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Tisztelt Mezõtúri Polgárok! 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az arTúr Fesztivál és Túri Vásár meg-

rendezésének idején az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen az alábbi 

útzárak valamint terelõ utak kerülnek kijelölésre a leírt idõtartamban.

Az útzárak idõtartama:

Túri Kupa utcai futóverseny
2014. 08. 09. szombat 13:00-tól, 2014. 08. 09. szombat 20:00-ig

A 46.sz. fõközlekedési út a Puskin úttól a Rákóczi út úttorkolatáig teljes 

lezárásra kerül. Érintett útszakaszok a Bajcsy-Zs. út, Szabadság tér, Dózsa 

Gy. út.

Túri Vásár 

2014. 08. 09. szombat 13:00-tól  2014. 08. 10. vasárnap 24:00-ig

A Petõfi út a Bajcsy-Zs. úttól a Tulipán útig és a Szolnoki út a Tulipán 

úttól a Szolnoki út-Vásárhelyi P. út-Széchenyi út keresztezõdésig teljes 

lezárásra kerül.

 A kijelölt terelõ utak: 
- 2014. 08. 09. szombat 13:00- tól 20:00-ig:
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin út, Kürt út, Kossuth L. út, 

Kossuth tér, ( a 46. sz. út régi nyomvonala), a Túri Kupa utcai futóverseny 

ideje alatt.

- 2014. 08. 09. szombat 20:00-tól - 2014. 08. 10. vasárnap 24:00-ig:
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin út, Bajcsy-Zs. E. út a futó-

versenyt követõen a Túri Vásár ideje alatt.

Elõre is nagyon köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tisztelettel:

Bordács László

Lakossági tájékoztatás!

Ismét eltelt egy év, újra a nyáré és 

ezzel együtt a szabadtéri programo-

ké a fõszerep. Örömmel mondha-

tom el, hogy ezekbõl Mezõtúron 

sem lesz hiány. Ebben az évben is 

igyekeztünk színes, minden kor-

osztályt érintõ programokkal ked-

veskedni a helyi lakosság, illetve a 

hozzánk látogató magyarországi és 

külföldi vendégeink számára. 

Mezõtúr Város Önkormányzata 

és a fõszervezõ Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. 

2014. augusztus 6-9. között szerve-

zi meg legnagyobb és legrangosabb 

rendezvényét az arTúr Fesztivált, 

ahol városunk különbözõ pontjain, 

több helyszín ad otthont a gazdag 

és színvonalas élõzenés, számos 

mûvészeti ágat bemutató progra-

moknak. Ennek megkoronázása-

ként, augusztus 10-én kerül meg-

rendezésre a XXIII. Túri Vásár, 

amely színes, vásári forgatagával, 

egész napos színpadi elõadásokkal, 

vidámparkkal, gasztronómiai cso-

dákkal, kiállításokkal, sportprogra-

mokkal, egyéb érdekes kísérõprog-

ramokkal és tûzijátékkal várja az 

érdeklõdõket. 

Ezúton is nagyon köszönjük 

támogatóink önzetlen segítségét. 

Köszönet illeti mindazon intézmé-

nyek, civil szervezetek, vállalkozá-

sok, magánszemélyek hozzájárulá-

sát is, akik rendezvényeik szervezé-

sével emelik programsorozatunk 

színvonalát, továbbá munkájukkal 

segítik annak lebonyolítását.

A Túri Vásárral a nyári rendezvé-

nyek még nem érnek véget! 

Augusztus 19-én az immáron 

hagyományként megrendezett 

varázslatos lampionúsztatással, 

utcabállal és meglepetés progra-

mokkal várjuk Önt és kedves hoz-

zátartozóit a Hortobágy- Berettyó 

partján. Augusztus 20-án a Szent 

István Napi ünnepség keretében 

aratófelvonulás, illetve Országos 

Citera és Néptáncgála kerül meg-

rendezésre, a Berettyó partján 

pedig a nagy sikernek örvendõ, vízi 

sportokat népszerûsítõ Vízparti 

Fieszta után, a sárkányhajó szerel-

mesei szállhatnak újra vízre.

Programjainkról bõvebben a 

Mezõtúr és Vidéke nyári számai-

ban, illetve a következõ honlapo-

kon tájékozódhat: www.mezotur.

hu; www.turivasar.hu, www.

mkskft.hu. 

Rendezvényeinkre szeretettel 

hívjuk és várjuk Önt és kedves 

Családját!

Forgassa érdeklõdéssel program-

ajánlónkat és biztos vagyok benne, 

hogy meg fogja találni az Ön szá-

mára legmegfelelõbb szórakozási 

és kikapcsolódási lehetõséget!

Herczeg Zsolt

polgármester

Kedves Olvasó!

Keresse részletes programfüzetün-

ket a városi intézményekben,

üzletekben és a

Közösségi Ház portáján!

Köszönjük, hogy velünk tartanak!
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Megkérdeztük...

Herczeg Zsolt polgármester 
és Batta Attila Viktor alpol-
gármester sajtótájékoztató 
keretein belül ismételten tájé-
koztatta a lakosságot az 
elmúlt képviselõ-testületi ülé-
sek legfontosabb napirendjei-
rõl, döntéseirõl.

– Mezõtúr város közrend és közbiz-

tonsági helyzetérõl hallhatott a kép-

viselõ-testület beszámolót. Mit lehet 

elmondani a város helyzetérõl?

H.Zs.: – Fekete Miklós ezredes úr 

a Mezõtúri Rendõrkapitányság veze-

tõje, a testületi ülésen ismertetette 

beszámolóját a városi képviselõkkel. 

Fontos kiemelni, hogy drasztikusan 

csökkent a lopások, garázdaságok és 

egyéb bûncselekmények száma. 

Ebben több tényezõnek is szerepe 

van; a városi térfigyelõ kamerarend-

szeren túl számos olyan intézkedés 

történt, – a megelõzés területén is – 

amelyek közrejátszottak a statiszti-

ka javulásában. Elégedettek azon-

ban nem lehetünk, hisz amíg törté-

nik bûneset, például kirabolnak 

valakit, addig nem lehetünk nyugod-

tak, tehát továbbra is van tennivaló a 

közbiztonság javítása területén. 

