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Mezőtúr Város Önkormányzata nevében
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben

gazdag, boldog új esztendőt 
 kívánunk Önnek és Családjának!

Advent második vasárnapja

A Közösségi Ház nagyterme 

adott otthont a második adventi 

gyertyagyújtásnak december 6-án. 

Az ünnepségen Batta Attila Viktor, 

Mezőtúr város alpolgármestere 

gyújtotta meg a második gyertyát a 

városi adventi koszorún és köszön-

tötte a megjelenteket. Ezután dr. 

Keresztes Károly nyugalmazott 

háziorvos, a Mezőtúr Városért díj 

2015. évi kitüntetettjének emlékező 

gondolatait hallgathatta meg a telt-

házas közönség. A program a 

Dalvarázs Együttes koncertjével 

folytatódott. A műsor első részében 

adventi dallamok csendültek fel, 

majd az énekesek zenei ajándékot 

küldtek szeretteiknek. Az együttes 

ezután a nemrégiben elhunyt 

Szilágyi Sándor emléke előtt tisztel-

gett, majd karácsonyi dalokkal 

zárult a műsor. Az esemény végén 

Mezőtúr Város Önkormányzata 

nevében Batta Attila Viktor, alpol-

gármester fejezte ki köszönetét az 

est közreműködőinek.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Az adventi koszorú harmadik 

gyertyalángja is fellobbant 2015. 

december 13-án. A vasárnapi prog-

ramnak a Közösségi Ház nagyterme 

adott otthont.

Ezen alkalommal dr. Farkasinszki 

Fanni Mezőtúr város aljegyzője 

gyújtotta meg a városi adventi 

koszorú harmadik gyertyáját, majd 

áldott, békés karácsonyt kívánt 

mindenkinek. Ezt követően 

Mihalina László lelkészelnök osz-

totta meg a jelenlévőkkel adventi 

gondolatait.

A műsort az arTúr Fesztiválon 

nagy sikerrel debütált társulat adta, 

akik jóvoltából adventi dallamok 

Adventi Dallamok a harmadik gyertyagyújtáson

Folyt. a 2. old.
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:

• december 20., január 17., február 21., március 20., április 17. Minden 

alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig.

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

lommal! E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com  
 Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)                          
       Boldog István Országgyűlési Képviselő

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1, (56) 551 - 900, (56) 350-971
E-mail: igov.mezotur.hu  

H i r d e t m é n y
Mezőtúr Város Önkormányzata 2015. november 26-án elbírálta a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. 

„A” típusú pályázat:
Összesen 22 db pályázat érkezett. 

Az ösztöndíjat 15 fő nyerte el, a hallgatóknál az ösztöndíj folyósításá-

nak időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő félév, összege 5.000 

Ft/fő/hó.

„B” típusú pályázat:
Összesen 1 db pályázat érkezett.

Az ösztöndíjat 1 fő nyerte el, a tanulók, ha felsőoktatási intézménybe 

felvételt nyernek a pályázatban kiírt feltételek szerint, az ösztöndíjat 3x10 

hónap időtartamra kapják, melynek összege 5. 000,- Ft/fő/hó.

Herczeg Zsolt sk.
A kiadmány hiteléül:  Nagy Kálmán

irodavezető-helyettes

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs Központ

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egész-

ségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb 

tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbá-

zisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogse-

gély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egészség-

ügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

www.betegutegyesulet.hu

betegutegyesulet@gmail.com

Telefonszám: 

70-884-5879

70-389-4178

Újabb program indul el a fiatalok 

vállalkozóvá válásának segítése 

érdekében 4 milliárd forint uniós 

forrásból.

A Fiatalok vállalkozóvá válásá-

nak támogatása országos program 

az Ifjúsági Garancia Program kere-

tében munkaviszonnyal és tanulói 

jogviszonnyal nem rendelkező fia-

talok vállalkozóvá válásához nyújt 

segítséget.

A program célja Magyarország 

területén új egyéni vagy mikro-vál-

lalkozás indítását tervező, vállalko-

zói szemlélettel rendelkező fiatalok 

felkészítése saját vállalkozásuk 

indítására.

E program mindenekelőtt azokat 

a fiatalokat célozza, akik vállalko-

zás indításához ötlettel, reális 

elképzeléssel, vállalkozói attitűddel 

rendelkeznek.

A program fő célcsoportját egy-

részt a 18-25 év közötti fiatalok 

alkotják. Feltétel, hogy az egyén az 

Ifjúsági Garancia Program regiszt-

rált alanya legyen, tehát olyan fia-

tal, aki a programba történő bevo-

náskor a munkaügyi szervezetnél 

álláskereső, vagy olyan fiatal, aki 

sem oktatásban sem képzésben 

nem vesz részt és nem is dolgozik.

A célcsoportba tartoznak a fenti-

eken túl a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező 25-30 év közötti pálya-

kezdő álláskeresők, vagyis az állás-

keresők közül azok a felsőfokú vég-

zettséggel rendelkező 30. életévü-

ket be nem töltött fiatalok, akik 

tanulmányaik befejezését követően 

munkanélküli ellátásra nem szerez-

tek jogosultságot.

A teljes program két fázis kereté-

ben valósul meg, melynek első 

része (A fázis)  egy képzés, ahol a 

programban résztvevő fiatalok  vál-

lalkozásindításhoz, vállalkozás 

működtetéséhez, menedzseléséhez 

szükséges ismereteket és kompe-

tenciákat sajátíthatnak el, megsze-

rezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, 

gazdálkodási, munkaszervezéssel, 

gazdálkodással és irányítással kap-

csolatos ismereteket, segítséget 

kapnak üzleti tervük összeállításá-

hoz is.

Az elfogadott üzleti tervvel ren-

delkező, az első fázisban nyújtott 

képzési programokat eredménye-

sen elvégző, vállalkozásukat meg-

alapító fiatalok a második (B) fázis 

keretében pályázhatnak legfeljebb 

3 millió Ft összegű, vissza nem 

térítendő támogatásra az üzleti 

tervben rögzített költségeik támo-

gatása céljából, 10% önrész mellett. 

A program az Észak-Alföldi és 

Közép-Dunántúli régiókban várha-

tóan 2016. év elején indul, azonban 

a részvételi szándékot már jelezni 

lehet a www.vallalkozz2016.hu 

honlapon történő regisztrációval, 

továbbá az országszerte lebonyolí-

tásra kerülő toborzó rendezvénye-

ken, vagy a kormányhivatalokon 

(korábbi munkaügyi központokon) 

keresztül.

A vállalkozások pénzbeli támo-
gatásáról bővebb információ a 
későbbiekben megjelenő pályáza-
ti útmutatóban (második, B fázis) 
lesz elérhető.

További információk:

http://www.vallalkozzmagyarorszag.hu/

Mezőtúr Város Önkormányzata

Pályázati lehetőség fiatalok vállalkozóvá
válásának támogatására

töltötték meg a termet. A műsorban 

hazai és külföldi előadók adventi, 

karácsonyi dalai csendültek fel, 

helyi énekesek előadásában. 

Hallhattuk Papp Andreát, Papp 

Veronikát, Varga Erzsébetet, Geszti 

Viktort és Pete Gergelyt, gitáron 

közreműködött Tóth István.

Pete Gergely a formáció megál-

modója a Mezőtúri Városi Televízió 

kérdésére elmondta, olyan dalokat 

hoztak erre az alkalomra, amelyek 

nem hangzanak el minden évben. 

Pozitív visszajelzés nekik, hogy 

Mezőtúron fél éven belül már 

második alkalommal léptek fel, 

valamint az arTúr Fesztivál után 

Óballára kaptak meghívást. 

A társulat életében fő szempont, 

hogy mindenki saját maga tudjon 

maradni egy dal előadásában, így 

minden résztvevő maga választja 

meg a hangjához, a lelkületéhez a 

legjobban illő produkciót. 

Törekednek a természetes előadás-

módra.

2016-ra is megvannak a terveik, 

céljaik, amelyek egyelőre kulissza-

titkok maradnak, de minden bizony-

nyal találkozhatunk még az éneke-

sekkel.

A közönség vastapssal köszönte 

meg az előadást.

Bodor Márti
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2015. december 2-án a Fidesz 

színeiben évértékelő lakossági fóru-

mot tartott Herczeg Zsolt Mezőtúr 

város polgármestere és Boldog 

István országgyűlési képviselő a 

Közösségi Ház nagytermében. A 

fórum alkalmával lehetőség nyílott 

kérdések feltevésére, amelyre a 

városi képviselőktől is választ kap-

hattak az érdeklődők.

Polgármester úr beszámolójában 

hallhattuk, hogy az önkormányzat 

stabil pénzügyi háttérrel rendelke-

zik. Megismerhettük a helyi adóne-

meket, valamint a beszámolóból az 

is kiderült, hogy a befolyt összeget 

mire fordítja az önkormányzat. 

Többek között ebből tartja fent az 

óvodákat, ebből biztosítják a szoci-

ális ellátást, támogatják az első 

lakáshoz jutókat. 2015 a fejlesztés 

éve volt, több nagyobb pályázat a 

végéhez közeledik, fejlődtek a 

mezőtúri gazdasági társaságok is. 

