMOP 3.2.12/1-2012-0318 sz. SOKSZÍNÛ 
KÖNYVTÁR pályázat keretében az Irodalmi 

Szakkör nyilvános rendezvényén vendégünk 

TAKARÓ MIHÁLY irodalomtörténész. 

A találkozó idõpontja: 2014. április 29. 16 óra

Helye: Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár 
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Sokszínû könyvtár – TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0318

Immár második alkalommal hirdettük meg Kistérségi 

Szavalóversenyünket, melyre négy kategóriában, több mint száz versmon-

dó jelentkezett. 

Általános iskola alsó és felsõ tagozatosai, középiskolások és felnõttek.

A magyar költészet gazdag tárházából gyönyörû verseket szólaltattak 

meg a résztvevõk. Nagy örömünkre Túrkevérõl, Kétpóról és Mesterszállásról 

is érkeztek versmondók!

Gyõztesek és különdíjasok:
Általános iskolások

1. osztály
I.helyezett 

Kecse Blanka – Rákóczi u.

II.helyezett
Borsi Tibor János – Kossuth L.

III. helyezett
Nagy Martin – Ref. Koll.

Különdíj: Árvai Gabriella - Túrkeve, Dankó Andor Péter – Kossuth L., Nagy 

Kristóf – Kossuth L., Thuróczi Réka Lujza – Kossuth L., 

Varga Zoltán - Újváros

2. osztály
I. helyezett

 Kis Attila Lõrinc - Rákóczi u.

II. helyezett
Baukó Csenge – Ref. Koll.

III. helyezett
Kiss Virág – Ref. Koll.

Különdíj: Major Levente –Kossuth L.

3.-4 osztály
I. helyezett

Vödrös Ádám – Ref. Koll.

II. helyezett
Tóth Izabella - Túrkeve

III. helyezett
Juhász Judit - Katolikus

Különdíj: Szabó Lõrinc – Kossuth L., Garai Hajnal - Katolikus, Fábián 

Balázs - Túrkeve, Barna Blanka – Kossuth L., Bán Lõrinc Péter – Rákóczi u.

Felsõsök
I. helyezett

Szabó Viktória – Ref. Koll.

II. helyezett
Olasz Ákos – Ref. Koll.

III. helyezett
Filip Fanni – Újváros

Különdíj: Purgel Gábor – Kétpó, Papp Ferenc – Kossuth L.

Középiskolások
I. helyezett

Berecz Kata - Ref. Koll.

II. helyezett 
Berényi Norbert István – Teleki

III. helyezett
Majoros Luca – Ref. Koll.

Felnõttek
I. helyezett

Zemlényi Lajosné

II. helyezett
Csepcsényi Jánosné

III. helyezett 
Földi Jánosné

Különdíj: Derecskei Sándorné

Minden versmondónak megköszönjük a II. Kistérségi Versmondó verse-

nyen nyújtott szereplését; a felkészítõ pedagógusoknak és szülõknek áldoza-

tos munkáját. Köszönetet mondunk a zsûrinek és  minden kedves résztvevõ 

segítõnknek! Külön köszönjük Bordács Andrásné és dr. Dobos István 

seniorok felejthetetlen versmondását, továbbá Váradiné Judit támogatását.

A Sokszínû könyvtár elnevezésû, 

TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0318 

számú projekt a tanórán kívüli sza-

badidõ hasznos eltöltését, az olva-

sás és a könyv szeretetének népsze-

rûsítését szolgálja.

Ennek szellemében zajlottak a 

Költészet napi  - sajtónyilvános - ren-

dezvények, melynek keretében ápri-

lis 14-én Szindbád hazamegy - 
Márai est négy tételben címmel  – Pálfy Margit színmûvésszel találkozhattak 

az  Irodalmi szakkör tagjai  és versszeretõ felnõttek.

Április 16-án Irodalmi délután keretében Varró Dániel író-költõvel talál-

koztak a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai a gyermekkönyvtárban.

MEZÕTÚRI MÓRICZ ZSIGMOND 

VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI

„Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers irassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.„

József Attila

Költészet napi rendezvények a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban

Költészet napi versmondó verseny elsõs díjazottjai

Bordács Andrásné (96 év) dr. Dobos István (97 év)

Szindbád hazamegy - Márai est négy tétel-
ben címmel  – Pálfy Margit  önálló estje

Irodalmi délután Varró Dániellel
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 Egy kisvárosban mindig nagy esemény, ha megjelenik egy forgatócso-

port játékfilmet forgatni. 