Elhangzott az ülésen az is, hogy 

nagyon fontos feladatunknak tartjuk 

a térfigyelõ rendszer fejlesztését, e 

célból a közelmúltban az önkor-

mányzatunk beadott egy újabb 

pályázatot a Belügyminisztériumhoz, 

amely 11 új kamera elhelyezését 

tenné lehetõvé. Visszajelzés egyelõ-

re még nem érkezett. Ha elnyerjük 

ezt a támogatást, akkor a város bûn-

ügyileg fertõzöttebb részeire kerül-

nének kihelyezésre.

– Napirenden volt a Tisztamenti 

Regionális Vízmûvek Zrt. 2013. évi 

üzemeltetési tevékenysége. Mit tar-

talmazott a beszámoló?

H.Zs.: – 2013. június elsejétõl az 

üzemeltetési feladatok átkerültek a 

Regionális Vízmûhöz, innentõl 

kezdve nem az önkormányzat cége 

– a Mezõtúr és Környéke Víz-és 

Csatornamû Kft. – a szolgáltató. A 

beszámolóból kiderült az, hogy a 

szolgáltatás színvonala az ivóvíz és 

a szennyvíz vonatkozásában nem 

változott, elfogadható szintû szol-

gáltatást nyújt a Regionális 

Vízmûvek. Egyetlen egy óriási prob-

léma van, amit sajnos a mai napig 

nem sikerült igazán orvosolniuk, ez 

a vízdíj számlák rendszeres, havi 

szinten történõ elkészítése illetve 

beszedése. Sajnos az eltelt több mint 

1 esztendõ után is a számlák tovább-

ra sem érkeznek rendszeresen, és 

probléma van a tartalmukkal is. A 

vezérigazgató úrnak ezt több alka-

lommal is jeleztem, és arra kértem, 

hogy a problémát minél hamarabb 

oldják meg. Azt a tájékoztatást kap-

tam, hogy jelenleg is nagyon sok 

település csatlakozik hozzájuk és a 

számlák elkészítésével kapcsolatban 

számítástechnikai nehézségekkel 

küzdenek, de reményeik szerint 

rövid idõn belül meg fog szûnni ez 

az probléma. 

– Zárt ülés témája volt egy KEOP 

pályázat elõkészítése. Mire fog 

pályázni az önkormányzat?

H.Zs.: – A pályázat tárgya a Zrínyi 

úti Óvoda és Bölcsõde teljes energe-

tikai felújítása. A projekt összértéke 

150 millió forint lesz, ennyire lehet 

maximum pályázni. Egy település 

egy pályázatot nyújthat be. Ennek 

igyekszünk megfelelni, reméljük 

eredményesek leszünk, hiszen a 

Zrínyi úti Óvodára és Bölcsõdére is 

ráfér már a felújítás. Ez nyílászáró 

cserét jelent, a homlokzat és lapos 

tetõ hõszigetelését, a fûtésrendszer 

teljes korszerûsítését, esetleg még 

napkollektorok felhelyezését tartal-

mazhatja. Ez a pályázati felhívás 

még nem jelent meg, de a társadal-

masítása folyamatban van és az ott 

rendelkezésre álló információk 

alapján elkezdtük a pályázat elõké-

szítését. Közbeszerzési eljárás kere-

tén belül a kivitelezõ személye is 

kiválasztásra került, ez a pályázat 

benyújtásánál elõnyt jelent. A nyer-

tes ajánlattevõvel egy úgynevezett 

feltételes módú kivitelezési szerzõ-

dést kötött az önkormányzatunk, a 

szerzõdés akkor lép hatályba, ha ezt 

a pályázatot az önkormányzatunk 

megnyeri.

– A helyi autóbusz közlekedés is 

ismételten napirendre került. 

Született-e döntés ennek visszaál-

lításáról?

B.A.V.: – 2010-ben önkormányza-

tunknak már közel 10 millió forint-

ba került a helyi autóbusz közleke-

dés, emellett a kihasználtsága is 

nagyon csekély volt. Folyamatosan 

kereste az önkormányzat a megol-

dásokat a helyi járatok megtartásá-

ra, többféle módon próbáltuk a 

költségeket csökkenteni, de sajnos 

olyan megoldást nem sikerült talál-

nunk, ami kielégítõ lett volna. Így 

2013. január elsejével a helyi járatú 

közlekedést felfüggesztettük. 

Sokan megkerestek bennünket, 

hogy legalább a piaci napokon egy 

városi járatot indítsunk el. A mûsza-

ki osztályon dolgozó kollégák 

kidolgoztak egy hibrid megoldást, 

ami szerint az 1-es buszjárat újra 

indul piaci napokon a reggeli és 

délelõtti órákban, ez a járat az 

Újvárost, az autóbusz állomást és a 

Kossuth teret kötné össze. A 

Volánnal egy olyan megegyezés is 

születendõben van, hogy a helyközi 

járatokat helyi közlekedésre is 

igénybe vehetik a lakosok. 

– A testület úgy döntött, hogy idén 

újra pályázatot nyújt be 

testvértelepülési találkozók szer-

vezésére. Milyen feltételek mellett?