Ennek hatására munkahelyeket 

teremtettek, amely mellé nagyban 

hozzájárult a Start munkaprogram 

és a közfoglalkoztatás. Herczeg 

Zsolt polgármester kiemelte az 

egészségügyi és a közbiztonsági 

helyzetet Mezőtúron. Új egészség-

ház és mentőállomás épült váro-

sunkban. A közbiztonság területén 

is zajlottak fejlesztések, kiépült a 

térfigyelő kamerarendszer és egyre 

népszerűbb az idősvédelmi prog-

ram és a SZEM (Szomszédok 

Egymásért) mozgalom.

Településünkön az infrastruktu-

rális fejlődés is jelentős volt az 

elmúlt évben. Utak, járdák kerékpár-

utak és útalapok épültek, az ivóvíz-

minőség-javító program keretében 

vizünk minősége javult, valamint a 

városközpont funkcióbővítő fejlesz-

tés keretében új tereket adtak át.

Az önkormányzatnak jelenleg is 

szoros az együttműködése a civil-

szervezetekkel, mely a közösségi 

élet tekintetében fontos szempont. 

Több színes kulturális rendezvény-

nek ad otthont Mezőtúr.

A városvezetés számára fontos a 

nyilvánosság tájékoztatása. Így havi 

rendszerességgel sajtótájékoztatók, 

stúdióbeszélgetések alkalmával 

ismertetik a testületi-ülések főbb 

napirendi pontjait, emellett szemé-

lyesen is megjelennek a vasárnapi 

piacokon a lakosok előtt.

Polgármester úr ismertette beszá-

molójában a 2014-2020. közötti idő-

szak fejlesztési terveit. A Jász-

Nagykun Szolnok Megyei Integrált 

Területi Programban olyan tervek 

szerepelnek, mint a belterületi víz-

rendezés, óvoda és bölcsőde felújítás, 

kerékpár utak kiépítése, idősek nap-

közijének kialakítása, turizmusfej-

lesztés. A Norvég Alap Pályázatából 

geotermikus alapú távhőtermelő 

rendszerek létesítése a cél. 

A polgármesteri beszámolót 

követően Boldog István országgyű-

lési képviselő szólt a jelenlévőkhöz. 

Elmondta, gratulál a városvezetés-

nek, hiszen az elmúlt egy évben 

Mezőtúr nagyon sokat fejlődött, 

valamint jelenleg is komoly fejlő-

désben van. Ha az ismertetett ter-

veknek a felét sikerülne megvalósí-

tani, már az is óriási lenne. 

Örömmel tölti el, hogy az új város-

vezetés egyre többet pályázik, de 

elmondható, hogy több helyi vállal-

kozó is él ezzel a lehetőséggel. A 

2014-20-as időszakban az egész 

választókörzetnek – 23 település-

nek – körülbelül 15 milliárd forint 

jut a toppályázatokból.

A térség nagy problémája, hogy 

nincs szakképesített munkaerő, 

ezért a szakképzésre nagy hang-

súlyt kell fektetni a jövőben.

Elmondta, ahhoz, hogy vállalko-

zások jöjjenek a térségbe, utakra 

van szükség. Jövő évben megindul 

Budapest-Szolnok között a gyors-

forgalmi útépítés, amely 2018-ra el 

is készül. Emellett a 44-esen is elin-

dul a gyorsforgalmi út építése. A 

46-os főút belterületi szakaszának 

kátyúzására januárban kerül sor, 

valamint a Kétpó és Mezőtúr közöt-

ti külterületi szakasz is felújításra 

kerül. 2018-ig biztosan megújul a 

Túrkeve-Mezőtúr közötti út is, illet-

ve a Mezőhék-Mezőtúr szakasz is 

folytatódni fog.

A beszámolókat követően 

Herczeg Zsolt polgármester és 

Boldog István országgyűlési képvi-

selő is válaszolt a feltett kérdésekre.

Bodor Márti

„Együtt Mezőtúrért”

2015. november 23-án került megrendezésre Mezőtúr Város 
Önkormányzata ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 azonosítószámú, „Területi 
együttműködést segítő programok a Mezőtúri járásban” című projektjé-
nek záró rendezvénye, melynek alkalmával a projektgazda számolt be 
az elért eredményekről. A rendezvényen az elért eredményeket méltatta 
Boldog István országgyűlési képviselő, és Herczeg Zsolt polgármester.

2015. november 30-án ér véget Mezőtúr Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.3 

konstrukció keretein belül 2014. október 13-án benyújtott „Területi együttműkö-

dést segítő programok a Mezőtúri járásban” című projektjének megvalósítása.

A program célja az volt, hogy a résztvevő települések – Mezőtúr, 

Túrkeve, Mezőhék, Mesterszállás, Kétpó – önkormányzatai, közszolgálta-

tást végző intézményei és szervezetei, az esélyegyenlőség területén dolgo-

zó szakemberek, a gazdasági és civil szféra, valamint a célcsoportok képvi-

selői közösen gondolkodva, együttműködve hatékonyabb segítséget tudja-

nak nyújtani a közösség számára. 

A projekt eredményeként létrejött egy együttműködési megállapodással 

is megerősített járási szintű együttműködés, valamint elindult a partnerek 

közötti párbeszéd, melynek a járási szintű felzárkózási kerekasztal biztosí-

tott fórumot. Létrejött továbbá a helyi esélyegyenlőségi programok által 

feltárt problémák komplex kezelésére javaslatokkal szolgáló, a helyi 

együttműködésekre épülő Esélyteremtő Programterv. A 144 oldalnyi terv 

tartalmazza a járás helyzetének átfogó elemzését és értékelését, valamint 

egy olyan fejlesztéspolitikai keretrendszert alkot, amelyben a települések 

számára egyértelmű és egzakt fejlesztési célok kerülnek nevesítésre. A 

Programterv megléte a 2014-2020-as fejlesztési időszakban kiírásra kerülő 

pályázatokban való részvétel feltétele is lehet, így a járás települései szem-

pontjából rendkívül fontos dokumentum született. A projekt megvalósítása 

során összeállításra került a projekt által érintett ügycsoport, illetve felada-

tok kereteit meghatározó jogszabályok listája is, valamint érthető összefog-

laló készült a főbb jogi rendelkezésekről, mely összefoglalók hozzáférhető-

ek a járásszékhely település honlapján, valamint az ügyfélszolgálaton. A 

projekt keretében lehetőség nyílt továbbá egy esélyegyenlőséget, társadal-

mi felzárkózást szolgáló tréning megtartására, melyen a résztvevők új 

konfliktuskezelési technikákat sajátítottak el, így is hozzájárulva a diszkri-

mináció csökkentéséhez, illetve a résztvevők érzékenyítéséhez.

A projekt eredményeként létrejött járási szintű együttműködések, a pro-

jekt megvalósítása során átadott tudás- és tapasztalatanyag, valamint az 

ezek felhasználásával és alapos kutatómunkával létrehozott Esélyteremtő 

Programterv mind szervesen hozzájárulnak az esélyegyenlőségi célcsopor-

tok helyzetének javítása érdekében megtett lépések hatékonyságának 

növeléséhez és biztos alapot nyújtanak a jövőbeni kooperációk sikeres 

megvalósításához. 

2015. november 26.

MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A „TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A MEZŐTÚRI JÁRÁSBAN” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT EREDMÉNYEIRŐL
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Kedves Olvasónk!
Ezúton is köszönöm, hogy ebben az évben is olvasója volt lapunknak.

Az év vége felé közeledve visszatekintünk az elvégzett munkára, tevé-

kenységünkre.

Köszönöm a magánszemélyeknek, hogy színvonalas írásaikkal, fotóik-

kal gazdagították olvasói kínálatunkat. Mezőtúr Város Önkormányzata, a 

Polgármesteri Hivatal az oktatási-nevelési intézmények, civil szervezetek, 

városi cégek naprakész, folyamatos tájékoztatást adtak eseményeikről, 

híreikről, segítve munkánkat. 

A lap összeállítása, szerkesztése során törekedtünk arra, hogy a beérke-

zett anyagokat mihamarabb megjelentessük, és az olvasói igényeket a 

lehető legteljesebb mértékben kiszolgáljuk a hírek, információk közlésével. 

2016-ban is folytatjuk munkánkat, eleget téve az Önök olvasói igényeinek.

A lap megjelenését 2015-ben is támogatta Mezőtúr Város Önkormányzata.

Következő számunk megjelenése: 2016. január 15.,
lapzárta: 2015. január 08.

A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonproft Kft. munkatár-

sai nevében Áldott Karácsonyt és eredményekben gazdag, Boldog Új 

Esztendőt kívánok minden kedves olvasónknak!

Tisztelettel: 
Bordács László felelős szerkesztő

Adventkor a várakozás időszakát 

éljük. Ezeket a heteket mindenki 

igyekszik szebbé varázsolni. A 

mezőtúri gyermekek is így csele-

kedtek, amikor eleget tettek egy 

városi felkérésnek. 