Egy kisváros mindig elájul, ha része lehet ilyenben: nagy-nagy emberek 

ereszkednek le hozzá! Egyetlen esetben hagyja hidegen az ügy: ha sajátjai 

dolgoznak. Akkor már mindegy.  Akkor már lehetõség nyílik irigykedni, 

méltatlankodni, lekicsinyelni a résztvevõket.

Remélem, Mezõtúr nem jutott erre a szintre, amikor januárban, február-

ban hol a fõiskola elõtt, hol a Bajcsy-Zsilinszky úton, hol a Sugár úton, hol 

a városháza tornyában találkozott egy helyi stábbal, kamerás emberekkel, 

újra és újra felvett jelenetekkel, ideges rendezõvel, színészekkel. Az biztos, 

hogy némi irigység megjelent városunkban is: én például sárgulva néztem, 

mekkora öröm lehet az alkotás folyamata, és alig vártam, hogy végre láthas-

sam az elkészült filmet.

A Budapesti Fesztiválzenekar már másodszorra hirdetett filmes pályáza-

tot. Az idén Schubert Befejezetlen szimfóniájának egyik tételére kellett 

filmetûdöt készítenie középiskolásoknak. A telekisek által beadott terveze-

tet elfogadták, így aztán elkezdõdhetett a forgatás. 

A történet egyszerû, hétköznapi, emberközeli – épp ezért egyszerre szo-

morú és felemelõ. Négy mezõtúri ember egy napját mutatja meg reggeltõl 

estig: ki monoton munkát végez, vagy éppen elromlik az autója, a másik 

kamaszszerelemmel küszködik, igazságtalanságot él át az iskolában. 

Viszont mindegyikük elábrándozik egy-egy harmonikus pillanatáról. Talán 

ezek miatt a váltások miatt „Hétköznapi enjambement” a film címe. 

(Enjambement: költészettani szakszó, áthajlást jelent.) 

Szeretem ezt a filmet, mert mezõtúri. Azt mutatja, hogy az élet itt van. 

Az érdekes, saját sorsokkal rendelkezõ emberek köztünk élnek. Észre kel-

lene õket venni. Az élet nem annyi, hogy nõnek öltözött fekete rendõrök 

ízléstelen kalandokba keverednek. Nem annyi, hogy visítozós kiscsajok 

végül a legbénább által az utolsó pillanatban bedobott kosárral megnyerik 

a szövetségi diszkótáncversenyt és az elnök fiának szerelmét… Az élet az, 

amikor tanári fenyítést kapok akkor, ha elbambulok dolgozatíráskor egy 

gyönyörû osztálytársam miatt.

Szeretem ezt a filmet, mert valóságközeli. Nincs benne fölösleges, maga-

mutogató mûvészkedés, nincs benne láthatóan kimódolt álkérdés, nincs 

romantika, nincs pátosz. Annyit mutat meg a szomorúságból, amennyi 

mindannyiunkat elér nap mint nap úgy, hogy attól még szép az élet!

Szeretem ezt a filmet, mert a mûvészet legfõbb eszközeivel él: a téma 

iránti alázattal, az abszolút logikus szerkesztéssel, a gondolkozással, a 

motívumok rendszerbe helyezésével.

Szeretem ezt a filmet, mert a diákokra van méretezve. Márpedig az isko-

lai munka alapja a mértéktartás, mentalitás. A résztvevõ diákok úgy kap-

hattak örök életre szóló élményt, tudást, tapasztalatot, hogy végig megtart-

hatták normális létüket.

Szeretem ezt a filmet, mert újfent bizonyítja, hogy az igen maradi 

magyar iskolaügyben igenis lehetséges a friss levegõ, az újszerûség, a hite-

les hang, a megszokottól eltérõ értékteremtõ munka.

És szeretem ezt a filmet, mert öröm volt látni Tóth Anikó kolléganõm 

példaértékû megszállott alkotó munkáját, ahogy összefogta, ahogy beindí-

totta a gyerekeket, ahogy minden képkockából látszik a pedagógiai munka 

lényege: a film és a gyerek egyszerre alakul.