B.A.V.: – Már 2013-ban is sikere-

sen pályázott az önkormányzatunk, 

9700 eurót nyertünk el. Különbözõ 

EU-s normáknak is meg kell felelni, 

népszerûsíteni kell az Európai 

Uniót és buzdítani az embereket, 

hogy tevékenyen vegyenek részt 

benne. Ezen a sikeren felbuzdulva a 

testület úgy döntött, hogy 2015-ben 

is benyújt egy pályázatot. Ez már 

egy komolyabb összegrõl szól, 

14500 eurós projekt lenne, ami azt 

tenné lehetõvé, hogy településen-

ként 15-15 fõt, összesen 90 fõt 

fogadjon a város. A pályázat célja, 

hogy az emberek ismerjék meg az 

Európai Unió mûködését, abban 

tevékenyen vegyenek részt és a 

különbözõ országok lakói minél 

jobban tájékozódjanak egymás éle-

térõl és ezen felül a gasztronómia 

és a kultúra is kiemelt szerephez 

jutna. A másik változás a lebonyolí-

tásban az, hogy eddig a Túri Vásárra 

hívtuk meg a testvértelepülési dele-

gációkat, jövõre ezen változtatni 

szeretnénk és az augusztus 18 -21. 

közötti idõszakban lenne ez a talál-

kozó, magába foglalná az államala-

pítás ünnepét, a sárkányhajó ver-

senyt és a lampionúsztatást is. 

Bodor Márti

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2014. június 26-ai soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

- Mezõtúr Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2011.

(II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról,

- Mezõtúr Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet módo-

sításáról.

A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, vala-

mint a városi könyvtárban. A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ 

KEDVES OLVASÓINK!

ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, 

HOGY A 

KÖNYVTÁRI EGYSÉGEK
 JÚLIUS 21 – AUGUSZTUS 3-IG

ZÁRVA TARTANAK.
NYITÁS: AUGUSZTUS 4-ÉN.
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Kelet-Magyarország egyik 
legnagyobb fesztiválja kerül 
megrendezésre hamarosan 
Mezõtúron, hiszen 2014. júli-
us 31. és augusztus 2. között 
immáron harmadik alkalom-
mal nyitja meg több ezer 
ember elõtt kapuit az East 
Fest. A fesztivált érintõ közér-
dekû információkról, változá-
sokról Szabó Ferencet, a fesz-
tivál sajtómunkatársát kér-
deztem.

– Idén harmadik alkalommal 

kerül megrendezésre az East Fest. 

Miben változik az elmúlt évekhez 

képest a fesztivál?

– Az East Fest 2012 nyarán debü-

tált Mezõtúron, hatalmas sikerrel. 

Akkor még – a látogatottságot 

tekintve – egy kicsit családiasabb 

hangulatú volt a légkör. A 2013-as 

év aztán meghozta az áttörést, 

tavaly már sok ezer bulizni vágyó 

fiatal érkezett Mezõtúrra. A hatal-

mas érdeklõdésbõl láttuk azt, hogy 

az East Festnek van jövõje, így 

2014-ben is megrendezésre kerül 

majd Kelet-Magyarország egyik leg-

nagyobb fesztiválja, július 31. és 

augusztus 2. között.

– A fellépõket tekintve az elmúlt 

években nem jelent meg külföldi 

fellépõ a programkínálatban, az 

idén várható-e, hogy külföldi elõ-

adót köszöntsünk Mezõtúron?

– Idén sem lesz külföldi zenekar 

a fesztiválon, ám külföldön elis-

mert magyar producerek, zenekar-

ok természetesen igen. A teljesség 

igénye nélkül néhány zenekart sze-

retnék felsorolni;  itt lesz a fiatalok 

nagy kedvence a Cloud9+, a 

Magashegyi Underground, a 

Quimby, az Ossián. A Hõsök egy új 

formációval érkezik hozzánk, egy 

élõ nagy koncertet fognak adni, de 

itt lesz még a Punnany Massif, 

Brains, Depresszió, Road, Belga, 

Deniz, Chris Lawyer, Julia 

Carpenter, illetve egy új színpa-

dunk is lesz a Retro Színpad, ahol 

Korda Györggyel és Balázs Klárival, 

valamint Dévényi Tibi bácsival 

lehet majd találkozni. Velünk lesz 

még Rekop György, valamint akik-

nek a színpadi programok sem len-

nének elegek,  azok az After rock 

sátorban tovább bulizhatnak, illet-

ve Kovács Nagyember László és 

Juhász Laci retroslágereire tovább 

táncolhatnak. A részletes program 

megtalálható a www. eastfest.hu 

internetes oldalon!

– A színpadi programok mellett 

idén a kísérõ programok listája is 

bõvült. Errõl mit lehet elmondani, 

kik fogják képviselni magukat?

– Az elmúlt években láttuk azt, 

hogy nagy igény mutatkozik arra, 

hogy a koncerteken kívül is hasz-

nosan töltsék el az idõt az ideláto-

gató fesztiválozók. A tavalyi évben 

már strandröplabda és strandfoci 

bajnokságot is szerveztünk, ez az 

idei évben is megrendezésre kerül 

majd a strandfürdõ területén, a 

homokos pályán. Ezen kívül a Civil 

Falu is várja az érdeklõdõket, ahol 

többek között a Magyar 

Sörpingpong Egyesület, a Magyar 

Honvédség, a Hungarian Street 

Workout Team, a Gibbon 

Slacklines, a Pole Fitness Stúdió is 

bemutatkozik. Mindemellett lesz 

bungee-jumping, illetve sportsátor 

is. A fesztivál területén az 

Egészségfejlesztési Iroda is képvi-

selteti magát.  

– Azt el lehet mondani, hogy az East 

Fest látogatottsága felfelé ível, a 

tavalyi évben több határon túli és 

határon belüli városból is érkezhet-

tek fesztiválozók ingyen. Idén 

milyen város képviseltetheti magát?

– Ez a hagyomány 2014-ben is 

folytatódik, idén Szabadka, Arad, 

Gyõr és Nyíregyháza fiataljai 

regisztrálhattak az East Festre. A 

fesztivál facebook oldalán az egye-

temeket, fõiskolákat is megverse-

nyeztettük. A közönség szavazatai 

alapján az egri Eszterházy Károly 

Fõiskola 200 fõvel vehet majd részt 

ingyen ezen a hétvégén.

– A bõvült létszám hatására a 

tavalyi évben kicsinek bizonyult a 

kijelölt kemping területe. Idén hol 

találnak szállást a fesztiválozók?