November 26-án a Rákóczi Úti 

Általános Iskola 3. a osztályos 

tanuló díszítették fel a 

Városháza fenyőfáját. A csúcs-

dísz felhelyezésére Herczeg 

Zsolt polgármester urat kérték 

fel. A gyerekek ez alkalomból 

énekszóval töltötték meg a 

hivatal auláját. Polgármester 

úr a Mezőtúri Városi Televízió 

kérdésére elmondta, hogy már 

hagyományosan gyermekeket kér-

nek fel a városi fák díszítésére. 

Nagyon megható, ahogyan készül-

nek ezekre az eseményekre. Minden 

alkalommal saját maguk által készí-

tett díszek kerülnek a fára. Ez a 

hagyomány azt a célt is szolgálja, 

hogy a gyermekek is megismerjék a 

Városházát, így ezen alkalommal 

lehetőségük van a toronyba is fel-

menni, ahol megcsodálhatják 

Mezőtúr panorámáját.

December 2-án a Csoda-

Vár Óvoda Süni csoportos 

gyermekei a Közösségi 

Házban a Szabadság téri fát 

díszítették fel. Sok gyönyörű 

dísz került fel erre a fára is, 

amelyet az ovisok szülői 

segítséggel készítettek el. 

Polgármester úr itt is örömmel 

helyezte fel a fára a csúcsdíszt, 

majd kis csomaggal köszönte meg a 

gyermekek segítségét. A Süni cso-

portosok karácsonyi dalokkal 

köszönték meg a felkérést.

Bodor Márti

Mezőtúri gyermekek szépítették városunkat!

December 4-én délelőtt Mikulás 

napi előadással örvendeztette meg 

a gyermekeket a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft. A Városi Oktatási 

Centrum Sportcsarnokába először a 

Mikulás látogatott el és egy szalon-

cukorral ajándékozta meg a kicsiket 

és nagyokat, majd Szandi egy inte-

raktív zenés műsorral kápráztatta el 

a teltházas közönséget. A koncerten 

a jól ismert slágerek mellett kará-

csonyi dalok is felcsendültek. 

Köszönjük Mezőtúr Város 

Önkormányzata, Mezőtúri Ipari 

Park Kft. és a Mezőtúri WinChun 

KungFu Harcművészeti 

Sportegyesület támogatását.

Az előadáson túl délután a városi 

Mikulás ünnepségre várták a gyer-

mekeket a Műjégpályán.  A Városi 

Oktatási Centrum udvarán Herczeg 

Zsolt, Mezőtúr város polgármestere 

köszöntötte a megjelenteket, majd 

Papp Vera adventi, karácsonyi dalo-

kat adott elő. A műsor végén a 

gyermekek és Vera közös énekkel 

csalogatták elő a Mikulást. A gyer-

meknek nem kellett sokat várnia, 

hiszen mikor felcsendült a kedves 

dallam a Mikulás is megjelent sok-

sok ajándékkal. A kilátogatók szó-

rakozását a műjégpálya használata 

is biztosította a rendezvény során.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

A Mikulás és Szandi is ellátogatott Mezőtúrra

Idén decemberben ismét eljött 

hozzánk a „Leg a láb” Alapfokú 

Művészeti Iskola Mikulása a 

Rákóczi úti iskolába.

Az osztályok és a csoportok 

sokat készültek, gyakoroltak a tán-

cokra, amiket előadtak a 

Mikulásnak és a szülőknek. Ezután 

kézműveskedhettünk és táncház is 

volt. 

Még a Mikulás is táncolt velünk. 

Az előadásaink után pedig finom 

szaloncukrot kaptunk tőle.

A szervezők az iskola ebédlőjé-

ben vendégül láttak bennünket zsí-

ros kenyérrel és meleg teával.

Remélem jövőre is lesz ilyen 

alkalom, jól éreztük magunkat!

Fazekas Flóra
Rákóczi Úti Általános Iskola

3. A osztály
Kis Liliomok

„Leg a Láb” Mikulás a Rákócziban
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2015. november 30-án a 
Kóborka Túri Állatvédők 
Közhasznú Egyesülete lakossági 
fórumra invitálta városunk lakóit. 
A fórum témái az állatvédelem 
eredményei és gondjai voltak.

A megjelenteket elsőként Varga 

Katalin köszöntötte, aki ismertette 

az egyesület életútját, jelenlegi 

helyzetét. 

– Az egyesület 2007 tavaszán 

alakult, azzal a szándékkal, hogy 

segítse a bajba jutott kutyákat, for-

málják a felelős állattartást. Cél volt 

egy állatotthon felépítése. 

Kezdetben igen nagy volt a lelkese-

dés, így 31 alapító taggal indultak. 

Tucatnyi ember támogatta a mun-

kát, felajánlották segítségüket, tag-

díjat fizettek. Több vállalkozó is az 

egyesület mellé állt, ám időközben 

több külső hatásra a tagság lemor-

zsolódott. Jelenleg az elindult csa-

pat negyede alkotja a segítőket. 

Az alapító tagok között volt Dr. 

Begazy Ferenc állatorvos is, aki saj-

nos 2012-ben elhunyt. Az egyesület 

bármiben számíthatott a doktor 

úrra. 2012 óta az orvoslás is problé-

mát okoz, hisz több esetben vidék-

re kell eljárniuk, ami anyagilag és 

fizikailag is megterhelő.

A területet, amelyen a menhely 

működik Mezőtúr Város 

Önkormányzatától kapták. A telken 

egy felújításra váró épület is találha-

tó. 2008 őszén elkezdték a máig 

tartó építkezést. Minden munkát a 

személyi jövedelemadó 1%-ából és 

az állatszerető emberek adománya-

iból finanszíroznak. Sajnos kevés 

az aktív segítő, csökken az örökbe-

fogadók száma, a kutyalétszám 

pedig egyre emelkedik. A menhely 

50-60 kutya befogadására épült, 

ehhez képest jelenleg 80 kutyáról 

gondoskodnak, rajtuk kívül pedig 

20 kutya ideiglenes helyen van.

A kutyák minden esetben oltva, 

ivartalanítva, örökbefogadási szer-

ződéssel kerülnek a gazdához. 

Az egyesület tagjai tevékenysé-

güket munka és család mellett, sza-

badidőben, ingyen végzik. A sok 

nehézség ellenére boldogság tölti el 

őket, mikor a kutyusok szerető ott-

honba költöznek.

Varga Katalin a lakossági fóru-

mon is megragadta a lehetőséget 

arra, hogy köszönetét fejezze ki 

mindenki számára, akik segítik 

munkájukat, akár anyagilag, akár 

fizikailag. Elmondta van még bőven 

munka hátra. Hisz, ahhoz, hogy 

egyesületként működhessenek 

tovább 2016. június 30-ig az építési 

tervet teljesíteni kell. Van még hiá-

nyosság, a terv szerint készíteni kell 

egy 30 köbméteres víztárolót, 

amely tűzvédelmi szempontból 

igen fontos, 4 parkolót kell készíte-

ni, valamint a terasz csatornázása 

sem megoldott. A kutyalétszám 

miatt fontos lenne két kenel átalakí-

tása, így 2 kisebb udvart tudnának 

nyitni a kisállatok részére.

Varga Katalin után Herczeg Zsolt 

polgármester úr is hozzászólt a 

témához. Elmondta, hogy város-

unkban nagy társadalmi problémák 

vannak, ugyanakkor biztosította az 

egyesületet a városvezetés további 

támogatásáról. Az önkormányzat-

nak elsődleges feladata az állampol-

gárok segítése, támogatása, így erre 

a több millió forintos beruházásra 

nem képes egyedül, de lehetőség 

szerint 2016-ban is – ahogy azt 

eddigi is tette –, segítséget fog nyúj-

tani az egyesületnek. Nemrégiben 

közfoglalkoztatott dolgozót is irá-

nyítottak a menhelyre, aki besegít a 

napi munkavégzésbe.

Az önkormányzat nem tudja sza-

bályozni azt, hogy egy ingatlannál 

mennyi állatot tartanak, ezzel sajnos 

sokan visszaélnek. Tervek között 

szerepel, hogy az önkormányzat 

2016-tól kezdődően támogatja a kan 

kutyák ivartalanítását. Polgármester 

úr hangsúlyozta, fő cél az, hogy a 

menhelyet minél hamarabb be tudja 

fejezni az egyesület és lehetőség 

szerint minél több kóbor kutya sze-

rető, új gazdára találjon.

Bodor Márti

Lakossági fórum a Kóborka Túri Állatvédők Közhasznú Egyesülete szervezésében

A Kóborka Túri Állatvédők 
Közhasznú Egyesülete szeretet-

tel vár minden érdeklődőt, 
állatbarátot 

december 21-én 10 órától a 
menhelyre 

(Sugár út vége, a Mezőtúr táb-
lától jobbra még 500 méter).
Segíts, hogy árva kutyáink 

könnyebben átvészeljék a hideg 
téli napokat! Örömmel elfoga-
dunk minden adományt: hasz-
nált, de tiszta ruhaneműt, plé-
det, takarókat, törölközőket, 

ágyneműket, szőnyeget, kölyök 
konzervet, száraz eledelt.

A látogatókat zsíros kenyérrel 
és forró teával várjuk!