A Mûvészetek Palotájában volt a gála. Kicsit csalódottak voltunk. Nem fel-

tétlenül azért, mert az elsõ helyen egy olyan produkció végzett, amely többek 

szerint nem felelt meg a kiírásnak: végig beszéltek benne, szövegre épült az 

egész, Schubert zenéje csak a háttérzaj szerepét töltötte be.  Sokkal jobban 

zavart, hogy a húsznál több produkció egyetlen konkrét szakmai megjegyzést 

sem kapott, ehelyett a mûsorvezetõ a zsûritagokat saját munkásságukról kér-

dezte. Márpedig alapvetõ, hogy a sok-sok munkát belefektetõ stábokat meg 

kell tisztelni azzal, hogy foglalkoznak a produkciójukkal. Le kell ülni akár több 

órára az elemzés kedvéért (ahogy színjátszó zsûrizésekkor szoktuk).

Egy szempontból jól volt ez így. Gyakran elmondom a gyerekeknek, 

hogy egy matekpélda megoldásának a jutalma maga a megoldás, a munka 

öröme – a jó jegy csak halvány ráadás. Még matektanárként is biztos 

vagyok abban, hogy a film elkészítése egzisztenciálisan sokkal jobban 

megérintette bármelyik gyereket, mint bármelyik gyönyörûséges matekpél-

dánk megoldása. Remélem, a díjazatlanság újabb tanulság lesz a gyerekek-

nek: a munka legnagyobb öröme a munka.

Éljen a Teleki!

Achs Károly

Filmforgatás Mezõtúron!

Filmsztárok a Dózsa György úton

 A tanárnõ és tanítványai

A Mezõtúri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségen 2014. április 15-én 

került megrendezésre a mellékelt 

levezetési terv alapján, a Kirendeltségi 

Ifjúsági  Katasztrófavédelmi  Verseny.

Helyszín: A  Mezõtúri Közmûve-

lõdési és Sport KKN Kft. és a környe-

zõ park, Mezõtúr, Szabadság tér.

Résztvevõ tanulók száma: 24 fõ.

Idõpont: 2014. április 15.  12.00-

17.00-óráig

Az ünnepélyes megnyitó után, 

melyen részt vett dr. Boldog Szilvia 

járási hivatalvezetõ asszony és Batta 

Attila Viktor Mezõtúr város alpol-

gármestere is. A verseny elméleti 

kérdésekkel, teszt írással kezdõdött. 

Ezt a feladatot minden csapat egy-

szerre készítette el. Majd  a 

Közösségi Ház körül felállított 6 

gyakorlati állomásokon folytatódott 

a megmérettetés.

A gyakorlati állomások a követ-

kezõk voltak:

- Belvíz-elleni védekezési feladatok: 

homokzsáktöltés, nyúlgát építés.

- Közlekedésbiztonsági felada-

tok:  kerékpár ügyességi pálya.

- Tûzoltó feladatok: mentõkötél-

fûzés, tömlõgurítás.

- Tûzmegelõzési feladfatok.

- Ifjúságvédelem.

- Elsõsegély, sérült ellátás.

Két korcsoportban, a kirendelt-

ség illetékességi területén lévõ 12 
általános valamint 6 középiskolá-
ból,  3-3 csapat nevezett és indult a 

gyõzelemért.

Szoros küzdelemben az általános 

iskolai csapatok között a:

Kunszentmártoni Városi 
Általános Iskola III. csapata

szerezte meg az elsõ helyezést.

A középiskolás csapatok között 

pedig a:

Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium II. csapata
szerezte meg a gyõzelmet.

Ezek alapján, az említett 2  iskola 

csapata fogja kirendeltségünket 

képviselni a 2014. április 18-án meg-

rendezésre kerülõ megyei döntõn.

Az eredményhirdetésen a csapa-

tok kaptak serleget, valamint min-

den versenyzõ ajándékot és névre 

szóló oklevelet is.Mezõtúr város két 

különdíjat is ajánlott fel a kiemelke-

dõ  teljesítmény nyújtó csapatok-

nak, melyeket elismerõ szavak mel-

lett, Batta Attila Viktor, Mezõtúr 

város alpolgármestere adott  át. 

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny
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Mezõtúr Város Önkormányzata, 

mint Közvetítõ Szervezet pályáza-

tot hirdet a „Mezõtúr városközpont 

funkcióbõvítõ fejlesztése” címû 

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azono-

sító számú városrehabilitációs pro-

jekt keretében elkülönített Program-

alap felhasználásával megvalósuló 

mini-projektek támogatására.

