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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Adventi gondolatok
A mezőtúri adventi programsorozat - immár mondhatjuk azt, hogy
hagyományosan – 2015. decemberében is megrendezésre került. A rendezvény nemcsak azért fontos eseménye városunknak, mert a várva várt karácsonyt megelőző várakozási időszakot teszi meghittebbé, hangulatosabbá,
hanem azért is, mert Mezőtúriak szólnak Mezőtúriakhoz.
A csaknem négy hetes időszakban a Közművelődési és Sport Kft. által
szervezett műsorok mellett városunk egyházi, zenei, sport és kulturális
közösségei várták programjaikkal az érdeklődőket, valamint oktatási-nevelési intézményeinek tanulói, tanárai mutatkoztak be színvonalas műsoraikkal. A rendezvénysorozatot a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. gondozásában megjelent Adventi programfüzetben fűztük
össze. Az ajánló megjelenését, mint minden évben, 2015-ben is Mezőtúr
Város Önkormányzata támogatta. A kiadványban láthattuk, hogy komplex
programsorozatot kínáltunk 2015—ben is Mezőtúr polgárai számára.
A várakozási időszak gerincét az adventi vasárnapok adták, amely alkalmakkor meggyulladt egy újabb gyertya a városi adventi koszorún, majd
karácsonyi dallamok is felcsendültek tehetséges mezőtúriak előadásában.
Valljuk be, nem könnyű feladat senkinek sem a közönség előtt fellépni, a
lámpalázzal küzdve a szövegre koncentrálni, úgy, hogy közben sok száz
szempár szegeződik ránk.
A program elmaradhatatlan részét képezte az adventi gondolatok tolmácsolása.
Úgy gondolom, hogy minden évben a legnehezebb feladata az adventi
gondolatokat elmondó személynek van. Gondoljunk bele… közönség előtt
kell beszélni, jelen van a család, barátok, rokonok, ismerősök, ismeretlenek, ráadásul a Mezőtúri Városi Televízió minden alkalmat rögzített és azt

az egész város látja, hallja. Már ez önmagában megnehezíti a dolgot.
Ezeken felül, és talán itt jön igazán a neheze, magáról is beszél az adventi
gondolatait tolmácsoló. Nemcsak a karácsonyról szólnak, hanem önmagukból is adnak valamit nekünk, a hallgatóságnak. Sokszor magam is meghatódtam, amikor arról beszéltek milyen nagy élmény volt gyermekként
várni a szentestét, a fenyőfát az ezüstpapírba csomagolt dióval díszíteni,
vagy hazavárni a még szenteste napján is dolgozó szülőket, hogy együtt
ünnepelhessenek. A legnagyobb öröm számomra az volt, hogy mindenki
gondolatában úgy láttam, hogy a legfontosabb mozzanata a karácsonynak
a szeretet, a család együttléte, a közös vacsora, az ajándékok kibontása.
Nemcsak az egyénből kapunk egy részt, hanem bepillantást nyerünk a család életébe, szokásaiba is egy kicsit.
Amikor ezen gondolatok hallgatjuk majd idén is, lássuk azt, milyen nagy
bátorság kell ahhoz, hogy feltárjuk lelkünk egy részét, és nyíltan megos�szuk érzelmeinket, gondolatainkat. Bizony nem könnyű, de annál felemelőbb, megtisztelő feladat ez.
Ezúton is köszönöm a programsorozat minden résztvevőjének, hogy
2015-ben is hozzájárultak az adventi időszak színesítéséhez. Bízom benne,
hogy idén is találkozunk. Külön köszönöm – és nemcsak ebben az évben
– az adventi gondolataikat velünk megosztóknak, hogy elfogadták a felkérést, és együtt tölthettük a vasárnapokat.

Köszönettel és Tisztelettel:
Bordács László
ügyvezető
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Gyertyagyújtás advent negyedik vasárnapján
Az adventi gyertyagyújtás negyedik vasárnapjának a Városi Oktatási
Centrum adott helyet december
20-án.

Az ünnepségen dr. Sebestyén
Katalin, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Mezőtúri
Járási Hivatal vezetője gyújtotta
meg az utolsó gyertyát az adventi
koszorún egy Betlehemből érkezett
lánggal. Ezt a lángot Batta Attila

Viktor Mezőtúr Város alpolgármester vette át aznap az Evangélikus
Templomban.
Ezt követően Papp Erika, a
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár vezetője ünnepi gondolatait hallgathatta meg a közönség.