December 9-én került sor a 

Többfunkciós Kulturális Központ 

átadó ünnepségére Mezőtúron a 

Petőfi út 5 szám alatt. A beruházás 

az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azo-

nosító számú, „Mezőtúr városköz-

pont funkcióbővítő fejlesztése” 

című város rehabilitációs projekt 

keretében valósult meg. Az esemé-

nyen Gál Bertalan, a Bárdos Lajos 

Alapfokú Művészeti Iskola zongora 

tanszakának 5. osztályos tanulója 

adott műsort, majd Herczeg Zsolt 

Mezőtúr város polgármestere és 

Boldog István országgyűlési képvi-

selő köszöntötte a megjelenteket.

Herczeg Zsolt elmondta, hogy a 

megújult épületszárny egy része ad 

majd helyet Dr. Draskovits Dénes 

Badár Balázs gyűjteményének és 

néprajzi kerámiáinak. Polgármester 

úr hangsúlyozta, hogy az önkor-

mányzat céljai között szerepel az, 

hogy a 2014-2020-as fejlesztési cik-

lusban az épületet teljes egészében 

felújítsák.

Boldog István méltatta a beruhá-

zást, majd pedig gratulált a városve-

zetőknek és a kivitelezőknek a fel-

újított létesítményhez.

A köszöntőket követően a jelen-

lévők megtekinthették az elkészült 

beruházást. 

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Átadták a Többfunkciós Kulturális Központot

Fotó: Szabó Ferenc, Pont Televízió

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom Önöket, 

hogy a közvilágítási hibák beje-

lentése az üzemeltetést végző 

KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán 

tehetők meg, amelynek 

elérhetőségei:

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

A bejelentéshez a hiba pontos 

címének (esetleg oszlopszám) meg-

adása szükséges. 

Egész körzetet, utcát érintő 
hibák közvetlenül az E.ON 

hibabejelentő részére is jelezhetőek, 

hivatkozva a szakaszhiba jellegére.

Telefon: + 36 80 / 210-310. 

dr. Szűcs Attila
jegyző
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Október 17-én egy kedves és 

megható kiállítás megnyitó ünnep-

ségén vehettünk részt Budapesten. 

Veress Miklós kerámiaművész – 

Mezőtúr Díszpolgára – mutatta be 

legújabb műveit, melyet a művész 

elhunyt felesége: Opra Gizella 

divattervezőnő emlékének ajánlott. 

A tárlat a művész Hengermalom úti 

lakásának a szomszédságában 

kapott helyet, az Összefogás 

Újbudáért Egyesület kiállító helyi-

ségében.

A kiállításon az idős művész leg-

újabb munkáit láthattuk néhány 

régebbi, már ismerős terrakotta 

figura társaságában. E legújabb 

munkák többségükben sík jellegű 

kerámiaképek, melyeken finom, 

könnyed, karcolt és vésett techniká-

val rajzolt őskori vadászjeleneteket 

láthattunk. Színezésük annyiban 

tér el az égetett agyag vörös színé-

től, amennyiben néhány áttetsző 

fehér és barna folt teszi finoman 

árnyalttá a kompozíciókat. E képek 

teljesen újak és újszerűek Veress 

Miklós művészi világában. Az üveg-

tárlóban elhelyezett fehér sávos 

vázákon is ezek az újszerű díszítő 

jegyek dominálnak.

A kiállítást Pusztai Zsolt a Túri 

Fazekas Múzeum igazgatója nyitot-

ta meg. Köszöntést mondott Batta 

Attila Viktor Mezőtúr alpolgármes-

tere. Kozák Júlia énekesnőnk – aki 

Veress Miklós ifjúkori barátjának a 

lánya -, népdalaival tisztelgett és 

nyújtott művészi élményt az ő ked-

ves Miklós bácsijának és mindnyá-

junknak. A teljesség megvalósult 

Torma István színművész által, aki 

Veress Miklósnak azt a versét 

interpretálta, melyet a túri fazekas-

ság tiszteletére írt. Címe: A túri 

fazekasokhoz.

A tárlaton igen sokan részt vet-

tünk. Megtisztelte a művészt a kerá-

mia szakmai ismerőinek és gyakor-

lóinak színe-java és sok barát. 

Örömmel találkoztunk Pesten élő 

egykori túri ismerőseinkkel is, akik 

Veress Miklós tárlatait nem szokták 

elmulasztani.

A kiállítás megrendezését Újbuda 

Önkormányzata és Mezőtúr Város 

Önkormányzata támogatta.

A mesternek, Veress Miklósnak, 

ezúton is szeretettel gratulálunk és 

kívánunk örömteli gazdag alkotói 

éveket – gerincproblémáira gyógy-

ulást. 

A tisztelők és barátok nevében:
 Kissné Mikes Éva

Kísérletek, eredmények
Veress Miklós kiállítása

Veres Miklós alkotása

Veres Miklós és barátai
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Mezőtúr Város Önkormányzata 
az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 
számú „Mezőtúr Város önkor-
mányzati tulajdonú belterületi 
útjainak a fejlesztése” című pro-
jekt kivitelezésére vonatkozó vál-
lalkozási szerződés megkötésére 
2015. augusztus 19-én került sor a 
STRABAG Általános Építő Kft-vel.

A munkaterület átadása 2015. 
augusztus 24-én volt.

A projektünk műszaki átadásá-
ra 2015. december 10-én került sor. 

A pályázat keretében belterületi 

és lakott településrészeket összekö-

tő külterületi meglévő szilárd bur-

kolatú gyűjtőutak felújítására lehe-

tett pályázatot benyújtani. A beru-

házás öt önkormányzati gyűjtőút 

felújítására irányult.

Több szempont együttes mérle-

gelése alapján kerültek kiválasztás-

ra a kivitelezésre került utak.

A döntés során az útállapot mel-

lett az útszakaszok jellemző forgal-

mi viszonyait is megvizsgáltuk. 

Fontos szempont volt a forgalom-

vonzó létesítmények megközelíté-

sének javítása. Ezek elsősorban ter-

melő és kereskedelmi vállalkozá-

sok, melyek a város gazdasági életé-

ben jelentős szerepet játszanak. 

A Balassa Bálint út egy fontos 

gyűjtőútja Mezőtúrnak, melyhez az 

Újvárosi városrész családi házas 

lakóövezetének utcái csatlakoznak. 

Az Északi összekötő út a 46. sz. 

főút és a 4202 sz. Mezőtúr-Túrkeve 

jelű ök. út között teremt kapcsola-

tot, továbbá a Felsőváros és a 

Székeskert –Bodzáskert városrészek 

közötti kapcsolattartását is javítja. 

A Cs. Wagner József út, a 

Széchenyi út és a Vásárhelyi Pál út 

azon túlmenően, hogy biztosítja a 

46. sz. útra történő csatlakozást a 

termelő üzemek és a vállalkozások 

fontos kiszolgáló útvonala. Városunk 

gazdasági életének fő szereplői ezen 

gyűjtőutakon érhetőek el.

Az elkészült gyűjtőutak főbb 

naturális mutatói: 

Balassa Bálint út: a gyűjtőút 6 

méter szélességben és 1333 méter 

hosszúságban a Földvári úttól a 

Sugár útig került teljes felújításra. 

Vásárhelyi Pál út: a gyűjtőút 6 

méter szélességben és 470 méter 

hosszban a Szolnoki úttól az 

Akasztó-érig került felújításra. A 

jelentős járműforgalomból kifolyó-

lag az aszfaltburkolat és az út pálya-

szerkezete teljesen megújult.

Széchenyi út: a Cs. Wagner 

József úttól 200 méter hosszban és 

6 méteres szélességben került az út 

felújításra. Ez a szakasz a 2008-as 

nyertes TEUT pályázatunkhoz szo-

rosan kapcsolódik, annak a folyta-

tásaként valósult meg.

Cs. Wagner J. út: Az út burkola-

ta a felújítás előtt a 0+000-0+470 

km szelvények között 6,00 m szé-

lességű, a 0+470 - 1+048 km szelvé-

nyek között 3,50 m és 4,00 m szé-

lességű volt. A projektnek köszön-

hetően a teljes szakaszon 6,00 m 

szélességben került kialakításra az 

út, így a beruházás befejeztével a 

Puskin úti csatlakozástól a teljes 

1048 méteres úthossz egységes 6,00 

méter széles gyűjtőúttá vált.

Északi összekötő út: A felújítást 

követően a burkolat szélessége a 

0+000- 1+494 km szelvények között 

egységesen 6,00 m szélességű lett. 

Aki emlékszik az Északi összekötő 

út korábbi állapotára most jó érzés-

sel állapítja meg, hogy a projekt 

kapcsán az Északi összekötő út tel-

jesen megújult, ezáltal a rajta átha-

ladó forgalom ütemesen tud lebo-

nyolódni.

A projektünkhöz kapcsolódóan 

valósultak meg az utak melletti 

zöldsávok fejlesztése, fa- és cserje-

ültetések, valamint a közterülete-

inkre támlás ülőpadok is beszerzés-

re kerültek.

Összességében elmondható, 

hogy városunkban az öt belterületi 

gyűjtőút felújítása I. osztályú minő-

ségben és határidőre valósult meg. 

A felújítással érintett szakaszokon a 

forgalom minősége is jelentősen 

javult.