A pályázók köre: Helyi, a települé-

sen bejegyzett székhellyel/telephely-

lyel rendelkezõ non-profit szerveze-
tek, akik a település lakosságával 

kapcsolatban vannak (a településen 

bármilyen módon jelen vannak, vagy 

a helyszínen a korábbiakban már 

konkrét akciókat végrehajtottak).

Támogatható tevékenységek
Elsõsorban az alábbi témákhoz 

kapcsolódhatnak mini projektek, 

azaz programok, rendezvények, 

konferenciák, szemléletformáló 

képzések, tájékoztatók, és ezek 

sorozatai:

• az érintett lakosság bevonását 

célzó akciók;

• közösségfejlesztést és a sza-

badidõ hasznos eltöltését segítõ 

szolgáltatások, tanfolyamok, kép-

zési programok kialakítása (hagyo-

mányõrzõ közösségi kezdeménye-

zések, játszó- és foglalkoztató 

házak, kulturális- és sport rendez-

vények, kiállítások, civil programok 

megvalósítása stb.);

• helyi környezettudatosság 

elterjesztését segítõ tájékoztatási, 

szemléletformáló akciók;

• integrált településfejlesztési 

tevékenységekhez (pl. parkosítás-

hoz, játszóterek kiépítéséhez, par-

lagfû irtásához stb.) kapcsolódó 

helyi társadalmi akciók megszerve-

zésének támogatása;

A tevékenységek szorosan kap-

csolódnak a városrehabilitáció kere-

tében megvalósuló infrastrukturális 

beruházásokhoz, hozzájárulnak az 

akcióterület komplex fejlesztéshez.

Tervezett mini-projekt témák:

• Táncház és néptánc ismeretek,

• Fizikai aktivitást ösztönzõ 

„Betyárok a kerékpár nyergében”,

• Hagyományos mesterségek 

(citerakészítés, hímzés, korongo-

zás) ismeretterjesztõ bemutatása.

A megvalósítandó programok, 

akciók, rendezvények célja a 
városközpont kulturális és közös-
ségi funkcióinak erõsítése, amely 

összhangban van a város jelenlegi 

fejlesztési dokumentumaiban 

(Integrált Városfejlesztési Stratégia, 

Akcióterületi Terv) megfogalmazott 

célokkal.

A rendelkezésre álló keret:
6 858 000,- Ft
Támogatás formája: vissza nem 

térítendõ támogatás

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogatás összege: minimum 

300 000 Ft, maximum 1 524 000,- Ft

A pályázat benyújtásának 
határideje: folyamatos a forrás 

kimerüléséig, de legkésõbb 2014. 

augusztus 15. 12:00 óra

A részletes „mini-projekt” pályá-

zati útmutató elérhetõ a város hon-

lapján (www.mezotur.hu; 

Pályázatok címszó alatt), valamint 

nyomtatott formában a Mezõtúri 

Közös Önkormányzati Hivatal I. 

em. 20. sz. irodájában.

A benyújtási határidõ elõtt a 

pályázók kérdéseiket a 06-56-551-

955-ös telefonszámon vagy az 

akarsaine@mezotur.hu e-mail 

címen tehetik fel.

Pályázati felhívás

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, 

megmondom, ki vagy. A bennünk 

továbbrezgõ dallamok és foszlányaik 

olyat vallanak felõlünk, amit semmi 

lélekelemzés nem hoz felszínre. 

Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, 

ahova másképp nem férkõzhetünk.” 

- Kodály Zoltán - 

A Magyar Kórusok és Zenekarok 

szövetsége és szakmai elõdei 1934 óta 

szervezik  az „Éneklõ Ifjúság„ hang-

versenyeket. Az elsõ hangverseny 

emlékére április 28., az Éneklõ Ifjúság 

Napja lett és hagyománnyá vált.

Ezekben a hetekben az ország 

számos városában kerültek meg-

rendezésre az Éneklõ Ifjúság minõ-

sítõ hangversenyei kiemelkedõ 

kórusok részvételével.

Iskolánkban  1982 óta kiemelt 

hangsúlyt kap a zenei nevelés, 

ezért is nagy öröm számunkra , 

hogy  évek óta otthont adhatunk e 

rangos zenei eseménynek.

 A tanév során kórusaink karnagya-

ik irányításával kitartó, következetes 

munkával készültek a minõsítésre.