A program egy igazán hangulatos
műsorral folytatódott, ugyanis
Bereczki Zoltán EMerTon és Súgó
Csiga díjas magyar színész, énekes,
zenei producer adott teltházas kon-

certet. A művész jól ismert slágerei
mellett karácsonyi dallamok is felcsendültek.
Az esemény végén Mezőtúr
Város Önkormányzata nevében
Batta Attila Viktor, alpolgármester
fejezte ki köszönetét az est közreműködőinek.

Sportévzáró 2015
Mezőtúr Város Önkormányzata a
2015-ös évben is megrendezte
Sportévzáró Ünnepségét, ahol már
a hagyományokhoz híven elismeréseket osztottak ki a város kiemelkedő sportolói között.
A rendezvényen Batta Attila
Viktor alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Beszédében
kihangsúlyozta, hogy a fiatalok fejlődésében nagy szerepe van a
sportnak mind fizikai, mind szellemi téren és eredményeikkel, a
sporthoz való hozzáállásukkal példát mutatnak a többi diáknak.
A rendezvényen Szűcs Dániel a
Művelődési Oktatási és Sport
Bizottság elnöke méltatta az idei év
díjazottjait. Az esemény fényét emel-
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mezőtúr és vidéke
ve a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai adtak műsort. A rendezvényen különböző sportágakból, több
mint ötven sportoló és edzőjük teljesítményét
ismerte
el
az
Önkormányzat. A díjazottak Veres
Gyula keramikus által készített impozáns serleget vehettek át. A sportolóknak ezúton is gratulálunk.

Edzők: Bánkiné Czikkely Zsuzsanna, Tokács Anikó és Katona Tibor
Teke szakosztály
ifj. Rácz Sándor
SPORTISKOLA
Úszó szakosztály
Nagy Zoltán, Farkas Viktor
Edző: Csipes Andor
Atlétika Szakosztály
Uzsoki Virág, Aranyi Ferenc, Rivasz Martin
Edzők: Barta Gyula és Uzsoki János
Mezőtúri Kick & Thai-boksz Klub
Díjazottak: Ádám Sándor, Lajter Dorina, Gulyás Bence, Bíró Dániel,
Nagy Norman, Nagy Máté
Edzők: Bíró László, Hajós Sándor
Mezőtúri Wing Chun Kung Fu Harcművészeti Sportegyesület
Nagy Cintia, Márki Réka, Patkós Imre, Márki Bence,
Edzők: Pápai Károly, Pápai Bernadett

Fotók: Uzsoki Jánosné

Díjazottak
MAFC SPORTEGYESÜLET
Labdarúgó szakosztály
Juhász Kornél, Juhász Olivér, Papp Erik, Kovács Ágoston, Bán Lőrinc,
Liszkai Martin, Nádházi Krisztián
Edzők: Dóczi Norbert, Juhász Mihály, Erdősi Gyula
MAFC Kézilabda Szakosztály
Tömösközi Panna, Mészáros Viktória, Klenyár Petra, Ádám Bence,
Farkas Kristóf, Kovács Tamás, Csanálosi Miklós, Kálnai József, Máté Gábor
Márk

Ászok JUDO Klub
Kókai Ádám, Karsai Bence, Nagygyör Viktória, Tóth Richárd, Bíró Nóra,
Sőrés Áron, Kovács László, Vékony Vilmos
Edzők: ifj. Juhász Attila, Juhász Dávid
Társastánc
Lakatos Ádám – Tömösközi Kata páros , Muzsai Anna
Edzők: Jenei Éva és Márki Norbert
MEZŐTÚRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
Fiú kézilabda csapattagok: Sári András, Soós Bence, Tóth Ferenc
Edző: Tokács Anikó

Hirdetmény

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. december 16-ai soron kívüli
nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
•
a helyi adókról szóló 24/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Kabinet és Szervezési Irodánál, valamint a városi
könyvtárban.
A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.
Mezőtúr, 2015. december 17.

dr. Farkasinszki Fanni
aljegyző

Közterületi fogadóóra

Meghívó
A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft. tisztelettel meghívja Önt a
Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett közönségtalálkozójára
2016. január 30-án 16 órától a Közösségi Házba.

Vendégünk:

Börcsök Enikő,
Jászai Mari díjas, Érdemes
Művész,
Príma díjas színésznő.
Köszöntőt mond: Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere.