– Az elmúlt évekhez képest jelen-

tõsen megnövelt területen a 

Mezõtúri Városi Strandfürdõ terüle-

tén és a mellette lévõ Erzsébet-

ligetben kerül megrendezésre a 

fesztivál. A régi fesztiválozók tud-

ják, hogy a liget gyönyörû árnyékos 

fái között milyen jó is sátorozni. Ott 

lesz a fõkemping kijelölve. 

Természetesen, ha megtelne, lehe-

tõségünk van több pótkemping nyi-

tására is.

– Az East Festnek küldetése van. 

Errõl mit lehet elmondani? Minden 

évben állandó ez a küldetés?

– Sokan felkapják a fejüket arra, 

hogy az East Festnek küldetése van. 

Igen, az East Festnek van küldetése, 

szerintem egyedülálló módon a 

magyar fesztiválpiacon. Ilyenkor 

nagyon sokan ide látogatnak 

Mezõtúrra, egy vidéki városba. 

Tudjuk, hogy a vidéknek milyen 

problémái vannak. Tudjuk azt, 

hogy milyen nehéz munkát találni, 

elhelyezkedni, nagy az elvándorlás. 

Ezekrõl beszélni kell. Tudjuk azt, 

hogy egy fesztivál nem fogja megol-

dani ezeket a problémákat, de 

beszélni lehet róla. Sok jó ötlet, 

pedig talán eredményt is hozhat. A 

fiatalok számára ezen a hétvégén 

lehetõség lesz majd több elõadás 

végighallgatására, valamint a vidék 

problémáinak megvitatására.

– A közösségi oldalt figyelve azt 

lehet mondani, hogy interaktív a 

marketingje az East Festnek. Miért 

tartjátok ezt fontosnak?

–  Azért, mert egy fesztivált a 

fesztivál közönsége alakít. 

Tehetségkutatókat hirdetünk, illet-

ve mindig megkérdezzük a fesztivá-

lozók véleményét, hogy milyen 

együtteseket, zenekarokat, fellépõ-

ket látnának szívesen, és amennyi-

ben a lehetõségeink engedik, ezek a 

zenekarok meghívást is kapnak 

fesztiválra. Úgy gondolom így lehet 

egy olyan bázist kiépíteni, akik 

rendszeresen vissza fognak járni a 

fesztiválra, szeretni fogják ezt a 

fesztivált, és jól tudják magukat 

érezni, baráti, vidéki árakon.

– Közeleg a fesztivál idõpontja. 

Mennyi idõ van még a jegyek és 

bérletek megvásárlására? Hol tud-

ják beszerezni azokat?

– Nagyon sokan tudják, hogy a 

tavalyi évben már a nulladik napon 

elfogyott az összes bérlet a helyszí-

nen, csak napi jeggyel lehetett részt 

East Fest 2014.

Folyt. a 4. old.
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Programajánló

Meghívó

A BÚZAVIRÁG népdalkör 2014. július 27-én vasárnap délután 15 órai 

kezdettel vidám „ANNA” napi 2 órás szórakoztató mûsort rendez a 

Közösségi Házban, Mezõtúr Szabadság Tér 17. 

A mûsorban elhangzik: 

• magyar nóta

• népdal

• mulatós nóták

• citera zene

• cigánynóták

Sztárvendég: 

Sülyi Károly magyar nóta énekes.

Zenél: Berecz Zsolt

A mûsor után mulatság, tánc. A talpalávalót a Csabacsûdi „VIDÁMFIÚK” 

zenekara szolgáltatja. A belépés díjtalan. Támogató jegy a helyszínen kapható.

Szeretettel várunk minden kedves vendéget, aki szeret szórakozni, 

mulatni, táncolni. 

A „BÚZAVIRÁG” DALKÖR tagjai

Fellépõ vendégek: 

• Túrkeve (énekkar)

• Csabacsûd (énekkar)

• Öcsöd (énekkar)

• A Mezõtúri „VADVIRÁG „énekkar

• A Mezõtúri „BÚZAVIRÁG”

 énekkar

Véradás
2014. július 23-án 8:00-13:00-ig véradás lesz a Közösségi Házban.

Szeretettel várunk mindenkit!

A véradáshoz szükséges dokumentumok:

- TAJ kártya,

- Személyi igazolvány,

- Lakcímkártya.

Magyar Vöröskereszt

Meghívó
Túriak a pokol tornácán

 címû kiállításra

1914-1918

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület Tisztelettel Meghívja Önt, család-

ját és barátait az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 

rendezett emlékkiállításra. 

Ideje: 2014. augusztus 5. 16. óra.

Helye: Városi Oktatási Centrum (volt fõiskola) 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1. 

A kiállítást megnyitja: Bojtos Gábor levéltáros.

A rendezvényt támogatta: Mezõtúr Város Önkormányzata, Nemzeti 

Együttmûködési Alap

Szabó András 

elnök

K3
I. Kerékpáros Találkozó
2014. augusztus 8-9-10.

Helyszín: Mezõtúr, Erzsébet-liget

Regisztrációs lap a www.kor-zol.hu oldalon található és tölthetõ le.

Augusztus 8. péntek
• Kerékpáros ügyességi versenyek a gyerekeknek délután 3-tól.

• Közös edzés a Tour de Túr útvonalán délután 4-tõl.

Augusztus 9. szombat
• Országúti kerékpárverseny délelõtt 9-tõl.

Útvonal: Mezõtúr-Túrkeve-Kétpó-Mezõtúr

A verseny távja 50 km.

• Túri Kupa (http://www.turikupa.hu/) utcai futóverseny délután 3-tól.

A futóverseny után (kb. délután 6 óra körül) pedig Minden Ami 
Gurul jelmezes felvonulás.

Augusztus 10. vasárnap
• Monti túra és verseny délelõtt 9-tõl.

Kiegészítõ programok:
• Pénteken és szombaton bemutatók, termékismertetõk és tesztelési 

lehetõség a magyarországi forgalmazók jóvoltából.

• Vasárnap Túri Vásár! (http://mkskft.hu/turivasar/)

• Este zene és tánc.