A Kicsinyek Kórusa  és a 

Napraforgó Kórus 2014. március 

28-án zeneszeretõ diákok,  felnõt-

tek  és  rangos szakmai zsûri elõtt 

mutatta be versenymûsorát.

A zsûri tagjai voltak:

Dr. Lengyel Erzsébet a KÓTA tit-

kára, a Vásárhelyi Pál Közgazdasági 

Szakközépiskola kórusának karve-

zetõje,

Molnár Éva a Bartók Kamarakórus 

karnagya, mûvészeti vezetõje,    a 

zsûri elnöke,

Kovács Andrásné ének-zene 

szakértõ, karvezetõ.

A minõsítõ hangverseny ered-

ményhirdetésén Molnár Éva, egykori 

Kossuth iskolás diákként, a zsûri 

elnökeként megköszönte a kórusok 

kiemelkedõ színvonalú elõadását, a 

karnagyok magas színvonalú mun-

káját, az iskola és a szülõi ház támo-

gatását. A minõsítésék ismertetését a 

kórustagok és a közönség kitörõ lel-

kesedéssel, óriási örömmel  fogadta.

A Kossuth Lajos Magyar- Angol 

Két Tanítási Nyelvû Általános 
Iskola Kicsinyek Kórusa „ARANY 
DIPLOMÁVAL” minõsítés mellé  
az Országos Dicsérõ Oklevelet is 
elnyerte.

Az énekkar vezetõje : Csurgó 

Erzsébet karnagy.

A Kossuth Lajos Magyar- Angol 
Két Tanítási Nyelvû Általános 
Iskola Napraforgó Kórusa „ARANY 
DIPLOMÁVAL” minõsítés mellé az 
„Év kórusa” címet nyerte el.

A kórus vezetõje: Csiderné  Csizi 

Magdolna karnagy.

Zongorán kísért: Berczeli Endre.

Az „Év Kórusa” és az „Országos 

Dicsérõ Oklevél” címet elnyert 

kórusok részt vehetnek a   Kodály 

Zoltán Magyar Kórusversenyen.

A kórusoknak és karnagyaiknak 

szívbõl gratulálok, köszönetet mon-

dok   a szülõknek,  Mezõtúr Város 

Önkormányzatának,  a  Mezõtúri 

Tankerületnek, a Mûvészeti  

Nevelésért Alapítványnak iskolánk 

zenei életének támogatásáért.

Hiszen:

„Mélyebb zenei mûveltség mindig 

csak ott fejlõdött, ahol ének volt az 

alapja. A hangszer a kevesek, kivált-

ságosak dolga. Az emberi hang, a 

mindenkinek hozzáférhetõ, ingyenes 

és mégis legszebb hangszer lehet csak 

általános, sokakra kiterjedõ zenekul-

túra termõ talaja.”  (Kodály Zoltán)

 Tar Anikó

tagintézmény-vezetõ

Éneklõ Ifjúság minõsítõ hangverseny
a Kossuth iskolában

www.turivasar.hu
www.muveszetinapok.hu

A megújult „BÚZAVIRÁG” 

Népdalkör nem mondhatja el 

magáról, hogy régóta dolgozik 

együtt. Végre megtörtént a megúju-

lás. Talpra álltunk, megértés van. 

Szépen dolgoznak. Igaz nem 30-40 

év van mögöttük a dalkörben, de az 

összetartás megvan, szívesen dol-

gozunk, énekelünk együtt.

Március 29-én Csabacsûdön lép-

tünk fel, ami csodálatos nap volt, 

felejthetetlen élményben volt része 

az énekkarnak. Május 11-én 

Mezõberényben lesz a fellépés, és 

itthon Mezõtúron is terveznünk 

egy nagyobb rendezvényt. 

Sok sikert! 
„ BÚZAVIRÁG”

Ezt a cikket azok írták, akik 

szeretik a munkájukat.

Megújult a Búzavirág Népdalkör
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Egy este Dósa Matyival a Szoloki Szigligeti Színház színészével!

2014. május 5-én hétfõn délután 17 órakor 

a Petõfi úti Színházteremben.

Garantáltan jó szórakozás fiataloknak és 

idõsebbeknek egyaránt. 

