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Advent 2014.

Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy év, újra az adventi készülõdés és a karácsonyi hangulat jellemzi napjainkat. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is több program 

közül válogathat, amelyeket összegyûjtöttünk és az Adventi Programfüzetünkben megjelentetünk. Keresse részletes programajánlónkat a városi intézmé-

nyekben, üzletekben és a Közösségi Ház portáján. Köszönjük, hogy velünk tartanak!

Mûjégpálya megnyitó

Program helyszíne: Városi Oktatási Centrum (volt Fõiskola)

Program idõpontja: 2014. november 28. (péntek), 17 óra

Kapcsolattartó, elérhetõség: Papp Tünde 06/30 695-5014

Idén elõször Városi Mûjégpálya Mezõtúron. A Városi Oktatási Centrum 

udvarán felállított mûjégpálya mellett büfével és adventi vásárral várjuk 

Önöket egészen 2015. január 4-ig!

A Városi Mûjégpálya használatát megnyitja Herczeg Zsolt Mezõtúr város 

polgármestere.

I. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Városháza díszterme

Program idõpontja: 2014. november 30. (vasárnap) 17 óra

Kapcsolattartó, elérhetõség: Karsainé Szabó Judit 06/56 551-902

A négy adventi vasárnap elsõ helyszíne a városháza díszterme. Az öku-

menikus koszorúszentelést követõen Dr. Lázár József nyugalmazott kerületi 

fõállatorvos mondja el adventi emlékezõ gondolatait, majd Herczeg Zsolt 

polgármester gyújtja meg az elsõ gyertyát a városi adventi koszorún. Ezek 

után a Vivace Kamarakórus mûsora következik, akik immár ötödik alkalom-

mal kísérik az adventi koszorú elsõ gyertyagyújtását.

Szervezõ: Mezõtúr Város Önkormányzata, Mezõtúri Közmûvelõdési és 

Sport KN Kft.

Mikulás napi koncert
ABRAKADABRA – Interaktív ünnepi koncert Csepregi Évával

Program helyszíne: Városi Oktatási Centrum (volt fõiskola) 

sportcsarnok, Petõfi tér 1.

Program idõpontja: 2014. december 4. (csütörtök), 10 óra

Kapcsolattartó, elérhetõség: Orosz 

Annamária (06/56 350-075)

Csepregi Éva egy interaktív 

gyermekmûsorral látogat el hozzánk 

Mezõtúrra. A Neoton Família méltán 

jól ismert szólistája az Abrakadabra 

címû gyerekmûsorával örvendeztet 

meg bennünket. Az elõadás, mint 

minden évben a Közösségi Ház, no és 

persze a Mikulás ajándéka a mezõtúri 

gyerekeknek. A belépés ingyenes!
Szervezõ: Mezõtúri Közmûvelõdési 

és Sport KN Kft. 

Mikulás a jégen

Program helyszíne: Városi Oktatási Centrum (volt Fõiskola)

Program idõpontja: 2014. december 5. (péntek), 17 óra

Kapcsolattartó, elérhetõség: Papp Tünde 06/30 695-5014

Rendhagyó Mikulás ünnepség a volt Fõiskola udvarán a városi 

mûjégpályánál. A belépõ 200 Ft, amely magában foglal egy forralt bort, vagy 

egy gyermek puncsot. A 12 év alatti gyermeknek és egy kísérõnek ezen a 

napon a korcsolya bérlés ingyenes. Fellép Papp Vera énekes, vendégünk a 

Mikulás, aki egy kis ajándékkal is kedveskedik a gyermekeknek.

II. Adventi gyertyagyújtás

Program helyszíne: Közösségi Ház, 

nagyterem

Program idõpontja: 2014. december 7. 

(vasárnap) 17 óra

Kapcsolattartó: Orosz Annamária, 

06/56 350-075

Az adventi vasárnapok második helyszíne a Közösségi Ház, ahol emlékezõ 

gondolatokat hallhatunk Pappné Juhász Emíliától a Mezõtúri Intézményellátó 

és Ingatlankezelõ KN Kft. ügyvezetõ igazgatójától, majd Kontér Béláné a 

Városi Óvodák intézményvezetõje gyújtja meg a városi adventi koszorú 

második gyertyáját. A továbbiakban Thurzó Zoltán zongoraestje következik.

Szervezõ: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KN Kft.

MÛJÉGPÁLYA Mezõtúron elõször!

2014. november 28. - 2015. január 4.

Minden kedves korcsolyázni vágyót várunk a városi mûjégpályára!

Helyszín: Városi Oktatási Centrum (volt Fõiskola)

Bejárat a Földvári út felõl

Nyitvatartás: hétköznap 14:00-20:00, hétvégén 10:00-20:00

Elõzetes bejelentkezés esetén csoportoknak délelõtti órákban is!

Jegyárak: pálya 300 Ft/óra, korcsolya bérlés 200 Ft/óra

korcsolya élezés díjmentes, saját korcsolya használható.

Bõvebb információ: Papp Tünde 06/30 695-5014, 

www.mezotur.hu

Támogatja: Mezõtúr Város Önkormányzata, Mezõtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelõ KN Kft., Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KN Kft., 

Mezõtúri Ipari Park Kft.
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülõk, Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos

tájékoztatása

Tisztelt Szülõk-Gondviselõk!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a 2014. november hónapra járó Erzsébet-

utalvány /továbbiakban utalvány/ kézhezvételére, 2014. november 21. 

napját követõen, a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Déli portáján 

kerül sor, /Postával szemben/ ABC sorrendben. Az utalvány, fogyasztásra 

kész étel, ruházat és tanszer vásárlására használható fel. Az igénylõk magas 

számára való tekintettel kérem, hogy az alábbiakban felsorolt idõpontban 

jelenjenek meg:

A szülõ-igénylõ vezetéknevének „A” kezdõbetûjétõl a „Cs” kezdõbetûig:  

2014. november 24.

A szülõ-igénylõ vezetéknevének „D” kezdõbetûjétõl a „K” kezdõbetûig:  

2014. november 25.

A szülõ-igénylõ vezetéknevének „L” kezdõbetûjétõl a „P” kezdõbetûig:  

2014. november 26.

A szülõ-igénylõ vezetéknevének „R” kezdõbetûjétõl a „Zs” kezdõbetûig:   

2014. november 27.

Azon szülõk-gondviselõk akik, valamely oknál fogva nem tudtak megje-

lenni a számukra megjelölt napon, november 28-án 8.00-12.00 óráig felve-

hetik az utalványukat.