Nevezés, nevezési díjak:
Az elõnevezés tartalmazza a kemping- és strandhasználatot, a versenyek 

részvételi díját. Elõnevezés utolsó dátuma: 2014. augusztus 1. péntek.

Elõnevezési díj: 5000 HUF

A rendezvényre helyszíni nevezés is lehetséges, melynek díja: 7000 HUF.

További információ, bõvebb felvilágosítás: www.kor-zol.hu, www.

facebook.com/tourdetur.kerekparverseny, Bíró László +36-20-973-44-36, 

Kollár Lajos +36-30-901-61-66

Hátszelet, sikeres versenyzést és jó túrázást!!

A Szervezõk

venni az East Festen. Idén is rohamosan fogynak a bérletek már elõvétel-

ben. Azt javaslom, hogy aki bérletesként szeretne részt venni a fesztiválon 

minél elõbb szerezze be azt. Mezõtúron 6490 forintért kedvezményesen az 

Erõd Klubban, vagy az Ibusz Irodában; akinek pedig nincs lehetõsége 

Mezõtúron megvásárolni a bérletet még mindig kedvezményesen megtehe-

ti 6990 forintért. A jegyárusító pontokról a www.eastfest.hu weboldalon 

lehet érdeklõdni. A helyszínen 7490 forint lesz a bérlet, feltéve, hogy marad 

addig. Érdemes gyorsnak lenni.

Bodor Márti
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2014. június 16-án, harmadik 

alkalommal került sor az Emberség 

Napja alkalmából tartott megemlé-

kezésre. A megemlékezés 16.30 

órakor a Mezõtúri Evangélikus 

templomban ünnepi istentisztelet-

tel vette kezdetét Kondor Péter, a 

Kelet-Békési Egyházmegye espere-

sének közremûködésével. Az 

Istentisztelet után a Túri Fazekas 

Múzeum igazgatója, Pusztai Zsolt 

mondta el emlékezõ gondolatait. 

Ezt követõen Mezõtúr Város 

Képviselõ-testületének döntése 

alapján Herczeg Zsolt polgármester 

úr átadta a 2014. évben alapított 

„Botyánszky János” díjat Ondavay 

Tibor plébános, pápai prelátus úr 

részére. A kitüntetõ díjhoz ezúton 

is gratulálunk.

 A Bárdos Lajos Alapfokú 

Mûvészeti Iskola, tanárai és diákjai 

színvonalas mûsorral kedveskedtek 

a Mezõtúri Evangélikus templom-

ban a megemlékezésen megjelent 

vendégek részére, melyet ezúton is 

köszönünk.

A templomi megemlékezést 

követõen, 17. 00 órakor az emlék-

parkban, Botyánszky János lelkész 

emlékmûvének megkoszorúzása 

után harangzúgás mellett békeme-

net indult a Zsidó emlékhelyhez, 

ahol a Sono Felici Énekegyüttes 

elõadásában a Shalom Aleichem 

címû mûvet hallgathattuk meg. A 

megemlékezés végén, a hetven éve 

elhurcolt zsidó polgártársaink 

emlékének tisztelegve a kegyelet 

koszorúinak, virágainak, köveinek 

elhelyezésére került sor.

 www.mezotur.fidesz.hu 

Emberség napja

Mezõtúr Város Önkormányzatának 

Képviselõ-testülete a helyi kitünteté-

sek, díjak alapításáról és adományo-

zásáról szóló rendelete alapján 

„Botyánszky János” díjat adomá-

nyoz, minden év június 16-án az 

Emberség Napja alkalmából. A díjat 

azok a személyek kaphatják, akik a 

mezõtúri embertársukért, vagy 

embertársaikért való önzetlen 

emberségrõl, segítõkészségrõl tesz-

nek tanúbizonyságot és ezzel 

kiemelkedõ példát mutatnak.

A Képviselõ-testület döntése alapján 2014. évben a „Botyánszky János”díjat 

Ondavay Tibor plébános, pápai prelátus úr kapta.

Ondavay Tibor plébános, pápai prelátus 1985. március 15-én került a 

mezõtúri római katolikus egyházközség élére. Ideérkezésekor egy megle-

hetõsen elhanyagolt állapotban lévõ templom- és plébániaépület fogadta.

1988-ban kezdett a templom berendezésének felújításába: az oltárok és 

képek restaurálása valósult meg ekkor. A templom épületének felújítására 

a 2005/2006. évben került sor.

A rendszerváltás után iskolát alapított. 1992. szeptember 1-jén Ondavay 

Tibor plébános úr kezdeményezésére a katolikus egyházközség elindította 

iskoláját, Római Katolikus Általános Iskola néven. 

2003. augusztus 1-jétõl az iskolához kapcsolódott az egykori plébánia 

épületében mûködõ óvoda. Ekkortól Szent István Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda néven mûködik az intézmény. 2012-ben készült el egy 

nagy beruházást követõen a mai iskolaépület. 

Ondavay Tibor pápai prelátus 29 éve tevékenykedik önzetlenül mezõtúri 

embertársaiért. Emberségérõl, segítõkészségérõl folyamatosan tanúbi-

zonyságot tesz, példát mutatva ezzel városunk lakosságának.

Sokat és szívesen foglalkozott, foglalkozik gyerekekkel. A katolikus isko-

la lelki vezetõjeként irányítja a hitoktatást. Maga is terjeszti a hitet, nem-

csak a katolikus iskolában, hanem a város más iskoláiban is, ahol erre 

igény van.

Hitoktatói, lelki vezetõi munkája kapcsán találkozott rászoruló gyerme-

kekkel, akiket otthonába fogadott, gondozott és nevelt. A késõbbiekben 

anyagilag támogatta hátrányos helyzetû fiatalok tanulmányait.

Azonban nemcsak a fiataloknak szenteli idejét, de törõdik az idõsekkel, 

betegekkel is. Rendszeresen látogatja a járóképtelen idõs embereket ottho-

naikban lelki vigaszt szolgáltatva számukra. Az idõsek otthonának lakói is 

jól ismerik, számukra rendszeresen misét celebrál és kiszolgáltatja a szent-

ségeket.