Köszönjük az Európai Unió és a 

Magyarország Kormánya támogatá-

sát a projektünk sikeres megvalósí-

tásához!

Szűcs Károly
Műszaki irodavezető

Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 számú 
„Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak a fejlesztése”

tárgyú projekt megvalósulásáról

Osztálytalálkozó

A képen: Kocsis Sándor tanár, Lusvai Béláné tanár, Oláh Mihály, Szalai 

Sándor, Farkas Julianna, Jobbágy Zsigmondné osztályfőnök, Szelei Róza, 

Munkácsi Julianna, Kiss Mária, Hegedűs Margit, Makai Erzsébet, Kovács 

Terézia, Olasz Lajos, Mészáros Imre, Bartus János, Baráz Miklós

Köszönjük az osztály nevében a szervezők kimagasló munkáját, Kovács 

Teréznek és Mészáros Imrének.

2015. november 7-én Mezőhéken találkozott a 1960-65-ben a Mezőhéki 

Általános Iskolában végzett osztály.

Az 50 éves osztálytalálkozón 13 diák és 3 pedagógus jelent meg.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hoz-

zátartozóit a Doni Áttörés Emléknapja alkalmából a Kossuth Lajos téren 

található II. Világháborús Emlékműnél 2016. január 12-én 15,00 órakor 

kezdődő városi megemlékezésre.

Beszédet mond: Király Imre a Karcagi SZC Mezőtúri Szakiskolája és 

Kollégiuma tagintézmény vezető helyettese, a műsorban közreműködnek 

az iskola diákjai. 

Herczeg Zsolt
polgármester

A Vivace Kamarakórus bemutatja:
Christmas Carol

2015. december 23. 17 órától 
városunk forgalmas pontjain énekszóval teszik meghittebbé,

örömtelibbé a karácsonyi ünnepeket.

Indulás: Kossuth Lajos tér

Tartsanak velük!
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Mezőtúr Város Önkormányzata 
a „közfoglalkoztatási programok 
megvalósításában nyújtott 
kiemelkedő szakmai tevékenysé-
géért” miniszteri elismerésben 
részesült.

Az elismerő oklevelet 2015. 
december 4-én Herczeg Zsolt 
Mezőtúr város polgármestere és 
Pappné Juhász Emília a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatója vette át a 
Belügyminisztériumban rende-
zett ünnepélyes díjátadó ünnep-
ségen. Ennek hátteréről és jelen-
tőségéről ügyvezető asszonyt kér-
deztük:

– A miniszteri elismerés önmagá-

ban is sokat jelent, milyen egyéb 

vonzata van ennek a címnek?

– Az elismeréssel együtt a meg-

kezdett munkánk folytatásához és a 

mintaprogramok továbbfejlesztésé-

hez 3 millió Ft összegű támogatást 

is kaptunk, melyet a 2016. évi prog-

ramunkhoz használhatunk fel.

Mezőtúron a közfoglalkoztatás 

gyakorlati kivitelezését az 

Intézményellátó Kft bonyolítja.

Számunkra nagyon fontos volt a 

pályázatok előkészítése során, 

hogy minél több értékteremtő prog-

ramra pályázzunk. Ezeket a pályá-

zatokat nagyobb mértékben támo-

gatják, tényleges értékeket állítunk 

elő, melyet többféle módon is fel 

tudunk használni és természetesen 

a programokban foglalkoztatott 

közfoglalkoztatottaknak is sokkal 

nagyobb sikerélményt nyújt az 

ilyen jellegű tevékenység.

– Milyen tevékenységek tartoznak 

a közfoglalkoztatásba?

– 2015-ben a már megkezdett 

mezőgazdasági programon kívül, 

fabútorok, gyermekjátékok készíté-

sével és egy mini sütöde keretein 

belül tájjellegű sütemények készíté-

sével is foglalkoztunk.

Nagyon nagy tetszést váltott ki a 

gyermekek körében a helyben kivá-

gott fákból készült gyermekjátékok. 

Ezeket a strandon helyeztük el, a 

téli időszakban az iskolák udvarán 

vannak. Az óvodáknak is sikerült 

egy-egy játékot készítenünk, 

melyek átadása folyamatban van.

A mini sütödében a süteménye-

ket a gyermekeknek készítjük, 

melyet az iskolai és óvodai étkezés 

során fogyaszthatnak el.

A mezőgazdasági programon 

belül 6 ha földön gazdálkodunk. A 

megtermelt növényeket szintén a 

gyermekétkeztetésben hasznosít-

juk, a fölösleg értékesítése a Start 

mintaboltunkban történik.

Ebben az évben elkezdtük a 

növények feldolgozását. Nagy sike-

re van a savanyított káposztánknak, 

melyből szintén jutott értékesítésre 

is.

– Mi várható a 2016-os évben a 

közfoglalkoztatásban?

– A jövőre nézve további terveink 

vannak. Fő célkitűzésünknek annak 

kell lennie, hogy minél magasabban 

feldolgozott termékeket állítsunk 

elő. Ehhez az Önkormányzat több 

mint 10 millió forintos áron vásárolt 

egy ingatlant fóliaházakkal, hogy 

lehetőségünk legyen elkezdeni a 

fólia alatti termelést. 

 – Városunkban a közfoglalkozta-

tás milyen helyet foglal el?

– Ezekben a programokban több 

száz ember foglalkoztatását tudjuk 

megoldani. Sajnos Mezőtúron is az 

a helyzet, hogy nincs annyi munka-

hely, amennyi munkaképes ember 

él. Ennek a helyzetnek a kezelésé-

hez nagyon nagy segítséget jelente-

nek ezek a foglalkoztatási lehetősé-

gek, jól ki kell használnunk ezeket.

A miniszteri elismerést egy közös 

munkáért kaptuk, hiszen ötleteink, 

terveink megvalósításhoz nagyon 

sokat segített nekünk a Munkaügyi 

központ és az Önkormányzat. A 

programokban dolgozó átlagosan 

58 közfoglalkoztatott lelkiismeretes 

munkája nélkül - hiába vannak 

nagyon jó terveink, elképzeléseink 

- ezt az eredményt nem tudtuk 

volna elérni.

Köszönjük a Polgármester Úr 

belénk fektetett bizalmát, hiszen 

minden ötletünket támogatta, enge-

délyezte azok megvalósítását!

- SZERK. - 

Miniszteri elismerést kapott Mezőtúr Város Önkormányzata

Az év vége és az új év közeledté-

vel hajlamosak vagyunk számot 

vetni az elmúlt év történéseiről, 

valamint fogadalmakat tenni az 

elkövetkező évre.

Ilyenkor, az ünnepi hangulatban, 

a csendes otthoni nyugalomban 

legyen béke a szívünkben és sugá-

rozzuk ezt tetteinkben, gondolata-

inkban és esetleges facebook-os 

bejegyzéseinkben is! 

Az intézetet, és a benne dolgozó-

kat sok méltatlan, etikátlan és 

rosszindulatú bejegyzéssel sújtják, 

sértik és bántják meg. 

Hagyjuk magunk mögött a gyű-

lölködést, szitkokat és rágalmazá-

sokat, a közönséges megnyilvánu-

lásokat, és próbáljuk meg tisztelni 

embertársainkat, családunkat, 

barátainkat és munkatársainkat! 

Elgondolkodtak-e már azon, 

hogy amíg meghitt karácsonyi, csa-

ládi hangulatban ünnepelnek, 

addig a kórházban orvosaink, 

remek kollegáim az Önök egészsé-

gét felügyelik, és baj esetén a segít-

ségükre vannak, távol az Ő szerette-

iktől, azért, hogy Önök helyben 

kaphassák meg az ellátást, és ne 

kelljen 50-100 km-re elutazniuk?

Tudják-e, hogy az itt dolgozó 

orvosok komoly anyagi segítséget 

nyújtottak nagy értékű  műszervá-

sárlásban azért, hogy Önöket 

továbbra is itt, helyben tudják gyó-

gyítani?

Észrevették-e, hogy osztályaink, 

rendelőink kellemes, komfortos, 

barátságos és tiszta környezetben 

várják  a térség gyógyulni, regene-

rálódni vágyó lakosait, Önöket?

Ezek mind nagy erőfeszítést  és 

elkötelezettséget kívánnak munka-

társaimtól! 

És most tartsunk tükröt magunk 

elé, hogy tiszta lelkiismerettel tud-

junk belenézni: Vajon a hibáimat 

mindig felvállaltam? Vajon mindent 

megtettem ebben az évben a 

Szüleimért? Gyermekeimért? 

Családomért?  Barátaimért? Az 

egészségemért? Esetlegesen a 

„Köz”-ért?  

Ha nem, akkor tegyenek a felso-

roltakért, higgyék el, ha kell hozzá 

segítség, lesz, és sokkal könnyebb 

lesz a lelkünk! Megéri!

Az intézmény minden dolgozója 

és a magam nevében minden 

Olvasónak, Támogatónknak áldott, 

békés, szeretetteljes ünnepeket, és 

egészségben töltött, eredményes új 

évet kívánok!  

Legyen béke, nyugalom a lelkek-

ben, szívekben és a facebookon is!