Az utalványok kézhezvétele hétfõn, kedden, szerdán, csütörtökön, reg-

gel 8.00 órától 12.00 óráig, majd 13.00 órától 16.00 óráig, pénteken reggel 

8.00 órától 11.00 óráig történik.

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben valamilyen okból nem vették át 

az utalványt, legkésõbb 2014. december 02. napjáig jelezzék, mert utána 

nem áll módunkban az utalványokat kifizetni.

A pótigénylési határidõ elmulasztása jogvesztõ, így kérem annak foko-

zott figyelembe vételét.

Az utalványok átvételéhez személyi igazolvány, lakcím kártya szüksé-

ges, ezek hiányában nem áll módunkban az utalványokat kifizetni.

dr. Szûcs Attila

S.K.

NAPELEMES RENDSZER 
TELEPÍTÉSE A MEZÕTÚRI 
RÁKÓCZI ÚTI ISKOLA, 
VALAMINT A KOSSUTH ÚTI 
ISKOLA ÉPÜLETEIRE

A Mezõtúr Város 
Önkormányzata 39,13 millió 
forint vissza nem térítendõ uniós 
támogatást nyert el a KEOP-
4.10.0/A/12 kódjelû, Helyi hõ, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 
címû pályázati kiíráson. A projekt 
eredményeként napelemes rend-
szerek kerültek telepítésre 
Mezõtúron a Rákóczi úti iskola és 
a Kossuth úti iskola épületére. 

A KEOP-4.10.0/A/12-2013-1059 
azonosító számú projekt keretében 

a Mezõtúri Magyar – Angol Két 

Tanítási Nyelvû Általános Iskola és 

Alapfokú Mûvészeti Iskola  két épü-

letének tetejére kerültek telepítésre  

napelemes rendszerek. A  Rákóczi 

utca 40. szám alatti épületegyüttes-

re egy 32,16 kWp teljesítményû, a 

Kossuth Lajos utca 82. szám alatt 

lévõ épületegyüttes tetejére pedig 

egy 10,08 kWp teljesítményû nap-

elemes rendszer került fel. A telepí-

tett rendszerek a két általános isko-

la villamos energia ellátásának egy 

részét biztosítják. A napelemes kis-

erõmûvek teljesítménye az éves 

energiafelhasználáshoz igazodik, a 

nyári túltermelés a várható téli, 

kisebb hozamokat kiegyenlíti. 

A projekt során az volt a cél, 

hogy a nagymértékû vételezett vil-

lamos-energia egy részét kiváltsa a 

háztartási méretû kiserõmû által 

termelt villamos energia, ezáltal 

csökkenjen az intézmények mûkö-

dési költsége, továbbá a megújuló 

energiafelhasználás növelésének 

eredményeként csökkenjen az 

üvegházhatású gázok kibocsájtása.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A megváltozó téli idõjárási viszo-

nyok esetenként rendkívüli helyzet 

elé állítják a lakosokat. Figyeljünk 

egymásra! A Mezõtúri Helyi 

Védelmi Bizottság kéri az illetékes-

ségi területen élõket, hogy a téli 

idõjárási viszonyok idõszakában 

fordítsanak fokozott figyelmet 

embertársaikra, idõs, egyedül élõ 

rokonaikra, szomszédjukra.

A beteg, idõs, egyedül élõ szemé-

lyek esetenként arra is képtelenné 

válhatnak, hogy lakásukban a meg-

felelõ hõmérséklet biztosítása érde-

kében begyújtsanak. Mások anyagi 

lehetõségeik miatt lehet nem is tud-

nak megfelelõ mennyiségû tüzelõ-

anyag beszerzésére intézkedni.

A Mezõtúri HVB kéri a lakossá-

got, hogy a figyelem mellett nyújt-

sanak segítséget elesett, arra rászo-

ruló embertársainknak, illetve aki 

ilyen, bajba jutott, vagy veszélyez-

tetett személyrõl tud, errõl értesítse 

azokat a szerveket, akik segítséget 

tudnak nyújtani az alábbi telefon-

számokon:

Mezõtúr: 06/56/551-945 Nagy 

Kálmán hatósági irodavezetõ-

helyettes

Túrkeve: 06/56/361-111 Nagyné 

Bedõ Ildikó osztályvezetõ (humán-

erõforrás osztály)

Kétpó: 06/56/333-294 Finta 

Adrienn kirendeltség-vezetõ 

Mezõhék: 06/56/314-001, 

06/20/260-4156 Fórizs Ágnes pol-

gármester 

Mesterszállás: 06/56/313-001, 

06/30/229-6956 Kiss Gábor polgár-

mester, 06/30/380-8730 Kara István 

mezõõr

Amennyiben szükséges az egysé-

ges 112 segélyhívó számon is lehe-

tõség van bejelentést tenni. 

Tisztelettel: 

Szegõ János s.k.

    HVB titkár

FIGYELEMFELHÍVÁS!

NAPELEMES RENDSZER 
TELEPÍTÉSE A MEZÕTÚRI GYER-
MEK-KERT (KILIÁN) ÓVODA, 
VALAMINT A TELEKI BLANKA 
GIMNÁZIUM ÉPÜLETEIRE

A Mezõtúr Város 
Önkormányzata 21,25 millió 
forint vissza nem térítendõ uniós 
támogatást nyert el a KEOP-
4.10.0/A/12 kódjelû, Helyi hõ, és 
villamosenergia-igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal 
címû pályázati kiíráson. A projekt 
összköltsége 25 millió forint. A 
projekt eredményeként napele-
mes rendszerek kerültek telepí-
tésre Mezõtúron a Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium valamint 
a Gyermek-Kert Óvoda épületeire.

A KEOP-4.10.0/A/12-2013-1094 
azonosító számú projekt keretében 

a Gyermek-kert Óvoda (5400 

Mezõtúr, Földvári út 61.) épületé-

nek, valamint a Teleki Blanka 

Gimnázium Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium  (5400 

Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 17.) fõépület-

ének tetejére kerültek telepítésre  

napelemes rendszerek. A Gyermek-

kert Óvoda épületére egy 4,8 kWp 

teljesítményû, a Teleki Blanka 

Gimnázium fõépületére egy 18 

kWp teljesítményû napelemes 

rendszer került fel. A telepített 

rendszerek az épületek villamos 

energia ellátásának egy részét biz-

tosítják. A napelemes kiserõmûvek 

teljesítménye az éves energiafel-

használáshoz igazodik, a nyári túl-

termelés a várható téli, kisebb hoza-

mokat kiegyenlíti. 