Jegyárak: felnõtt 1500 Ft, diák 700 Ft

Érdeklõdni a Közösségi Házban

(I. emeleti pénztár, 06/56 350-075)

Meghívó
Fényes György magyar nóta, operett és cigánynóta énekes 60. születés-

napi mûsorára, illetve a szakmában eltöltött 40. évfordulójára; melyet a 

Petõfi úti Színházteremben tartunk 2014. május 24-én 15 órai kezdettel.

A mûvész meghívott vendégei: Gránát Zsuzsa, Vásárhelyi-Prodán 

Miklós, Budai Beatrix (Nóta Tv mûsorvezetõ), Petróczki Csaba.

A mûsort rendezi és vezeti: Veiczi Irma (Cila mama)

Kísér: Ifj. Horváth Sándor és cigányzenekara

Belépõjegyek ára elõvételben: 1500 Ft

Jegyek válthatóak a Közösségi Házban 2014. április 1-tõl és Petróczki 

Csabánál a 06/30 413-0007-es telefonszámon. A rendezvény napján és a 

helyszínen: 1700 Ft.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség.

A rendezvényt szponzorálja a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN 

Kft. és a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal.

2014. május 17-én ötödik alka-

lommal kerülnek megrendezésre a 

Városnap programjai. 

Idén is várjuk a jelentkezéseket a 

fõzõversenyre (csoportos és egyé-

ni), a hagyományos száraztésztából 

készült ételek mellett bármilyen 

étel készítésével lehet majd versen-

geni a Városnap Fõszakácsa címért, 

és aki erõt és kedvet érez magában, 

megmérettetheti magát a városkapi-

tányi viaskodáson. Szponzori fel-

ajánlás alapján a szarvasi LUX 

Panzió egy-egy két személyes hosz-

szú hétvégére látja vendégül a 

Városkapitányt és a Fõszakácsot, 

valamint párjaikat. Ezért is érdemes 

versengeni! A programok helyszí-

ne: Városi Sportcentrum.

Az elmúlt évekhez képest válto-

zás, hogy a mezõtúri 50. - és 60. 

házassági évfordulójukat 2014-ben 

ünneplõ házaspárok köszöntése 

2014. augusztus 10-én a Túri Vásár 

megnyitója keretében történik. A 

párok vagy hozzátartozóik jelentke-

zési határideje 2014. augusztus 01. 

Jelentkezés helye: személyesen a 

Polgármesteri Hivatal anyakönyv-

vezetõjénél a Hivatal nyitvatartási 

idejében. Igazolás hivatalos okirat-

tal. Az elmúlt években nagy siker-

nek örvendett a természetjáró 

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 rendezvény 

keretében várjuk majd a sportbaráto-

kat, akik ezen a napon ingyenesen 

vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

A Bozsik program keretein belül 

U7, U9, U11 labdarugó tornán mérhe-

tik össze tudásukat a fiatal tehetségek.

A Sportcentrumban megrende-

zésre kerülõ programok mellett a 

Ligeti Tó a helyszíne a Mezõtúri 

Horgászegyesület által szervezett 

Városnap finomszerelékes egyéni 

horgászversenynek. Nevezés 06.30 

órától a helyszínen.

Bõvebb infó: Bordács László ügy-

vezetõ (06/56 350-299; 06/20 243-

5807), Barta Gyula sportágazat 

vezetõ (06/56 350-252, 06/20 481-

6233), vagy titkarsag@mkskft.hu, 

ig@mkskft.hu; illetve személyesen 

a Közösségi Ház 122-es irodájában.

Ne feledje: 2014. május 17. 
VÁROSNAP!!!

Minden érdeklõdõt szeretettel 

vár Mezõtúr Város Önkormányzata 

és a rendezõ Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Bordács László

ügyvezetõ

Városi Sportnap a Városnap jegyében

Köszönetemet fejezem ki a város 

vezetésének, hogy segítségemre vol-

tak az Anonim Alkoholisták csoport-

jának elindításában. Köszönet a pol-

gármester és alpolgármester urak 

kedves és biztató szavaiért. Köszönet 

a Közösségi Ház igazgatójának, hogy 

helyet biztosít a gyûléseinknek, 

amely minden csütörtökön 17-18 

óráig lesz a Közösségi Ház emeletén. 

Minden gyógyulni vágyó szenvedély-

beteget és minden érdeklõdõt szere-

tettel várunk. Szeretnék köszönetet 

mondani a Közösségi Ház dolgozói-

nak, akik segítettek a terem berende-

zésében is, az EFI munkatársainak a 

részvételért és biztató szavaikért. 