Dr. Csellár  Zsuzsanna
főigazgató

Év végi számvetés Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

Mezőtúr és Szarvas között 
közlekedő komp

2015. december 18-ig üzemelt!

Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Jégpálya Mezőtúron
2016. január 3-ig

Városi Oktatási Centrum udvara
(bejárat a Földvári út felől)

Jegyárak:
pályahasználat 400 Ft/óra

korcsolyabérlés 200 Ft/óra

Nyitva:
hétköznapkon: 14-20 óráig

hétvégén 10-20 óráig

Info: Papp Tünde 06/30 695-5014
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A Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár és a Mezőtúri Köz-
művelődési és Sport KN Kft. 7. alka-
lommal hirdette meg a „Legszebb 

adventi koszorúkészítő versenyt.”

Kreativitás, ötletek, színek, for-

mák gazdagsága jellemezte a pályá-

zaton résztvevők munkáit, amelyek 

nagyban hozzájárultak a rendez-

vény kellemes hangulatához. A 

beérkezett 50 alkotás mindegyike 

megállta volna helyét bármely 

virágboltban, bármely adventi vásá-

ron. Az alkotók többsége klasszikus 

stílusban gondolkodott, koszorúi-

kon az advent és a karácsony színei 

– a lila és rózsaszín valamint az  

arany, ezüst, piros és bordó – voltak 

a jellemzőek, és örökzöld alapjuk 

volt. A versenyzők közt azonban 

akadtak olyanok is, akik merészebb 

ötletekkel rukkoltak elő. Évről évre 

újabb technikákkal örvendeztetnek 

meg bennünket a készítők.

A gyönyörű alkotások közül az 

idén a következő alkotók által 

készített koszorúk nyerték el a 

zsűri tetszését.

Gyermek kategória:
I. Szent István Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda

II. Garai Hajnal

III. Hajdú Hédi

Különdíj: Tóth Marianna

és Vékony Patrik

Gyermek–kert Óvoda Nyuszi Csoport

Felnőtt kategória: 
I. Törjék Lászlóné

II. Kámán Klára

III. Csányiné Kozma Kata

Különdíj: Sőrés Erzsébet Hedvig

Kovács Gáborné Soltész Mária

Profi kategória:
I. Szilágyi Mariann

II. Balogh Mónika

III. Cseri Anita

Mezőtúr Város Önkor-

mányzatának különdíját a Mezőtúri 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Kossuth Lajos 

Magyar - Angol Két Tanítási nyelvű 

Általános Iskola 3. b osztálya kapta. 

A díjat dr. Farkasinszki Fanni 

Mezőtúr város aljegyzője adta át.

A Mezőtúri Közművelődési és 

Sport KN Kft. különdíját a Mezőtúri 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Újvárosi 

Iskolájának 6. osztályos lányai 

nyerték el, melyet Orosz Annamária 

ágazatvezető adott át.

Egyetlen résztvevő sem távozott 

üres kézzel, elismerő oklevelet 

mindenki kapott, a díjazottak pedig 

értékes jutalomban részesültek.

Ezúton is szeretnénk megkö-

szönni Pályi Mihálynak, Lakatosné 

Rácz Gabriellának, Karsainé Szabó 

Juditnak és Orosz Annamáriának a 

zsűrizésben végzett munkáját, vala-

mint a kedves télapós bábműsort 

Kovácsné Soltész Máriának és a 

Varázsparaván bábcsoportnak.

Bordács Judit könyvtáros           
Mezőtúri Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár
Mezőtúri Közművelődési és 

Sport KN Kft.

A koszorúkészítő verseny eredményei

December elsején a Kossuth 

Iskola KÉPKÖRÉNEK négy tanulója: 

Benczúr Henrietta, Pók Hajnalka- a 

szinte elválaszthatatlan 4. osztályos 

barátnők, Nagy Márta és Lázár 

Flóra- 7.-es osztálytársak, összesen 

46 munkájából nyílt kiállítás.

Heni és Hajni az emberi kapcso-

latok megjelenítésében és a jó tér-

ábrázolásban jeleskednek. Márti 

absztrakt és elképzelt virágmotívu-

mai, Flóra humort sem nélkülöző 

portréi igazán figyelemreméltóak. 

Érdemes a lányok eddigi alkotói 

tevékenységét, sikereiket, jövőről 

alkotott elképzeléseit is elolvasni, 

azokon az „önéletrajzokon” melyet 

a kiállításhoz mellékeltek. 

Nagy öröm volt látni, hogy a 

megjelent tanulók, tanárok mellett 

szülők, rokonok is megtisztelték 

jelenlétükkel e pillanatnyi ünnepi 

alkalmat. Nagy meglepetésemre 

vagy 30-40 tanuló igen nagy csend-

ben és áhítattal szemlélték meg a 

kiállítás megnyitója után társaik 

munkáit. Tapasztalatom alapján 

rengeteget tanulunk egymás elkép-

zeléseiből, alkotói megfogalmazá-

sából egy-egy bemutatott kollekció 

által. Nagyszerű érzés volt ismét 

látni, hogy gyermekeink büszkék 

társaik produktumaira.

A megnyitót a rajzteremben meg-

vendégelés követte… majd a jól vég-

zett munka gyümölcseként tovább 

folytatódott a szakköri munka…

A Kossuth Iskola aulájában két 

paravánon elhelyezett munkák 

december végéig megtekinthetők, 

melyre minden érdeklődőt szeretet-

tel várunk!   Nagy Ferenc

Négy alkotó lány a KÉPKÖR- ből… TÉLI SZÜNET
Iskolásként sok minden jó és szép dolog jut eszünkbe, amikor a téli 

szünidőre gondolunk, azonban van néhány fontos dolog, amire ilyen-
kor is gondolni kell. Ezzel kapcsolatos hasznos ajánlásokra hívja fel 
kapitányságunk a figyelmet és ezzel kívánunk hozzájárulni, hogy a téli 
szünidő mindenki számára a kellemes élmények miatt legyen felejthe-
tetlen.

• Ha gyermekeiket egyedül hagyják otthon, akkor előzőleg beszéljenek 

vele és figyelmeztessék arra, hogy legyen elővigyázatos és ne engedjen be 

idegent a házba, lakásba. 

• Felnőtt felügyelete mellett gyújtsanak gyertyát, csillagszórót és min-

den esetben győződjenek meg arról, mielőtt otthonról elmennének, hogy 

azokat eloltották. 

• Amikor gyermeküket barátokkal szervezett közös programokra enge-

dik el, legyenek arra is figyelemmel, hogy hamarabb sötétedik és beszéljék 

meg közösen a hazautat. Minden esetben kérdezzék meg gyermekeiket, 

hogy hova és kikkel mennek el, illetve mikor érkeznek haza. 

• Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket csak a rendeltetésüknek 

megfelelően használják, betartva a jogszabályok által előírt idő és helybeli 

korlátokat. Valamennyi pirotechnikai eszközhöz tartozik használati útmu-

tató, leírás, ezek maradéktalan betartásával megelőzhetőek az esetleges 

balesetek.

• Az ünnepek közeledtével, a szünidő alatt is figyeljenek a mértékletes 

alkoholfogyasztásra, hiszen alkohol befolyása alatt könnyebben válnak 

bűncselekmény áldozatává vagy rosszabb esetben elkövetőjévé. 

• Soha ne fogyasszanak alkoholt, ha vezetnek! 

BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 
KIVÁNNAK

A MEZŐTÚRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG DOLGOZÓI
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Az év végi ünnepek örömei közé 

tartoznak  a családunk, barátaink 

körében elfogyasztott finom hagyo-

mányőrző ételek és italok is.  Az 

ünnepek közeledtével egyre több-

ször kerül szóba, hogy mi is kerül-

jön karácsonykor az asztalra. Bejgli 

és más sütemények, szaloncukor és 

persze zsíros-kiadós főételek sora 

ilyenkor a menü, ha a hagyományos 

karácsonyi ételek mellett döntünk.  

Bizonyított tény, hogy a karácsonyi 

ünnepek idején - amikor több időt 

töltünk otthon a finom ételek illatá-

ban - legalább kétszer annyi kalóri-

át veszünk magunkhoz, mint az 

átlagos hétköznapokon. 

A helyes nyersanyag-válogatásra 

hívnám fel a figyelmet, amelyek 

kiválthatják a tápanyagokban sze-

gényebb, ellenben kalóriában 

bővelkedő, megszokott alapanyago-

kat (pl. a növényi tejszín,  teljes 

kiőrlésű lisztek). Rendkívül fontos-

nak tartom kihangsúlyozni, hogy a 

diétájukat az anyagcsere-betegsé-

gekben szenvedő betegek az ünne-

pi időszakban is tartsák be. 

Étkezzünk tudatosan, együnk 

egyszerre kevesebbet, fejezzük be 

az étkezést olyankor, amikor már 

csak a szemünk kívánja az ételt, és 

ne feledkezzünk meg a napi másfél 

– két liter folyadék –gyümölcstea, 

zöldtea, frissen préselt gyümölcs-

zöldséglé, szénsavmentes ásvány-

víz, csapvíz elfogyasztásáról, kerül-

jük az „üdítőket”, a nagymennyisé-

gű alkohol fogyasztását. 