A projekt során az volt a cél, 

hogy a vételezett villamos-energia 

egy részét kiváltsa a háztartási 

méretû kiserõmû által termelt villa-

mos energia, ezáltal csökkenjen az 

intézmények mûködési költsége, 

továbbá a megújuló energiafelhasz-

nálás növelésének eredményeként 

csökkenjen az üvegházhatású 

gázok kibocsájtása. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

www.turihirek.hu
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MEZÕTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Kétpón, Mezõhéken, Mesterszálláson és Mezõtúron!

Telefon:     06/56 350-075

Központi mobil:    06/70 673-0110

Email: mvtv@mkskft.hu

mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu

Cím: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17. I. em.

Aktuális pályázatokról röviden
Kedves Olvasónk!
Elõzõ lapszámunkban elindított aktuális országos és regionális pályáza-

tokról, fejlesztési lehetõségekrõl szóló rovatunkat tovább folytatjuk. 

Továbbra is fontosnak tartjuk a felsorolt pályázatokról szóló tájékoztatókat, 

hiszen az Otthon Melege Program keretében kiírt pályázatok a lakosságot 

érintik, míg a gazdaságfejlesztési pályázatok a mezõtúri vállalkozások szá-

mára lehetnek fontosak.

Elhárultak az Otthon Melege Program keretében kiírt lakossági energia-

hatékonysági pályázatok informatikai rendszereinek technikai problémái. 

Módosult határidõkkel megkezdõdhet a pályázatok beadása 2014. novem-

ber 14-étõl.

Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményezõ cseréje 
alprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. szeptember 25-én, az Otthon 

Melege Program keretében hirdette meg a Háztartási nagygépek 

energiamegtakarítást eredményezõ cseréje alprogramot. A tárca a pályázat-

tal kapcsolatos visszajelzéseket mérlegelve módosítja a pályázati feltétele-

ket, és minden magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezõ magánsze-

mély számára lehetõvé teszi a programban való részvételt.

Az állami, vissza nem térítendõ pályázati támogatással a pályázók csök-

kentett vételáron szerezhetik be új, magas energiahatékonyságú hûtõ- vagy 

fagyasztó-berendezéseiket. A pályázatokat benyújtani az Észak-Alföldi 

régióban – elektronikus úton – 2014. november 25-én, 0:00 órától lehet.

A pályázatok a 2014. november 14-e és 2014. december 15-e közötti idõ-

szakban, régiónként eltérõ idõpontokban, a rendelkezésre álló forrás kime-

rüléséig nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon 

keresztül. 

Pályázati lehetõség nyílászáró cserére
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az „Otthon Melege Program” 

keretén belül 1,1 milliárd forinttal támogatja lakások homlokzati nyí-
lászáróinak cseréjét

A pályázati úton elnyerhetõ forrás által lehetõvé válik a lakóingatlanok 
elavult állapotú, gyenge minõségû homlokzati nyílászáróinak cseréje. 

A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal 

érintett lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerûen lakják. Pályázatot 

benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített 

lakóépület részét képezõ lakás korszerûsítésére lehet. Az egyes lakások 

tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.

A pályázattal elnyerhetõ támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott 

elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként 

(lakásonként) adható támogatás nyílászárócsere esetén bruttó 450 000 

forint, míg a lakások nyári hõvédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy 

árnyékvetõ szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárók cseréje eseté-

ben legfeljebb bruttó 520 000 forint lehet.

A pályázatokat benyújtani az Észak-Alföldi régióban – elektronikus úton 

– 2014. november 29-én, 0:00 órától lehet. A pályázatok 2014. november 

26-a és 2015. január 5-e közötti idõszakban, régiónként eltérõ idõpontok-

ban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag 

elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül.

Kazáncsere-pályázat benyújtása
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 milliárd forinttal támogatja a laká-

sok önálló fûtésrendszerének kazáncserével megvalósuló korszerûsítését

A pályázati úton elnyerhetõ forrásból lehetõség nyílik a lakóingatlanok 

elavult állapotú gázkazánjainak új kondenzációs gázkazánra történõ cseré-

jére, és ehhez kapcsolódóan a fûtési és használati melegvíz-rendszerük 

korszerûsítésére. 

A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal 

érintett életvitelszerûen lakott lakóépület tulajdonosai. Pályázatot benyúj-

tani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakó-

épület részét képezõ lakás korszerûsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdo-

nosai önállóan nyújtanak be pályázatot.

A pályázattal elnyerhetõ támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott 

elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a támogatás 

lehetséges maximális mértéke 650.000,- Ft.

A pályázatokat benyújtani az Észak-Alföldi régióban – elektronikus úton 

– 2014. november 21-én, 0:00 órától lehet. A pályázatok 2014. november 

19-e és 2015. január 31-e közötti idõszakban, régiónként eltérõ idõpontok-

ban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag 

elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül.

A részletes pályázati dokumentációk a kormányzati honlapon és az ÉMI 
Nonprofit Kft. pályázatkezelõ szerv honlapján (www.emi.hu) érhetõ el.

Vállalkozásfejlesztési pályázatok
2014. november 12-tõl beadhatók az új európai uniós ciklus elsõ vállal-

kozásfejlesztést segítõ pályázatai, az ezekrõl szóló kiírásokról részleteseb-

ben is olvashatnak a www.palyazat.gov.hu oldalon.

1. „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése”:

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások feldolgozóipari 

termelési kapacitásainak fejlesztése, a gyártáshoz kapcsolódó, új termelõ 

eszköz beszerzése támogatható 50%-os mértékben. Az igényelhetõ vissza 

nem térítendõ támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 

100.000.000 Ft.

2. „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása”:

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások számára a kül-

piacra jutást elõsegítõ szolgáltatások igénybevétele, külföldi kiállításokon, 

vásárokon való megjelenés, marketingtevékenység támogatható 50%-os 

mértékben. Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege: mini-

mum 3.000.000 Ft, maximum 7.500.000 Ft.

Szûcs Dániel

Kedves Munkatársaim!
Tisztelt Olvasók!

E helyen is szeretném megköszön-

ni a sok szeretetet és támogatást, ami 

nagy erõt jelentett  aljegyzõi, majd a 

Mezõtúri Járási Hivatal vezetõi fel-

adataim sikeres ellátásában. 

Tájékoztatom Önöket, hogy  novem-

ber  1-tõl - házasságkötésem miatt - a 

Somogy Megyei Járási Hivatalban 

folytatom szakmai munkámat. 

Tisztelettel:

dr. Boldog-Ellenberger Szilvia

Véradás
2014. november 26. (szerdán) 8.00-13.00-ig véradás lesz a Közösségi 

Házban.