Köszönöm a Szolnoki Torkolat cso-

port részvételét, segítségét és szerete-

tét. Továbbá köszönetet mondok a 

Sugár úti Szenvedélybetegek Nappali 

Intézménye dolgozóinak a sok szere-

tetért és áldozatos munkájukért. 

Köszönetemet fejezem ki Esztike 

néninek (pótanyukámnak) régi klub-

vezetõmnek a sok jó szóért és kedves-

ségért, s ezúton  kívánok neki mielõb-

bi gyógyulást. Szomszédaimnak, 

fõleg Ica néninek köszönöm a sok 

biztatást és segítséget, osztálytársak-

nak, volt munkatársaknak, 

Juditkának és Tímár doktornõnek a 

kedvességét és áldozatos munkáját és 

mindenkinek, aki segít, hogy talpon 

tudjak maradni.

Hálás köszönettel

egy AA tag.

Köszönetnyilvánítás

2014. március 23-án szép verõfé-

nyes tavaszi délutánon a 

„BÚZAVIRÁG„ Népdalkör megren-

dezte a szokásos farsangi nóta dé-

lutánját Balázsné Piroska és a dal-

kör rendezésével. Fergeteges mûsor 

kerekedett. Több mûfaj dalai 

elhangzottak. Magyar nóta, népda-

lok, táncdal, egy kis operett, a 

Csabacsûdi „HAGYOMÁNYÕRZÕ” 

Népdalkör népdalai, a Csabacsûdi 

citerazenekar csodálatos mûsora, a 

mezõtúri „BÚZAVIRÁG „tagjainak 

mûsora. Berecz Zsolt zenész közre-

mûködésével.

Szólisták: 

• Petróczki Csaba

• Agárdiné Icuka

• Bíró Ilona

• Balázsné Piroska

A közönség nagyon jól érezte 

magát, állva tapsoltak, énekeltek, 

és még táncra is perdültek. A meg-

újult „ BÚZAVIRÁG” népdalkör 

köszöni a Polgármesteri Hivatalnak, 

a Közösségi Ház vezetõségének, 

hogy támogatta a rendezvényt. 

Köszönik a kedves közönségnek, 

hogy részt vettek ezen a mûsoron. 

Szerintünk nagyon kell ilyen 

vidám mûsor, hogy a sok gondot 

elfeledjék egy kis idõre. 

Szeretettel várunk mindenkit a 

legközelebbi rendezvényre is. 

„A BÚZAVIRÁG„ Dalkör tagjai

Megújult a „Búzavirág” Népdalkör

Városi Gyermeknap
2014. május 25-én kerül megren-

dezésre Mezõtúron a gyermeknap. 

Mint minden évben most is nagy-

szerû és változatos programokkal 

várjuk a látogatókat. Amennyiben - 

és nagyon reméljük, hogy így lesz - 

az idõjárás kegyes lesz hozzánk 

hagyományosan a Városi Strand-

fürdõ területére várjuk a családo-

kat. Lesz itt minden, ami a jó szóra-

kozáshoz kell: jatszóház, mini-

vidámpark, kutyaszépségverseny, 

aszfalt rajzverseny, tombola, 

kézmûveskedés, szerencsehorgá-

szat, arcfestés, strandolás, koncer-

tek kicsiknek és nagyobbaknak egy-

aránt.

Várunk minden kedves gyermeket 

és a családokat 2014. május 25-én a 

Varosi Strandfürdõ területén!

Orosz Annámária

Egészségnap
A Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet Egészségfejlesztési Irodája 

2014. május 31-én (szombaton) Egészségnapot szervez a Városi 

Oktatási Centrumban (volt fõiskola).  A részletes programokról a követ-

kezõ lapszámban, valamint a www.efimezotur.hu honlapon kaphatnak 

tájékoztatást!      - EFI -
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Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, 
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: 
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ, 
tipográfus: Bodor Márta. 

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2014. április 30. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, 

illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a 
Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érke-
zett anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem 
rendelt írásokat szerkesztve, azok lényegének megtartása mellett 
közlünk. Kéziratokat nem õrzünk meg. A lapban közölt adatok 
tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem vállalunk.