A megszokott burgonya és rizs 

köretek helyett kiváló egészséges 

alternatívát nyújthatnak a zöldsé-

gek. A karácsonyi hagyományos 

pulyka vagy hal mellé bátran tálal-

junk friss joghurtos salátákat, sült, 

párolt, töltött vagy csőben sült zöld-

ségköretet: pl. bébirépából, sütő-

tökből, céklából, gombából, édes-

burgonyából vagy éppen a boltok 

polcain megtalálható számos 

zöldségmix egyikéből.

Végezetül a mérsékletességet és a 

friss levegőn való mozgást vagy 

sétát javaslom, hogy elkerüljük az 

ünnepek alatti jelentős súlygyara-

podást,  minden csábítás ellenére.

 Vad Károlyné 
Dietetikus

Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet

Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11.

Tel: 06-56-550-427

efi.mezotur@gmail.com

Kedves Olvasó!Az ünnepek közeledtével a 
Mezőtúri Rendőrkapitányság fel-
hívja a lakosság figyelmét arra, 
hogy az ünnepi készülődés idő-
szakában se feledkezzenek meg a 
bűn- és baleset-megelőzésről, 
illetve arról, hogy Önök is sokat 
tudnak tenni annak elkerülése 
érdekében, hogy bűncselekmény 
áldozatává váljanak!

Kérjük, hogy fogadjanak meg 
ehhez néhány jó tanácsot!

Közlekedés: 
• Készüljenek fel a téli közleke-

désre, a megváltozott út- és látási 

viszonyokra!

• Ebben az időszakban gyakran 

előfordulhat, hogy sietni kell, akár 

vendégségbe, akár bevásárolni, 

ezért induljanak el időben otthon-

ról, hogy a lassabb forgalom miatt 

ne késsenek el, a kapkodás miatt ne 

szenvedjenek balesetet! 

• Számítsanak arra, hogy ilyenkor 

a kevésbé rutinos vezetők is autóba 

ülnek, ezért legyenek türelmesek! 

• Soha ne fogyasszanak alkoholt, 

ha vezetnek! Ha alkoholt szeretné-

nek fogyasztani, előre beszéljék 

meg családtagjaikkal, hogy ki az, 

aki nem iszik és hazavezet. 

Bűnmegelőzés: 
• A nagyobb odafigyelést, körül-

tekintést igénylő helyek közé tar-

toznak a bevásárlóközpontok, 

vasút és autóbusz-állomások, 

tömegközlekedési eszközök. Itt 

fokozottan figyeljenek értékeikre! 

• A bevásárlás során ne hagyják 

értékeiket látható helyen (utastérbe, 

ülésen, műszerfalon) a gépjármű-

ben, tegyék azokat a csomagtartóba!

• Mindig győződjenek meg arról, 

hogy a járművet lezárták!

• Azon értékeket, amelyeket 

szükségszerűen magánál kell tarta-

nia, (okmányok, pénztárca, bank-

kártyák) ruházata vagy táskája 

belső, védettebb zsebeiben helyezze 

el, lehetőleg több helyre elosztva!

• Ne tartson magánál sok kész-

pénzt, valamint a bankkártyát és a 

PIN kódot soha ne hordja egymás 

mellett!

• Vásárláskor, az áru válogatása-

kor soha ne tegye le táskáját, pénz-

tárcáját a pultra vagy a bevásárlóko-

csiba!

• Az áruházon kívül már semmi-

képpen sem célszerű az értékekkel 

teli bevásárlókosárnak hosszabb 

ideig hátat fordítani.

• Az áru csomagtartóba való 

pakolása során figyeljék az utaste-

ret, lehetőleg ilyenkor is zárják be a 

jármű ajtajait, hogy abból idegenek 

semmit ne tudjanak eltulajdonítani, 

miközben Önök hátul pakolnak! A 

táskáikat, értékeiket nem hagyják 

őrizetlenül egy percre sem! 

• Ha hosszabb időn keresztül 

gyanúsan viselkedő személyt lát 

maga mellett, ellenőrizze értékei-

nek meglétét!

• Az otthonuk védelmét se felejt-

sék el, mert amíg Önök vásárolnak 

vagy elutaznak, illetéktelen szemé-

lyek mehetnek be, kihasználva a 

távollétet. Utazás előtt, ha van rá 

lehetőség, kérje meg valamelyik 

megbízható szomszédját, hogy 

figyelje a házat! 

• Tapasztalataink szerint ilyen-

kor megjelennek azon bűnözők is, 

akik kihasználják a polgárok adako-

zó szándékát, azonban nem a 

rászorultaknak adják át az össze-

gyűjtött javakat, hanem ők maguk 

használják fel azokat. Annak érde-

kében, hogy adományaik lehetőség 

szerint elérjenek a rászorultakhoz, 

mindig olyan szervezetnek adomá-

nyozzanak, amelyet ismernek, illet-

ve amit kis utánanézéssel le tudnak 

ellenőrizni, hogy valóban létezik, 

és valóban segít.

• A téli, fagyos időben nagyon 

fontos, hogyha földön fekvő, maga-

tehetetlen személyt látnak az utcán, 

ne menjenek el mellette, ne hagyják 

magára, hanem hívják a mentőket 

vagy a rendőrséget! Ebben az idő-

szakban megnő a kihűlés kockáza-

ta, egy hívás életet menthet!

Kérjük, hogy Önök is tegyenek 

meg mindent annak érdekében, 

hogy ne váljanak áldozattá! 

Munkatársaink igyekeznek min-

dent megtenni annak érdekében, 

hogy az ünnepi készülődés, vásár-

lás minél nyugodtabban, gond nél-

kül teljen.

Amennyiben mégis bűncselek-

mény áldozatává váltak, értesítsék 

a rendőrséget az ingyenesen hívha-

tó 107 vagy 112 központi segélyhívó 

számok valamelyikén.

Kellemes Ünnepeket és bal-
esetmentes közlekedést kíván 

Önöknek a
Mezőtúri Rendőrkapitányság!

Karácsony

Óévbúcsúztató futóverseny
A Mezőtúri Közművelődési és Sport K.N. Kft. és a Mezőtúr Sportiskola 

SE 2015. december 30. 16 órakor Óév búcsúztató futóversenyt rendez 

a Ligeti-tó körül.

A fáklyákkal körbe világított tó bizonyára kellemes élményt nyújt majd 

a futóknak.

Korosztályok és versenyszámok:
10 év alatt        2005 és később születettek:                2 kör

14 év alatt        2001 és 2004 között születettek          2 kör

18 év alatt       2000 és 1997 között születettek          4 kör

 Felnőttek        1996 és korábban születettek              4 kör

Díjazás: A versenyszámok 1-3. helyezett versenyzői érem díjazásban 

részesül. Az első 150 fő célba érkező  pólót kap ajándékba.

Azok a résztvevők, akik nem a kocogást választják, sétálva is teljesíthe-

tik a távot. Külön díjazzuk a legidősebb férfi és női résztvevőt.

Gyülekező és a díjátadás a Sportcentrumban. (Szolnoki út 15.)

IV. Tóth Károly meghívásos úszóverseny
Mezőtúr, 2016. január 16. 10 óra

Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda
9:00-9:50 Bemelegítés

9:50 - Ünnepélyes megnyitó

10:00 Időfutamok

A versenykiírást elolvashatják: www.mezoturesvideke.hu
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November 21-én került megren-

dezésre a Mezőtúri Wing Chun 

Kung Fu Harcművészeti 

Sportegyesület szervezésében a 

2015 évi Országos Wing Chun 

Bajnokság. 

A rendezvényre 17 csapat több 

mint 160 nevezést adott le. A ver-

senyzők nem csak Magyarországról, 

hanem Romániából és testvérvá-

rosunkból a szerbiai Törökbecséről 

is érkeztek.   A bajnokságot délelőtt 

10 órakor Herczeg Zsolt Mezőtúr 

Város polgármestere nyitotta meg 

Sifu Juhász Zoltánnal a Magyar 

Wing Chun Szövetség elnökével.

A megmérettetések először a 

forma gyakorlatok bemutatásával 

kezdődtek az 1. páston, velük pár-

huzamosan egyedül a wing chun 

stílusra jellemző chi sao küzdelmek 

mentek a 2. küzdelmi páston.

Miután befejeződött a chi sao 

küzdelem kezdetét vette a light 

contact és a SANDA küzdelmek 

sorozata. Először a gyerek kategóri-

ák kezdtek. A nézők több mint 50 

parázs küzdelmet izgulhattak végig. 

Legnagyobb elismerést a SANDA 

összecsapások hozták ahol nem 

csak magyar, hanem szerb verseny-

zők mérhették össze erejüket.

A bajnokságon egyesületünket 13 

versenyző képviselte: Pápai 

Bernadette, Nagy József, Márki 

Bence, Patkós Imre, Nagy Cintia, 

Márki Réka, Lakatos Csilla, Varjú 

Petra, Borsi Vanda, Borsi Fanni, Koma 

Márk, Tóth Sándor, Patkós Rebeka.