Szükséges dokumentumok: Személyi igazolvány, TAJ kártya, lakcím 

kártya

Magyar Vöröskereszt
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Ahogy arról már korábban beszá-

moltunk a bivalytelep projekt az 

elsõ fázisába lépett, amely magának 

a telepnek a kialakítását jelenti. Az, 

hogy nem mindennapi együttmû-

ködésrõl van szó a projektben, mi 

sem bizonyítja jobban, hogy a beru-

házás a Francia Mezõgazdasági és 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

figyelmét is felkeltette.

2014. november 12-én Corinne 

Samouilla a Francia Mezõgazdasági 

és Vidékfejlesztési Minisztérium 

francia- magyar- szlovén hálózat 

vezetõje, Toldi Balázs Gyomaendrõd 

polgármestere, Davidovics László a 

Bethlen Gábor Szakközépiskola 

igazgatója, Boldog István ország-

gyûlési képviselõ, Batta Attila 

Viktor Mezõtúr város alpolgármes-

tere és Takács Zoltán az Italiagro 

Kft. ügyvezetõje tekintették meg az 

aktuális munkafolyamatokat. 

Toldi Balázs Gyomaendrõd pol-

gármestere és Batta Attila Viktor 

Mezõtúr alpolgármestere a két 

város közötti kapcsolatot emelték 

ki, és azt, hogy mindenképp kitöré-

si pont lehet ez a projekt a két város 

életében.

Corinne Samilla elmondta, hogy 

ez a projekt fontos és kiemelt szere-

pet kaphat a gyomaendrõdi duális 

képzést tekintve, hiszen több diák, 

illetve felnõtt utazik ki csereprog-

ram keretében tanulási céllal. A 

Francia Mezõgazdasági és 

Vidékfejlesztési Minisztérium is 

támogat minden olyan kezdemé-

nyezést, amely a duális képzésre 

irányul, hogy azok, akik szakképzé-

sen vesznek részt, gyakorlati isme-

reteket szerezzenek. A projektet 

biztosította támogatásukról.

A hét második felében olasz dele-

gációt fogadtak városunkban, akik 

szintén megtekintették a beruhá-

zást. Carlo Tiberi az Italiagro Kft. 

olasz ügyvezetõje nyilatkozatában 

kitért arra, hogy a jelenlegi kivitele-

zéssel meg vannak elégedve, a 

munkafolyamat a kellõ ütemben 

halad. A bivalyegyedek Dél-

Olaszországban már kiválasztásra 

kerültek, a szükséges oltásokat 

megkapták. Az elsõ állatszállít-

mány érkezése január második felé-

re várható, amikor már az istálló is 

elkészül.

A bivalytelep átadását 2015. janu-

ár 16-ára tervezik, amikor megér-

kezhetnek az elsõ egyedek. A pro-

jekt második ütemében látvány 

sajtüzem készül, majd harmadik 

fázisként kialakításra kerül egy 

genetikai intézet, amely szintén 

példaértékû lehet városunkban.

Bodor Márti

Rendben halad a bivalytelep kivitelezése

2104. október 15-én megrende-

zésre került iskolánkban a hagyo-

mányos Angyalavató.  Iskolánk új 

tanárait és 5. valamint 9. osztályos 

tanulóit tettük hivatalosan is 

„angyallá”. A nap folyamán az elõ-

zetes feladatkiírásnak megfelelõ 

öltözéket viseltek, amiben helyet 

kapott a gumicsizma, pizsama, csí-

kos szatyor és az angyalszárny a 

nyakukban. 

Délután bemutatták a mûsorai-

kat, amivel nagyon jó hangulatot 

teremtetek a tornacsarnokban. 

Tanáraink is nagyon mókás mûsor-

ral készültek. Az új diákok ügyessé-

gi versenyek vettek részt, és az 

összegyûjtött pont alapján jutal-

makban részesültek. Az 

Angyalavató egy közös táncházzal 

zárult, amibe minden érdeklõdõ 

bekapcsolódhatott.  

Mezõtúri Református 

Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Általános 

Iskola és Óvoda

Angyalavató

Leader térségek közötti együttmû-

ködés pályázat keretében 

„Hagyomány - Helyi termék - Hálózat” 

címmel rendezett konferenciát a Gál 

Ferenc Fõiskola 2014. november 6-án, 

a Városi Oktatási Centrumban. 

A mezõtúri Méhecske citerazene-

kar fellépését követõen Herczeg 

Zsolt Mezõtúr város polgármestere 

köszöntötte a rendezvény résztvevõ-

it. Beszédében kiemelte, hogy a helyi 

termékek a helyi gazdaság megerõsí-

tésének megfelelõ és hatékony esz-

közei lehetnek, ám ezen a téren 

akadnak még megoldandó feladatok.

Dr. Kállai Mária a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja, Berec Zsolt 

Miklós a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Közgyûlés alelnöke méltat-

ták a kormányzat azon munkáját, 

melyet a helyi értékek megõrzése, 

megerõsítése érdekében tett és tesz. 

Dr. Kozma Gábor a Gál Ferenc 

Fõiskola rektora rávilágított arra, 

hogy a fõiskola által felvállalt jó gya-

korlatok összegyûjtése és terjesztése 

igen komoly feladat, hisz a cél a tér-

ség vidékfejlesztési szereplõivel tör-

ténõ szoros hálózat kialakítása.

Dr. Nagyné Varga Ilona, a JNSZ 

Megyei Esély Szociális 

Közalapítvány igazgatója bemutatta 

a pályázat elemeit, a fõiskolával 

együttmûködõ Leader helyi akció-

csoportokat.

Kis Miklós Zsolt, a 

Miniszterelnökség agrár-vidékfej-

lesztésért felelõs államtitkára nyitó 

elõadásában vázolta, hogy a ver-

senyképesség fokozása érdekében a 

2014 – 2020 közötti idõszakra 

vonatkozó Vidékfejlesztési 

Programban kiemelt hangsúlyt kap 

a kis- és közepes családi vállalkozá-

sok fejlesztése. A munkahelyterem-

tés érdekében nagy szerep hárul 

majd az állattenyésztés, kertészet, 

élelmiszer-feldolgozás munkaigé-

nyes ágazatok támogatására.

„A hungarikumok a magyarság 

nagykövetei. Ha ráébredünk saját 

értékeinkre, elfoglalhatjuk méltó 

helyünket Európában és a világban” 

– hangsúlyozta Szakáli István Loránd, 

a Földmûvelésügyi Minisztérium 

agrárfejlesztésért és hungarikumokért 

felelõs helyettes államtitkára. 

Az eredményes szakmai tanácsko-

zást kézmûves termékek bemutatója 

illetve gyermekek játszóház követte. 