A templom falain kívül is igyekszik összefogni a katolikus híveket. 

Belföldi és külföldi zarándoklatok szervezésével erõsíti hitüket, igyekszik 

közösséget formálni az egyes emberekbõl.

Közben jegyesoktatást tart, keresztel, bérmál, esket. A város kulturális 

életében rendszeresen részt vesz. Számos városi rendezvénynek biztosított 

már méltó helyszínt a katolikus templom. Felkérésre szívesen képviseli a 

katolikus egyházat nemzeti ünnepeken, városi eseményeken. Az ilyen 

alkalmakra megírt beszédei példamutató értékrendet közvetítenek a város 

templomba nem járó lakosai számára is.

Iskolaépítõ és hitéletet gyarapító munkájáért II. János Pál pápa pápai 

prelátusi címmel tüntette ki.

Ondavay Tibor a Római Katolikus Egyházközség élén a várospolitika 

formálójává vált. Mezõtúr Város Önkormányzata 1995-ben Pro Urbe díjjal 

tüntette ki.

Az elmúlt csaknem 30 esztendõben, amelyet városunkban töltött szere-

tettel és hûséggel szolgálta a rábízottakat és az egész várost.

Idézet a tavalyi évben megjelent önvallomásából:

„Soha nem kerestem a magam dicsõségét, a templom méltó voltáért 

minden áldozatra kész voltam és vagyok. Az ember, amit Istennek ad az az 

igazi maradandó érték. Nem gyûjtöttem vagyont, mégis mindig mindenem 

megvolt. Meggyõzõdésem, azt a papot, aki nem önzõ módon magának akar 

élni, s nem a pénzre törekszik, hanem Istent és az embereket igyekszik 

szolgálni, sokkal jobban megbecsülik és segítik. Ezt itt Mezõtúron a 28 év 

alatt megtapasztaltam. Ha újra születnék és az Úristen szolgálatra hívna, 

készséggel vállalnám.”

A kitüntetéshez szívbõl gratulálunk.

Ondavay Tibor plébános, pápai prelátus méltatása

2014. június 2-án a Pedagógusnap 

alkalmából a Nagyváradi Kiss 

Stúdió Színház mûvészei, a Magyar 

Örökségdíjas színészházaspár Kiss 

Törék Ildikó és Varga Vilmos fél 

órás felemelõ színvonalas mûsorral 

köszöntötték a nyugdíjas pedagó-

gusokat a Nemzeti 

Szálloda ebédlõjében. 

Ugyanezen a napon dél-

után 17 órai kezdettel, a 

Vidámság az élet 

showja avagy A hosszú 

élet titka címmel szóra-

koztató bohózatot 

mutattak be nagy siker-

rel a Városi Színház 

teremben. 

Ezúton is köszönjük a 

mûvészpárnak és az elõadást irá-

nyító technikusnak Ari Nagy 

Sándornak a kétszeri színvonalas 

fellépését. 

A 2014-ben 20 éves Kiss Stúdió 

Színháznak eredményes, sikerek-

ben gazdag éveket kívánunk és 

újabb találkozásokat az összetarto-

zás jegyében! 

Nagy Márta,

a Mérnök és Nyugdíjas 

Pedagógusok nevében. 

Vidámság az élet showja
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A szegedi Szög-Art Mûvészeti 
Egyesület kiállítása nyílt meg a 
Városi Galériában július 5-én. 

Az eseményen Batta Attila 

Viktor, Mezõtúr város alpolgármes-

tere köszöntötte a jelenlévõket. 

Alpolgármester úr kihangsúlyozta, 

hogy Mezõtúr Város 

Önkormányzata mindig nagy 

figyelmet fordít a mûvészetek 

támogatására és ismét egy nagyon 

színvonalas kiállításnak ad helyet a 

Városi Galéria.

Ezt követõen a kiállítást Gonda-

Szántó Ágota mûvészeti menedzser 

nyitotta meg, aki az egyesület ala-

kulásáról, tevékenységérõl és az 

alkotásokról is beszélt. A Szög-Art 

Mûvészeti Egyesület 1991-ben, 

elsõsorban szegedi vagy Szeged 

környékéhez kötõdõ képzõmûvé-

szekbõl alakult. Szobrászok, festõ-

mûvészek, grafikusok, üvegterve-

zõk és iparmûvészek is tevékeny-

kednek a csoportban. Az alkotók 

tagjainak munkáit mûfaji és techni-

kai változatosság jellemzi.

A Szög-Art mezõtúri tárlatán a 

kisplasztikától kezdve a festésze-

ten át a modern grafikáig kaphat 

ízelítõt a látogató, az elhunyt 

mûvészeket is képviselik alkotása-

ik a kiállításon. 

Az eseményen közremûködtek a 

Bárdos Lajos Mûvészeti Iskola 

növendékei.

A kortárs képzõmûvészeti tárlat 

nyitvatartási idõben augusztus 

10-ig várja a látogatókat a Városi 

Galériában.

Veres Nikoletta 

Mezõtúri Városi Televízió

Kortárs képzõmûvészeti kiállítás nyílt a Galériában

Foto: Soltész István

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselõk jogállásáról  szóló  2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

kirendeltség-vezetõ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: 
Határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ. 

A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. 

A munkavégzés helye:

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mesterszállási Kirendeltsége 

5452 Mesterszállás, Szabadság út 11.

Ellátandó feladatok: kirendeltség-vezetõi feladatok 

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:

A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012.(III.7.) 

Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 

1. melléklet 18. szociális igazgatási feladatok, 22. titkársági, testületi fel-

adatkör I. besorolási osztályra vonatkozó elõírások

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgá-

lati tisztviselõkrõl szóló 2011 évi CXCIX tv. az irányadó. 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvõképesség,

- Büntetlen elõélet,

- fõiskola, vagy egyetemi végzettség

- jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,

- motivációs levél

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az 

eljárásban résztvevõk megismerhetik.

A munkakör 2014. augusztus 1-tõl tölthetõ be. 