ELHUNYTAK
Köteles Ferenc élt 68 évet,
Zabizon Péter élt 92 évet,
Hodján István élt 84 évet,

Dávid Sándorné Kozák Róza élt 83 évet,
Pályi Istvánné Fazekas Irén élt 60 évet,

Gyurkin Jánosné Rác Julianna élt 51 évet,
Bornemissza Árpád élt 53 évet,

Czihat Elekné Takács Eszter élt 90 évet,
Vida Lajos élt 84 évet,

Kiss Antalné Tamási Julianna élt 87 évet,
Hegyi László élt 68 évet,
Szûcs Sándor élt 65 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Április 25- május 1-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
Május 2-8-ig
Kossuth téri gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Április 26-27-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

TÁJÉKOZTATÁS
A közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. 

ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek elérhetõségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu Telefon: + 36 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos címének megadása szükséges.

Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ részére 

is jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére.  Telefon: + 36 80 / 210-310.

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,

hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.

Rajzpályázat 2014

A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

2014-ben is megrendezi a „Gyermeknapi rajzkiállítást”. A versenyre 

három-– óvodás, alsó tagozatos, felsõ tagozatos kategóriában – várjuk a 

gyerekek rajzait. 

Idei témánk: Madárbarátaink
Bármilyen technikával készült KASÍROZOTT képeket küldhetnek be a 

jelentkezõk.

Az alkotások beérkezési határideje: 2014. április 30. (szerda), 16.00 óráig.

A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának helye és idõpont-

ja: Közösségi Ház nagyterme 2014. május 23. (péntek) délelõtt 10.00 óra.

A legjobban sikerült rajzok alkotói díjazásban részesülnek, valamint a 

tavalyi évhez hasonlóan egy darab rajz kiválasztásra kerül és a Városi 

Gyermeknap plakátjának alapját fogja képezni.

I. Vízparti Fiesta
2014. június 14. 

Helyszín: Hortobágy-Berettyó Fõcsatorna

Szervezõ: Mezõtúr Város Önkormányzata

Minden vízi sportot kedvelõt szeretettel várunk!

A Telekiben skóciai kirándulást szervezünk 2014. augusztus 23- 31-ig. 

A részvételi díj 110000 Ft. Van még néhány üres helyünk. Akit érdekel az út, 

keresse Pálné Balázs Ibolya tanárnõt a 0630/ 2489644-es telefonszámon.

ÉRTESÍTÉS
A Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület tájékoztatja a város lakóit, hogy 

ebben az évben (2014. május 1-jén), a hagyományos Túri Majálist ( gép-

felvonulás, Erzsébet - ligeti programok), nem szervezi meg. 
Ugyanakkor szeretettel hívunk minden érdeklõdõt, ugyanazon a napon 

(csütörtök 10 órára) a Túri Fazekas Múzeumba, ahol a „KÉPEK AZ 

ALFÖLD KÖZEPÉRÕL 2014” címû fotópályázatunk legjobb alkotásaiból 

kiállítást rendezünk.

A kiállítást megnyitja a múzeum igazgatója és egyben a zsûri elnöke, 

Pusztai Zsolt. 

További információk a www.alfoldkozepe.hu internetes oldalon találhatók.

Május 1-jei programnak ajánljuk még a húsvéti ünnepre feldíszített 

vasútállomás és az általunk is támogatott horgászverseny megtekintését.

Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület

Kedves kislányok, nagylányok, anyukák!
Horgoló tanfolyam indul!

Szeretném átadni több évtizedes horgolási tudásomat. Elõször, mint 

tanfolyam mûködnénk, késõbb szakkörré alakulnánk, és szívesen ven-

ném, a gyakorlottak csatlakozását. Kedves mezõtúri asszonyok, nagy 

segítség lenne, ha a maradék fonalaikat, horgolótûiket leadnák a portán, 

hogy akinek nincs pénze ilyesmire, az se legyen kizárva ebbõl a kelle-

mes, hasznos idõtöltésbõl. Arra törekszem, hogy másnak is annyi örömet 

szerezzen ez a tevékenység, mint nekem. Nem beszélve arról, hogy aján-

déktárgyakat is készíthetünk kicsi pénzbõl, kicsi kézügyességgel. 

Szeretettel várok minden tanulni vágyót!

Teri néni

Operabarátok figyelmébe!
Május 3-án délelõtt 11-kor  Mozart: Varázsfuvola c. operája az Erkel 

Színházban, kiváló szereposztással. Indulás 17.30 órakor a Közösségi Háztól. 

Érdeklõdni: 70/2404-958-as vagy a 30/9084757-es telefonon (Berczeli Endre). 
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