Ezúton köszönjük a Mezõtúri 

Ipari Park, a 626. sz. Szakképzõ 

Iskola és a mûvelõdési ház kollégá-

inak segítségét.

Dr. Barancsi Ágnes 

Gál Ferenc Fõiskola

MNVH JNSZ megyei referens

Helyi ”jó gyakorlatok” feltérképezése a fõiskolán

Rendõrségi roadshow

2014. október 22-én egy rendõr-

ségi bemutatót tekinthettünk meg 

az iskolánk sportcsarnokában.  

A paravánokon érdekes képeket, 

cikkeket, ismeretterjesztõ szövege-

ket nézhettünk végig, kipróbálhat-

tuk a részegszemüveget és teszte-

ket, kvízeket tölthettünk ki.  A 

roadshow elsõ felében kutyás 

bemutatót láttunk, ahol kettõ rend-

õrkutya is röviden megmutatta 

tudását. A visszajelzések alapján ez 

volt a legérdekesebb program a 

nézõk számára. Továbbá megnéz-

tünk egy fegyveres bemutatót, ahol 

a túsz kiszabadítását és a támadó 

elfogását is láthattuk. A roadshow 

végén bemutatták fegyver használa-

ta nélkül, hogyan tudják leszerelni 

a támadót. 

Mezõtúri Református 

Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Általános 

Iskola és Óvoda

Helyesbítés!
A Mezõtúr és Vidéke 2014. november 7-én megjelent 22. számában 

Polgár Péter által leadott „A hivatás, aminek nincs vége” címû írásban Seres 

Attiláné Zsuzsa neve helyesen: Seres Attiláné Jutka.
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Mint bizonyára értesültek róla, a 

kéményseprõ-ipari közszolgáltatást 

ez idáig ellátó szolnoki 

Fûtéstechnika Kft. felszámolásra 

került. A Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság                   2014. novem-

ber 03. naptól kezdõdõen – mellé-

kelt határozat szerint - 

Társaságunkat, a kecskeméti szék-

helyû, állami, önkormányzati tulaj-

donosi struktúrával bíró 

FILANTROP Környezetvédelmi és 

Fûtéstechnikai Nonprofit Kft-t jelöl-

te ki J-N-SZ. megye 78 településén a 

kéményseprõ-ipari közszolgáltatás 

feladatának ellátására.

A szolgáltatás átvétele jelenleg 

zajlik. 

A munkavállalók felvétele, munka- 

és védõruhával, eszközökkel való 

ellátása, az ügyintézési irodák helye-

inek meghatározása, azok teljes fel-

szerelése szintén most történik.

 Célunk a kéményseprõ-ipari 

közszolgáltatás folytonosságának 

mihamarabbi zökkenõmentes hely-

reállítása. 

Elképzeléseink szerint az eddigi 

struktúra megtartásával továbbra is 

négy (Szolnok, Karcag, Mezõtúr, 

Jászberény) kirendeltséggel és ügy-

intézési helyszínnel kívánjuk fenn-

tartani a szolgáltatást. 

A továbbiakban felmerülõ válto-

zásokról, a kialakuló elérhetõségi 

útvonalról az ügyfeleket és a telepü-

léseket is honlapunkon kívánjuk 

tájékoztatni. 

Honlapunk elérhetõsége: www.

filantrop.org

A szükséges kéményvizsgála-
tok megrendelésével és a sormun-
ka tevékenységgel összefüggõ 
munkavégzésekkel kapcsolatos 
igényeiket a filantrop@filantrop.
org  e-mail címre legyenek szíve-
sek megküldeni. Ezen felül a 
76/322-321–es telefonszámon is 
fogadjuk jelzéseiket. 

A teljes körû szolgáltatás megin-

dulásáig a lakosság és az ügyfelek 

megértését és türelmét kérjük.

Dongó József

FILANTROP Kft.

ügyvezetõje

Sajtóközlemény

Jász- Nagykun Szolnok Megye kéményhasználói

A K&H Gyógyvarázs programjának 

köszönhetõen újabb sikeres pályáza-

tot tudhat magáénak a Mezõtúri 

Kórház és Rendelõintézet Csecsemõ- 

és Gyermekosztálya. A K&H Csoport 

immár egy évtizede kiemelt figye-

lemmel kezeli a gyermekegészség-

ügyet, a K&H gyógyvarázs az elmúlt 

11 évben 286 kórház és mentõszolgá-

lat munkáját támogatta mûszerekkel 

és berendezésekkel. (forrás: www.

khgyogyvarazs.hu)

A Mezõtúri Kórház 2014. novem-

ber 11-én sajtónyilvánosság elõtt 

ünnepélyes keretek között jelentet-

te be a nyertes pályázatot és Dr. 

Antal Ferenc a Csecsemõ- és 

Gyermekosztály fõorvosa mutatta 

be a 2,5 millió forint értékû újon-

nan érkezett eszközöket. Az esemé-

nyen részt vett Batta Attila Viktor 

alpolgármester, Király Imréné a 

Mezõtúri K&H Bank fiók igazgatója, 

Dr. Csellár Zsuzsanna a Mezõtúri 

Városi Kórház és Rendelõintézet 

fõigazgatója, Dr. Gál Károly a 

Belgyógyászati osztály fõorvosa, 

Dr. Ádám István szülészeti- és 

nõgyógyászati osztály fõorvosa.

Király Imréné a Pont Televíziónak 

elmondta, hogy immár második 

alkalommal nyert a Mezõtúri 

Csecsemõ- és Gyermekosztály. A 

pályázaton belül egészségügyi esz-

közökre lehet pályázni, a 

gyógyvarázs program életmentõ 

eszközök beszerzésére nyújt lehe-

tõséget.

Dr. Csellár Zsuzsanna elmondta, 

hogy ezelõtt négy évvel is nagy 

segítséget jelentett a K&H Bank által 

kiírt és elnyert pályázat, amely idén 

nagy örömre megismétlõdött. Olyan 

mûszerek kerültek beszerzésre, 

amelyek az ellátás biztonságát és 

színvonalát erõsítik. Beszerzésre 

került egy vénakeresõ, tejcukor 

érzékenységet kimutató vizsgálati 

mûszer, infúziós pumpa és újra-

élesztõ készülék, valamint egy több 

dimenziós vérnyomásmérõ.

Dr. Antal Ferenc fõorvos kiemel-

te, hogy a gyermekellátás az egy 

folyamatos készenlét, így ezek a 

berendezések sorsdöntõek lehet-

nek. Még mindig vannak olyan esz-

közök, amelyek cserére szorulnak, 

így folyamatosan keresik a pályáza-

ti lehetõségeket a korszerûsítéssel 

kapcsolatban is.