Elõnyt jelent:

- pénzügyi, gazdálkodási végzettség, vagy gyakorlat

- idegennyelv ismerete (angol vagy német)

- felhasználási szintû számítástechnikai ismeret.

Elvárt kompetenciák: 

- Pontos, precíz munkavégzés, 

- Szakmai elkötelezettség, 

- Kiváló szintû együttmûködõ képesség,

- önkormányzati közigazgatásban szerzett tapasztalat 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal 

címére történõ megküldésével (5400 Mezõtúr, Kossuth Lajos tér 1. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító 

számot, valamint a munkakör megnevezését: kirendeltség-vezetõ.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok 

elbírálásáról a pályázat benyújtási határidejét követõen a polgármester 

egyetértésével a jegyzõ dönt. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor pol-

gármester nyújt, a 06/56-313-001-es telefonszámon.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

 www. kozigallas.hu – 2014. július 14.

www.mezotur.hu – 2014. július 10.

Pályázat

2014. június 21-én 10.00-kor az 

Újvárosi iskola régi tanterme fogad-

ta az 1964-ben végzett 8. a. osztály 

megjelent tanulóit, osztályfõnökét 

Veres Gyuláné Esztike nénit, és Kiss 

Imréné Évikét, egykori tanárunkat.

Az iskola igazgatónõje Tóthné 

Kara Judit köszöntõ szavai után 

osztályfõnöki óra következett. 

Néhány mondatban foglaltattak 

össze az életutak, ahol az unokák 

szép száma is jelzi az elröppenõ 

idõt. Beszélgettünk, ki mit tud a 

távollevõkrõl-, diákokról, tanárok-

ról- és megemlékeztünk az „igazol-

tan” hiányzókról. Megkoszorúztuk 

az iskola –ill. Koromné Kati néni és 

Salánki tanár úr nevét viselõ tanter-

mek emléktábláit. Ajándék DVD-

vel, kis tarisznyával búcsúztunk 

iskolánktól, hogy egy finom ebéd 

mellett a Spatenben folytassuk az 

emlékezést, a beszélgetést.

Köszönjük a fantasztikus szerve-

zõmunkát Herczeg Jutkának és 

Esztike néninek- a következõ 2 év 

múlva lesz. Meghatottan fogadtuk 

tanáraink útravalóját: Ne feledjétek 

az Újvárost, ha tudtok, tegyetek 

érte!

Ráczné Székely Rozália

Ismét osztálytalálkozó az Újvároson (50! )
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A Mezõtúri Horgász Egyesület 
aktívan részt vesz a város sport-
életében. Az idei évben is már 
több versenyt hirdettek, amely 
ezután is folytatódik.

A megvalósult horgászversenyek 

indulói között egyre több a gyer-

mekversenyzõ. Ez már a 2014-ben 

meghirdetett városnapi horgászver-

senyen is megmutatkozott; a 29 

indulóból 11 fõ gyermek volt. Veres 

Imre a horgászversenyek szervezõ-

je a Városi Televíziónak elmondta, 

hogy a jövõ évben erre az alkalom-

ra családi versenyt hirdetnek a 

városban egyedülálló módon.

Talán ebbõl a versenybõl is kiin-

dulva megszervezésre került a 

Gyerek-és Ifjúsági Horgászverseny. 

Mivel a Horgász Egyesület támogat-

ja a gyermekhorgászokat így idén 

azok is részt vehettek a megméret-

tetésen, akik nem egyesületi tagok. 

Így összesen 14 fõvel rajtolt a ver-

seny és a nap végére összesen 41,64 

kg halat fogott ki a mezõny. Az 

eredmények a következõképpen 

alakultak:

I. Kirják Zsolt 6,72 kg

II. Rácz Dávid 5,92 kg

III. Bondár Marcell 5,58 kg

IV. Tar Ákos 2,90 kg

V. Hodos Marcell 2,82 kg

Veres Imre elmondta, hogy az 

egyesület és õ maga is szervez ver-

senyeket, így a nyáron még várható 

több esemény, mint például a IV. 

Balázs Árpád verseny, ami a Bánya 

tóra van kiírva, de ha az útviszo-

nyok megengedik akkor a Harcsás 

Holtágot veszik birtokba a horgá-

szok. A tavalyi évben 40 fõ indult a 

versenyen, amely létszámot már a 

Bánya tó nem bírja el. Augusztus 

9-én a már hagyományos Túri Vásár 

kupára kerül sor, ez egy meghívá-

sos úszós verseny. 2013-ban elin-

dult egy egyeztetés arra vonatkozó-

lag, hogy az idei évben a testvér 

települések is nevezzenek, így vár-

ható, hogy határon túli horgászok 

is részt vesznek ezen a kupán.

Versenykiírásokról, részletekrõl 

érdeklõdni lehet a Mezõtúri 

Horgász Egyesületnél és Veres 

Imrénél versenyszervezõnél.

Bodor Márti

Horgászversenyek
Ismét örömteljes eseményrõl sze-

retnék beszámolni, amely közérde-

kû, és a térség lakosai érdekében 

történt a kórházban: 

Mindannyian tudjuk a megbete-

gedési mutatószámok alapján, hogy 

országosan a szív-érrendszeri meg-

betegedések állnak az elsõ helyen, 

és ez a térségünkben sincs más-

ként. Az is nyilvánvaló, hogy kevés 

az ilyen betegek ellátására, gondo-

zására kompetens orvosi szervezeti 

egység, amelynek eredményekép-

pen az intézetekben hosszú várólis-

tával, ellátási nehézségekkel kell 

szembenézniük a betegeknek.

A mezõtúri kórházban 4 éve 

kialakításra került a Kardiológiai 

szakrendelés az ehhez szükséges 

szakszemélyzeti létszámmal, illetve 

a speciális mûszerekkel. 