Eredményeink:
Pápai Bernadette: felnőtt nő Chum 

Kiu I. hely, felnőtt nő haladó Siu Lim 

Tao I. hely, felnőtt csoportos Chum 

Kiu I. hely, felnőtt nő Siu Lim Tao II. 

hely, felnőtt Chi Sao -65 kg II. hely.

Nagy József: felnőtt férfi Sanda 

-65 kg I. hely, felnőtt Chi Sao -65 kg 

I. hely.

Márki Bence: junior férfi light 

contact -70 kg I. hely, felnőtt férfi 

chi sao III. hely. felnőtt férfi Sanda 

-70 kg. hely.

Patkós Imre: junior férfi Sanda 

-60 kg I. hely.

Márki Réka: serdülő lány Siu 

Lim Tao I. hely, serdülő lány haladó 

Siu Lim Tao I. hely, serdülő lány 

Chum Kiu I. hely, csoportos Chum 

Kiu I. hely.

Nagy Cintia: gyerek III. lány Siu 

Lim tao I. hely, gyerek III. lány hala-

dó Siu Lim Tao I. hely, gyerek III. 

lány Chum Kiu I. hely, csoportos 

Chum Kiu I. hely.

Lakatos Csilla: gyerek I lány Siu 

Lim Tao I. hely, gyerek csoportos 

Siu Lim tao II. hely, gyerek I. light 

contact -35 kg II. hely.

Varjú Petra: gyerek II. lány Siu 

Lim Tao I. hely, gyerek csoportos 

Siu Lim Tao II. hely.

Illés Bence: gyerek II. fiú Siu Lim 

Tao IV. hely, gyerek csoport Siu Lim 

Tao II. hely, gyerek II. fiú light 

contact -45 kg III. hely.

Koma Márk: gyerek II fiú light 

contact -40 kg IV. hely.

Borsi Vanda: gyerek I. lány Siu 

Lim Tao II. hely.

Borsi Fanni: gyerek III. lány light 

contact -55 kg II. hely

Tóth Sándor: gyerek I light 

contact -25 kg II. hely.

A verseny küzdelmi kategóriájá-

ra nem csak wing chunosok nevez-

tek be, hanem a shaolin kung fu ifjú 

harcosai is eljöttek. Az utánpótlás 

korú küzdők csodálatos és sport-

szerű küzdelmeket mutattak meg a 

nézőknek. 

Gratulálunk a versenyzőinknek 

ezekhez a kiváló eredményekhez!

Szeretnénk megköszönni 

Mezőtúr Város Önkormányzatának, 

Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN KFT-nek, Taköv Transznak, Rafi 

Hungária KFT –nek a támogatást!

Pápai Károly

Wing Chun Bajnokság Mezőtúron
A városligeti Műjégpálya 

Dísztermében, gálavacsora kereté-

ben kerültek átadásra az Év legjobb 

atlétáinak és edzőjének; a nemzet-

közi eseményeken sikeresen szere-

pelt és az idén országos csúcsot 

felállított versenyzőknek a szövet-

ség által adományozott díjak.

A szép környezetben, elegáns 

körülmények között megrendezett 

gálát a szövetség elnöke, Gyulai 

Miklós nyitotta meg, aki az év ered-

ményeinek összefoglalása mellett 

előretekintett a sportág rövid- és 

hosszú távú feladataira és örömét 

fejezte ki, hogy a sikeresen szere-

pelt atlétákat teljesítményeikhez 

méltó ünnepi összejövetelen 

köszöntheti a MASZ, amelyet a szö-

vetség hagyománnyá 

kíván tenni.

Az eseményen jelen 

volt Fábián László, a MOB 

sportigazgatója.

A kiemelkedő nemzet-

közi eredményeket elért 

felnőttek előtt a korcso-

portok legjobbjai is elis-

merésben részesültek. 

Köztük ifjúsági korcsoportban 

Aranyi Ferenc és edzője Barta 

Gyula.            Forrás:
http://www.masz.hu/

MASZ évzáró, díjátadó Gála Budapesten

Fotó: Mérei László

Zalegerszegen került megrende-

zésre a WAKF Szövetség által szer-

vezett Open European Cup 

Nemzetközi Küzdősport Bajnokság 

2015. november 21-én. A népes har-

cos gárda 18 csapat 6 ország 150 

versenyzőjéből tevődött össze. Az 

Európa Kupa nyílt versenyként 

került meghirdetésre, így stílustól 

függetlenül bárki nevezhetett, ha 

elfogadta az indulás feltételeit. A 

harcművészeti ágak közül a Savate, 

Taekwondo, Kickbox, Kempo, 

Kung-fu, Karate, Thaibox, Ju Jitsu 

szakágak képviseltették magukat.

A TVSE kick & thai-box szakosztá-

lya hat fővel nevezett a nemzetközi 

megmérettetésre. A nap végére kiala-

kult a végső sorrend, mely büszke-

séggel töltötte el szívünket, a több 

mint 400 kilométer távolság ellenére

A legifjabb, Gulyás Bence 10 éves 

korosztályban 30 kg-ban 2. helyen 

végzett low-kick light kategóriában. 

Korábban kung-fu stílusban szép 

eredményeket elérő Nagy Norman 

(-69 kg) és testvére, Nagy Máté (74 

kg)  junior korosztályban low-kick 

light kategóriában egyaránt 1. 

helyen végeztek a súlycsoportjuk-

ban, míg K1 kategóriában Norman 

az 1. helyezést, addig Máté egy 

másik súlycsoportban a 2. helyezést 

szerezte meg. Kurgyis Csaba (-60 

kg) felnőtt korosztályban low-kick 

light kategóriában 1. helyezést ért 

el, Hajdú Tamás (+88 kg) low-kick 

light kategóriában 2. helyezést. Bíró 

László (+85 kg) veterán korosztály-

ban low-kick light kategóriában 

szintén megszerezte az 1. helyet.

Szakosztályunk 2015. évben szá-

mos nemzetközi versenyen szere-

pelt, több harcművészeti szövetség 

rendezésében. Világbajnokság, 

Európa Bajnokság, most Európa 

Kupa, korábban Országos 

Bajnoksági győzelmekkel és helye-

zésekkel büszkélkedhetünk. 

Szerencsére az utánpótlás elapad-

hatatlannak látszik, mindig elő 

tudunk húzni pár olyan jó képessé-

gű versenyzőt, akik városunkat, 

némely esetben országunkat is mél-

tóképpen képviselik a harcművé-

szetek világában.Külön elismerés a 

sportolóknak, akik fáradtságot és 

energiát nem kímélve felküzdötték 

magukat erre a szintre, az edzőik 

utasításait maradéktalanul betartva.

Hajós Sándor
edző, szakosztályvezető

Nemzetközi megmérettetésen a thai boxolók

A júliusi, tbiliszi Európai Ifjúsági 

Olimpiai Fesztiválon érmes helye-

zést elért sportolókat köszöntötték a 

MOB székházában december 7-én. 

A XIII. nyári EYOF-on nyolc sportág-

ban összesen 81 magyar fiatal állt 

rajthoz, nemzetünk 23 éremmel az 

országok között a negyedik helyen 

zárt. A fiatalok teljesítményét Borkai 

Zsolt, a MOB elnöke méltatta.

A magyarok Tbilisziben 9 arany-, 

3 ezüst-, és 11 bronzérmet nyertek.  

Fiataljaink atlétika, judo, kerékpár, 

kézilabda, kosárlabda, tenisz, torna 

és úszás sportágakban mérték 

össze felkészültségüket Európa 

válogatottjaival.

A tbiliszi EYOF magyar érmesei 

között szerepel Aranyi Ferenc is, aki 

diszkoszvetésben aranyérmet hozott.

Forrás: www.mob.hu

A Tbiliszi EYOF érmeseit köszöntötték a MOB-ban
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart. 

A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, vala-
mint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális 

ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

Burai Lilien Lea
(Burai Edit)

Kovács Kristóf
(Rácz Enikő)

ELHUNYTAK
Kabai Lajos élt 70 évet,
Busi István élt 85 évet, 

Kollár Jánosné Dézsi Róza élt 75 évet, 
Molnár Sándor élt 78 évet,
Páskuj István élt 50 évet,

Szathmári József élt 56 évet,
Bene Boglárka élt 35 évet, 
Makra András élt 66 évet, 

Kalmár Imréné Berczi Julianna
élt 88 évet, 

Szabó Ilona élt 88 évet.  
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
December 18-24-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
December 25-31-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
2016.
Január 1-7-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u.22.
Tel.: 350-993
Január  8-14-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

Állatorvosi ügyelet
December 19-20-án
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
December 24-25-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
December 26-27-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
2016.
Január 1-2-3-án
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Január 9-10-én
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

Lukács-Szabó Dominik, Lukács-Szabó Kornél
(Szabó Fruzsina)

Virág Büfé a Közösségi Házban
Tájékoztatjuk Kedves Ven-

dégeinket, hogy a Virág Büfé az idei 

évben december 19-ig tart nyitva. 

Nyitás: 2016. január 11. 8 óra
Megértésüket köszönjük!

Várjuk Önöket 2016-ban is!

Kellemes Ünnepeket kívánunk Önöknek! Anita és Kati néni

Nagy-Fadgyas Marcell
(Fadgyas Mariann)

www.mkskft.hu