Bodor Márti

Újabb sikeres pályázat a Mezõtúri Csecsemõ- és Gyermekosztályon

Törökbecsén 2014. november 

8-án a Mûvelõdési Ház színházter-

mében tizenegyedik alkalommal 

tartották meg a RICSAJ – bánáti 

népmûvészeti találkozót a Jókai 

Mór Magyar Mûvelõdési Egyesület 

szervezésében.

Városunkból népes kulturális 

delegáció volt jelen, a Népi 

Díszítõmûvészeti Szakkör tagjai, 

valamint a Tücsök és a Szivárvány 

citerazenekarok vitték Mezõtúr 

üdvözletét vajdasági testvéreinknek.

A rendezvény a délutáni órákban 

kezdõdött kézimunka kiállítással, 

kirakodóvásárral és kézmûves fog-

lalkozással. 17 órakor kezdetét 

vette a Népzenei és néptánc est, 

amely igazán nemzetközi volt: a 

mezõtúri vendégeken túl a szlová-

kiai testvérvárosukból, Párkányról 

és a romániai Torákról is érkeztek 

fellépõk, a vajdasági területet pedig 

hat település népzenészei, néptán-

cosai képviselték. A mintegy 2 órás 

rendkívül színvonalas mûsor telt 

ház elõtt zajlott, a törökbecsei 

közönség a legvégén vastapssal 

köszönte meg a szervezõknek, 

hogy ez a rendezvény létrejött.

Az est az egyesület klubházában 

folytatódott, ahol vacsora után a 

Kalász zenekar fergeteges hangula-

tot teremtõ muzsikájára a vendég-

sereg még táncra is perdülhetett. 

Köszönjük a Jókai Egyesület szí-

ves vendégszeretetét, ismét nagyon 

jól éreztük magunkat Törökbecsén! 

Találkozunk jövõre Mezõtúron!

Csider I.

RICSAJ 2014.

A mezõtúri hímzõk delegációja

Zöldség vásár

A Mezõtúri Intézményellátó Kft. a Start munkaprogram által
megtermelt zöldségekbõl vásárt tart.

Idõpont: kedden és csütörtökön 15.00-17.00

Helyszín: Pétery Károly út 4. (volt munkaruha bolt)

Fûszerpaprika:  2500 Ft/kg

Sütõtök:  60 Ft/kg

Hagyma:  50 Ft/kg

Cékla:  60 Ft/kg

Tisztelt Lakosság!

A Mezõtúr Városi Uszodában november 24-tõl a normál napijegy mel-
lett lehetõség nyílik úszójegy vásárlására, mely hétköznap és hétvégén 

is a teljes nyitva tartási idõszakban megvásárolható.
Megvásárlástól számítva 2 óra hosszáig érvényes és minden további meg-

kezdett 10 perc 50 Ft.

Felnõtt 2 órás jegy: 500 Ft,           Diák, nyugdíjas 2 órás jegy: 350 Ft

Minden kedves érdeklõdõt sok szeretettel várunk!

Mezõtúri Intézményellátó Kft.
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A programok lehetõségeinkhez 

mérten nyitottak voltak a szülõk, 

illetve az érdeklõdõk számára. A 

Csoda-vár napok már hagyomány 

óvodánkban, az éves eseménynap-

tár sorában kiemelt helyet kap. Az 

események közeledtével lázasan 

készülõdtek a felnõttek és a gyer-

mekek egyaránt.

A Csiga Duó koncertjével kezdõ-

dött a programok sorozata, amely 

az egész rendezvény hangulatát 

méltóan megalapozta.

Minden évben az óvoda csoport-

jai egy adott téma és technika alap-

ján Csodavárat készítenek. Így tör-

tént ez most is, az idei téma: 

Csodavár készítés termésekbõl, ter-

mészetes anyagokból. Meglepõen 

színes és kreatív mûvek születtek, 

melyeket a hét folyamán mindenki 

megtekinthetett.

A délelõttök a sütés-fõzés jegyé-

ben teltek, természetesen az egyik 

fõ alapanyag az alma volt. Készültek 

a lepények, a különféle sütemé-

nyek, gyümölcssaláták, kompótok, 

melyek elkészítésében kivették a 

gyermekek is a részüket.  Ezúton is 

köszönetet mondunk Király 

Imrének, aki biztosította a szüksé-

ges almamennyiséget a gyermekek 

részére.

A finom falatozásokat jó hangu-

latú mulatság követett, a mezõtúri  

Iringó  citera zenekar tartott zenés 

táncos bemutatót a gyermekek, a 

szülõk és az érdeklõdök számára.

A hét folyamán csoportszintû kéz-

mûves délutánok alkalmával együtt 

alkothattak szülõk, gyermekek, óvó 

nénik, dajka nénik.  A szebbnél 

szebb alkotásokat ismét megcsodál-

hatta az óvoda apraja nagyja. 

A programsorozat zárásaként 

elérkezett a várva várt Almabál, 

melyre a gyermekek egy szem 

almával, az óvó nénik egy kedves 

mesejátékkal készültek és termé-

szetesen nem maradhatott el a zene 

és a tánc sem.

Szeretnénk köszönetet mondani 

a helyi városi televíziónak, mely 

segített abban, hogy minden prog-

ramunk láthatóvá váljék a mezõtúri 

lakosság számára.

Nagyon jó hangulatú hetet zár-

tunk, számtalan kedves élménye-

ket és tapasztalatokat szerezhettek 

a gyermekek a különbözõ progra-

mokon.

  A Csoda-vár Óvoda dolgozói

2014. október 13-16-a között rendeztük meg óvodánkban
a Csoda-vár napokat, közös kulturális és ügyességi programok-
kal vártuk a gyermekeket szülõket és minden kedves érdeklõdõt.

A „Legszebb Adventi Koszorú Készítõ„
verseny

A Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a  Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ebben az évben is 

meghirdeti a koszorúkészítõk versenyét!

Bíztatjuk a gyermek és felnõtt amatõröket és virágkötõket, hogy a koszo-

rúk alkotása során engedjék bátran szabadon fantáziájukat! Lehet hagyo-

mányos, de akár extravagáns térkompozíció is. Törekedjenek a természe-

tes anyagok használatára.

A versenymunkák leadási helye, ideje: gyermekkönyvtár, december 10.

A kiállítás december 12-14. között látogatható a Közösségi Házban.

Ünnepélyes eredményhirdetés: december 14-én 16:30 óra.

Ezen a rendezvényen kerül sor a könyvtárunk által hirdetett irodalmi 
pályázat eredményhirdetésére is.