3 hónappal ezelõtt a szívgyógy-

ászati vizsgálatok alapját jelentõ és 

diagnosztikai fontossággal bíró kar-

diológiai ultrahangfej meghibáso-

dott, javíthatatlanná vált, és teljes 

cserére szorult. Természetesen ezek 

az orvosi eszközök meglehetõsen 

drágák, azonnali cseréjük intézmé-

nyi önerõbõl szinte lehetetlen. 

Merész lépésre szánta el magát a 

kórház vezetése, és újra gyûjtést 

szervezett - mint ahogyan korábban 

tette ezt a hasi ultrahangfej beszer-

zése kapcsán - és fantasztikus 

összefogással szinte kérdezés nél-

kül minden megkeresett segített.

A kezdeményezés eredményekép-

pen két hét alatt sikerült összegyûjte-

ni a szükséges összeget, és meg lehe-

tett vásárolni a fontos készüléket. 

Ahogyan az ilyen esetekben, ez 

alkalommal is a Mezõtúri Városi 

Kórház - Rendelõintézet 

Fejlesztéséért Közalapítvány közben-

járásával sikerült üzembe helyezni az 

új készüléket, és ismételten elindul-

hatott a szakmai munka az intéz-

mény Kardiológiai szakrendelésén.

Az ünnepélyes átadásra, amelyen 

köszönetét fejezte ki a kórház a 

szponzoroknak, 2014 július 10-én 

került sor.

Támogatóink:
Mezõtúr Város Önkormányzata 

Dalkia Energia Energetikai Kft. 

ENTERPRISE Communications Kft. 

Mölnlycke Health Care

Kereskedelmi Kft. 

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 

SZEBIK 2001. Kft. 

Példaértékû és egyedülálló összefo-

gást tapasztaltam a Háziorvosok és a 

Kórházi Orvosok részérõl, akik azon 

túl, hogy a nehézséget átérezve nyúj-

tották anyagi segítségüket, tették ezt a 

betegeik helybeli ellátása érdekében, 

kifejezve elkötelezettségüket a bete-

gek magas színvonalú, szakszerû gyó-

gyításának fontossága tekintetében. 

Háziorvos kollégáim: 
Dr. Szabó Bálint

Dr. Tálas Gabriella

Dr. Simon Zsuzsanna

Dr. Imreh Zoltán

Dr. Bodola Gyöngyi

Dr. Lõdár Péter

Dr. Ecseki Terézia 

Kórházi orvos kollégáim:
Dr. Nagy Mihály 

Dr. Kovács Ottó

Dr. Borbély Mariann

Dr. Berényi Mátyás 

Dr. Mike Géza 

Dr. Balogh Ferenc

Dr. Ádám István

Dr. Gáll Károly 

Dr. Horváth Ferenc

Dr. Pálinkás Julianna

Dr. Dézsi Julianna

Dr. Bándy Éva

Dr. Fejes Imre

Dr. Csellár Zsuzsanna

Ismételten a hála és a köszönet 

ezért a kiemelkedõ jelentõségû 

összefogásért a magam, az intéz-

mény és a térség kardiológiai bete-

geinek nevében: 

Dr. Csellár Zsuzsanna 

fõigazgató

Kedves Olvasó!

Tervezett programok a Mezõtúri Strandon
2014

Július 19. (szombat) Kézilabda bajnokság

Július 24. (csütörtök) Nyugdíjas találkozó

Augusztus 2. (szombat) East Fest

Augusztus 3. (vasárnap) East Fest

Augusztus 10. (vasárnap) Túri Vásár

Augusztus 17. (vasárnap) Strandfoci bajnokság

A változtatás jogát fenntartjuk!

MEZÕTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Kétpón, Mezõhéken, Mesterszálláson és Mezõtúron!

Telefon:     06 56 350 075

Központi mobil:    06 20 243 58 08

Email: mvtv@mkskft.hu

mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu

Cím: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17. I. em.
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Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17. 

Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelõs szer-

kesztõ: 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. július 23. (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 titkár-

ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett 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.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Lõrincz Katalin

Készenléti gyógyszertár
Július 18-24- ig
Kamilla  Gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa György út 22. 
Tel: 56/350-993
Július 25-31-ig 
Városháza  Gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5 
Tel: 56/350-044 

Állatorvosi ügyelet
Július 19-én és 20-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi út 9.
tel: 06/30 963-5209 és 56/350-600
Július 26-án és 27-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József Attila út 9.
tel: 06/30 977-0936 és 56/352-265

Ü G Y E L E T E K

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.

Trencsényi LeventeTrencsényi Levente
(Bense Zsófia)(Bense Zsófia)

ELHUNYTAK
Németh Sándorné Szeiff Ilona (89)
Herbály Endréné Bodnár Irén (90)

Nagy László (79)
Nyugodjanak békében.

„Bár padjait nem koptattam

Gyönyörû partjának igen örültem

Szabadság tér kapásai köszönet néktek.”

Állás lehetõség
A Mezõtúri Intézményellátó Kft. minimum érettségivel rendelkezõ 

munkatársat keres kompüzemeltetési feladatra.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal július 20-ig, az alábbi elérhetõsé-

geken:

intezmenyellato@mturiellato.hu

5400 Mezõtúr. Pétery Károly út 4-6.

Kedves leendõ és régi vendégeink!

A Senátor Büfé a Közösségi Ház földszintjén kedvezõ árakkal,

kedves kiszolgálással várja régi és új vendégeit!

Hideg és melegszendvicsek, kávé, tea, üdítõ széles

választékát megtalálják!

Üdítsék fel magukat nálunk!

Jégkrémek nagy választékban és alkoholmentes koktélok várják 

Önöket! 

Térjenek be hozzánk!

Alakítsák Önök a Városi Televízió mûsorát!

Mi megkérdezzük!

Küldjék el kérdéseiket névvel, vagy név nélkül és mi megkérdezzük!

Kitõl kérdezne? ......................................................................

Mit kérdezne? ........................................................................

Küldje el kérdését e-mailben: mvtvkozonsegszolgalat.hu, 

postán: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17., 

vagy vágja ki ezt a szelvényt és dobja be a Közösségi Ház portáján

található dobozba!

Legyen Ön is szerkesztõnk!
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