Rendhagyó tudománynapi konferencia Mezõtúron

Rendhagyó tudománynapi konferenciát rendeztek Mezõtúr város értéke-

inek megõrzéséért november 7-én a Városi Oktatási Centrumban. 

A konferenciát professzor emeritus 

Dr. Patkós István a volt mezõtúri fõis-

kola alapító igazgatója, majd fõigaz-

gatója, Mezõtúr város díszpolgára 

nyitotta meg és köszöntötte a megje-

lenteket. 

Az eseményen PhD. habil Dr. Kalmár 

Imre, fõiskolai tanár, az intézmény 

utolsó tudományos fõigazgató- ill. 

fakultásigazgató- helyettese mutatta be 

az intézmény megszûnése elõtti utolsó 

évek tudományos tevékenységét.

A konferencia Herczeg Zsolt, Mezõtúr város polgármestere, elõadásával 

folytatódott, aki a volt fõiskola épületegységeinek konkrét hasznosításáról 

beszélt, valamint szó esett a jövõrõl is. 

Az elõadások sorát Uzsoki János, Mezõtúr város díszpolgára zárta, aki a 

város sportjának bõvítésérõl, népszerûsítésérõl, fejlesztésének lehetõségei-

rõl beszélt.

Ezután a fõiskola történetét bemutató kiállítást tekinthették meg a kon-

ferencián résztvevõk.

Az esemény az emlékterem megtekintését követõen ünnepi koccintással 

ért véget.

Veres Nikoletta

Mezõtúri Városi Televízió

Az emléktermet mûködtetõ menedzsment tájékoztatja az érdeklõdõ-
ket, hogy az emlékterem a téli idõszakban minden csütörtökön 16-17-
ig idegenvezetéssel megtekinthetõ. A volt fõiskolai oktatókból alakult 

csoport szeretettel várja a látogatókat.

Készenléti gyógyszertár
November 21-27-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
November 28- december 4-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
November 22-23-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

November 29-30-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

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.

A Túri Fazekas Múzeum
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 

Rajzírás
címû új idõszaki kiállításnak megnyitójára.

A tárlatot Szabó György íróeszköz és rajzeszköz-gyûjteményébõl állítottuk 

össze.

A megnyitó helye, idõpontja:
Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria), Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

2014. november 29. (szombat), 11 óra.

A kiállítást megnyitja:
Verebes György festõmûvész, a Szolnoki Mûvésztelep mûvészeti vezetõje.

A kiállítás 2014. november 29. és december 20.,

valamint 2015. január 6. és február 10. között tekinthetõ meg.
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MEZÕTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET 

5400. Mezõtúr, Alsórészi vízköz 430.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttársnõ/Sporttárs!

Tisztelettel meghívom Önt a Mezõtúri Horgászegyesület éves közgyûlésére.

Idõpont:   2014. december 06. 08 óra 30 perc

Helyszín:   Rákóczi úti Általános Iskola ebédlõ

Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó és tájékoztató, bejelentések.

2. Területi jegyekkel kapcsolatos változások bejelentése, megvitatása.

3. Hozzászólások, válasz.

4. A jelölõ bizottság megválasztása.

Amennyiben a Közgyûlés a megjelentek létszáma miatt határozat-
képtelen, (a résztvevõk száma nem éri el a szervezet létszámának több 
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontok-
kal, megismételt Közgyûlést hívok össze, melynek során az elõzõekben 
részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.

A megismételt Közgyûlés idõpontja: 2014. december 06. 9 óra 

Helyszín:    Rákóczi úti Általános Iskola ebédlõ

A megismételt Közgyûlés a résztvevõk számától függetlenül határo-
zatképes!

Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennün-

ket személyes jelenlétével.

Tisztelettel: Pongrácz Zoltán elnök

Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

     G Y E R M E K K Ö N Y V T Á R

„ A J Á N D É K „
címmel novella író pályázatot hirdetünk.

Mindenki adott, ill. kapott már ajándékot. Így van legalább egy olyan 

élménye, amelyrõl úgy érzi, nem csak különleges, hanem tanulságos is 

lehet annak, aki meghallgatja vagy elolvassa.

Olyan rövid lélegzetû, fõleg saját élményen alapuló írásokat várunk tõle-

tek, melyek terjedelme kézírással max.: 3 oldal, gépírással ( 12-es betûmé-

ret )1-2 A/4-es oldal.

A pályázat jeligés: az író nevét, életkorát, címét külön, lezárt borítékban 

kell a pályamûhöz csatolni.

Beküldési határidõ: december 5. gyermekkönyvtár

Eredményhirdetés: december 14.

 „AB BERETTYÓ – KÖRÖS” KONZORCIUM 

          SAJTÓKÖZLEMÉNY 
A BERETTYÓ-KÖRÖS IVÓVÍZMINÕSÉG-
JAVÍTÓ PROJEKT KERETÉBEN A TÁRSULT 
TELEPÜLÉSEK TERÜLETÉN LÉVÕ VÍZMÛ 
TELEPEK ÉS VÍZELOSZTÓ HÁLÓZATOK LAKOSSÁGOT ÉRINTÕ 
VÍZNYOMÁS INGADOZÁSOK ÉS IDÕSZAKOS VÍZHIÁNYOKRÓL

A 2013 õszén indult nagyszabású beruházás célja, a társult tagok, neve-

zetesen Kétpó, Mesterszállás, Mezõhék, Mezõtúr és Túrkeve településeinek 

vízminõség-javító fejlesztésének megvalósítása, ezáltal pedig a lakosság 

egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása. Az ezzel kapcsolatos kivi-

telezési munkálatokat az „AB Berettyó-Körös” Konzorcium végzi. A 

Kivitelezõ valamennyi munkafázist alaposan megtervez és elõkészít, figye-

lembe véve a lakosság vízhasználati szokásait. Tette mindezt akkor is, mikor 

2014. október 27-én sor került a mezõtúri vízmû telepen való nyersvíz veze-

ték átalakítási munkálataira. Ezen munkafázis kizárólag a víztermelõ kutak 

leállítása mellett végezhetõ, mely idõ alatt a város vízellátását a víztorony és 

a térszíni tárolók biztosítják. Az átalakítási munkálatok során azonban a 

gondos és alapos munkatervezés ellenére, elõre nem látható mûszaki gon-

dok jelentkeztek, így a tervezett munkafolyamat elhúzódott. Ebbõl eredõen 

a tárolókban lévõ vízszint oly mértékben lecsökkent, hogy Mezõtúr telepü-

lés emeletes házainak felsõ szintjein részleges vízhiány alakult ki. 

Az így létrejött, lakosságot érintõ kellemetlenségekért az „AB Bererettyó-

Körös” Konzorcium sajnálatát fejezi ki és szíves elnézést kér. A kialakult 

mûszaki probléma ugyan elõre nem látható módon jelentkezett, de a kivitele-

zést végzõ cég vállalja a felelõsséget a lakosokat érintõ részleges vízhiány 

miatt. A kialakult kellemetlen helyzet okán a Konzorcium ezúton közli, hogy 

a jövõben még nagyobb gondossággal és még nagyobb alapossággal végzi 

mind a munkafolyamatokat, mind pedig azok tervezését, annak érdekében, 

hogy a lakosság számára mielõbb biztosított legyen az egészségesebb, jobb 

minõségû ivóvíz. Pontosan ezért jelen sajtóközleményével az „AB Bererettyó-

Körös” Konzorcium tájékoztatni kívánja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. 

november hónapban végezi a mezõtúri víztorony felújítási munkálatait. A 

kivitelezés ideje alatt feltételezhetõn víznyomás ingadozások fordulhatnak 

elõ, melyek befolyásolhatják a háztartási kisgépek mûködését, illetve a min-

dennapi vízfogyasztási szokásokat. Továbbá ezúton köszöni az érintett tele-

pülések lakóinak türelmét, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás, valamint a 

Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. konstruktív, támogató hozzáállását az 

eddigi munkálatokhoz. A kivitelezés 2014. december hónapban befejezõdik, 

addig is az „AB Berettyó-Körös” Konzorcium tisztelettel kéri a lakosság továb-

bi türelmét és megértését az esetlegesen felmerülõ kellemetlenségekért.

Felhívás

ECDL képzés megváltozott munkaképességû emberek részére 
A megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoz-

tatásának segítésére létrejött TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 projekt mezõtúri 

irodája a megváltozott munkaképességû emberek munkaerõ piaci esélyeinek 

javítása érdekében számítástechnikai felhasználói képzést szervez. A képzés 

tervezett idõtartama: 2014. december 08 – 2015. április 30. A képzés keretén 

belül megszerezhetõ államilag elismert ECDL vizsgabizonyítvány.

A képzésre jelentkezhetnek azok a megváltozott munkaképességû 

emberek, akiknél az Orvosi Bizottság összefoglaló véleménye alapján B1 

vagy C1 kategóriájú munkaképesség változás került megállapításra, és a 

jelentkezés idõpontjában nincsen folyamatos munkaviszonyuk.

A tanfolyamra 2014. 11. 28-án 14.00 óráig jelentkezni lehet a projekt 
mezõtúri irodájában (cím: 5400 Mezõtúr, Magyar u. 2., tel: 56/402-188, 

20/821-6755).
A jelentkezésre feltétlenül hozza magával az orvosi bizottság összegfog-

laló véleményét, továbbá a rehabilitációs ellátást megállapító határozatot. A 

vidéki jelentkezõk részére utazási költségtérítést is biztosítunk.

A Mezõtúri Városi Intézmény – 

Csoda- vár Központi Óvoda három 

tagintézménye több éve nyújt be 

sikeres pályázatokat az óvodás gyer-

mekek képesség- kibontakozató fej-

lesztésének és újszerû óvodai fej-

lesztõ programok megvalósításának 

támogatására. A Gyermek-kert és a 

Mesekert Óvoda 2009. óta, a 

Százszorszép Óvoda 2013. óta vesz 

részt ebben az óvodai fejlesztõ 

programban a pályázat útján.

Intézményünk számára mindig 

nagy lehetõség, ha a tagintézmé-

nyeinkben folyó nevelõ-fejlesztõ 

munkát, a tagintézmény mûködé-

sét, fejlesztését, pályázati források-

ból is tudjuk támogatni. A három 

óvoda 2013. évben 1 240000, Ft-tal, 

2014. évben 3 379 000,- Ft-tal egé-

szítette ki intézmé-

nyünk költségvetését 

ezeken a területeken.

A pályázati megvalósításban - 

többek között-, kulturális-, sport-, 

családi programok támogatása, 

partnerkapcsolatok erõsítése, az 

óvodapedagógusok továbbképzése, 

a csoportszobák belsõ környezeté-

nek fejlesztése, és eszközök beszer-

zése is szerepel, melyek hatéko-

nyan segítik elõ a gyermekek teljes 

körû személyiségfejlesztését. 

A programot az óvodák nevelõ-

közösségei valósítják meg, s az óvo-

dákat érintõ fejlesztések elõnyeit 

minden – adott óvodába járó - kis-

gyermek élvezi.

Mezõtúri Városi Óvodák     

Tolnay Gáborné 

Városi Óvodák sikeres pályázatai
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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
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ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll 
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Lõrincz Katalin

ELHUNYTAK
Fazekas Sándorné élt 79 évet,

Süli Illés élt 84 évet,
Molnár Antalné Juhász Ilona élt 82 évet,

Nagy József élt 56 évet,
Varga Lajos élt 83 évet,

D. Szabó Sándorné Varga Terézia élt 86 évet,
Gedei István élt 92 évet,

Bíró Imréné Szilágyi Piroska élt 74 évet,
Fodor Imréné Komeneczki Klára élt 62 évet,

Juhász Gábor élt 80 évet.
Nyugodjanak békében.

Gulyás Dóra Krisztina - Gulyás Dávid ZalánGulyás Dóra Krisztina - Gulyás Dávid Zalán
(Nádházi Teréz Krisztina)(Nádházi Teréz Krisztina)

Baksa BlankaBaksa Blanka
(Bacsu Anita)(Bacsu Anita)

Fazekas DóraFazekas Dóra
(Szûcs Tünde)(Szûcs Tünde)

Kiss KornéliaKiss Kornélia
(Bodnár Erika)(Bodnár Erika)

Kiss NorbertKiss Norbert
(Sáfár Anikó)(Sáfár Anikó)

Kriszte Mirabella AnnaKriszte Mirabella Anna
(Hajnal Anikó)(Hajnal Anikó)

Nagy LiliNagy Lili
(Sávai Anita)(Sávai Anita)

Németh Péter PatrikNémeth Péter Patrik
(Tóth Mónika)(Tóth Mónika)

Péter LiliPéter Lili
(Borók Adrienn)(Borók Adrienn)

Rafael Angelika DorinaRafael Angelika Dorina
(Rafael Angelika)(Rafael Angelika)

Sebestyén BoglárkaSebestyén Boglárka
(Agárdi Gabriella)(Agárdi Gabriella)

Zrínyi VazulZrínyi Vazul
(Kádi Adrienn)(Kádi Adrienn)

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!

Térjenek be hozzánk!
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