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• 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 bizalommal! E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com		
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)
			
Boldog István Országgyűlési Képviselő

A rendezvényt támogatja
Mezőtúr Város Önkormányzata.
A belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2016. január 15.

Meghitt ünnepi pillanatok az
Evangélikus Templomban
Adventben az istentiszteleteken
kívül több lelki program tette színesebbé a gyülekezeti életet. Advent
2. vasárnapján az istentisztelet után
szeretetvendégség keretén belül
egy nyugdíjas békéscsabai lelkész
házaspár, Aradi András Péter és
felesége beszélt az életükről, advent
3.hetében a Teleki Énekegyüttes, a
Pedagógus Kórus és a Sono Felici
Énekegyüttes hangversenye gazda-

gította ünnepünket Dr. Lázár
Zoltánné és Kugyela Anna vezetésével. Advent 4. vasárnapján a
Csoda-Vár óvoda hagyományőrző
csoportjának óvodásai mutatták be
Jézus születését egy rendhagyó családi istentiszteleten, melyen Fülöp
Mónika lelkész a karácsony üzenetét a szeretetről szóló szavakkal
adta át a jelenlévőknek. A gyermekeket felkészítette Szarka Istvánné
és Guba Imréné óvodapedagógusok, Olajos Sándorné dajka néni és
Miskolczi Imréné pedagógiai
asszisztens. Az istentisztelet végén
Kontér Béla vállalkozó felajánlásának köszönhetően születésnapi tortát kóstolhattunk mindannyian,
hiszen karácsonykor van Jézus születésnapja. Erre az istentiszteletre
Betlehemből, Jézus születésének
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helyéről, a Születés Templomból
megérkezett hozzánk a Magyar
Cserkészszövetség segítségével
Bécsen keresztül a örökláng is. A
Betlehemi
Láng,
vagyis
a
Betlehemben folyamatosan égő
láng a béke és szeretet szimbóluma, hiszen Betlehemben Jézus születésekor az angyalok békességet
kívántak minden embernek. (Lk
2,14) Nemcsak üres jelkép ez szá-

Karácsonyi hangverseny
A Mezőtúri Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Bárdos
Lajos Alapfokú Művészeti Iskolája
2015-ben is karácsonyi hangversenyre invitálta Mezőtúr lakosságát.

Karapancsevné Jász Ildikó az
intézmény vezetője elmondta, hogy
minden évben törekednek arra,
hogy valami újat csempésszenek
műsorukba. Természetesen megle-

Ahogy azt már az elmúlt években
megszokhattuk idén is káprázatos
produkciókat láthattunk a Városi
Oktatási Centrumban december
17-én. Az est lehetőséget nyújtott
az iskola növendékeinek bemutatkozására, így megtekinthettünk
zenés és táncos produkciókat egyaránt .

petés vendég is érkezett városunkba, ezúttal a szolnoki Szimfonik
Harsona együttes szórakoztatta a
közönséget.
Bár az évértékelésre a későbbiekben kerül sor, de az már elmondató,
hogy pozitívan zárta a művészeti
iskola a 2015-ös évet.

Bodor Márti

munkra, hanem megtanít arra,
hogy a békét és szeretetet ugyanúgy, ahogyan a lángot, embertől
emberig kell továbbadni. Óvni és
táplálni kell, hogy ne aludjon ki.
Ezt a lángot adtuk tovább ezen az
istentiszteleten. Batta Attila Viktor
alpolgármester úr és Kontér Béláné
Intézményvezető óvónő vitték
tovább a képviselő testület és az
óvoda dolgozói felé. Mindenkinek
lehetősége nyílott arra, hogy a lángból otthonába is vigyen. A lelki tartalmú programok Mindenki számára nyitottak voltak. Szeretettel
várunk Minden Érdeklődőt ezután
is. Gyülekezeti életünkről és programjainkról
tájékozódhat
a
mezotur.lutheran.hu honlapon, hirdetőtáblánkon vagy gyülekezeti
tagjainktól.

Új tálalókonyhát adtak át az
Újvárosi Általános Iskolában
Január 6-án az Újvárosi Általános
Iskolában egy új tálalókonyhát
adtak át.
Mezőtúr Város Önkormányzata
és a Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő
Közhasznú
Nonprofit Kft. több mint 2,6 millió
forintból valósította meg a beruházást. Az átadott konyha a jövőre
nézve megkönnyíti a diákok étkeztetést és mindennapjait.

Állásajánlat
A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft
felvételt hirdet bér,-munkaügyi,-és társadalombiztosítási ügyintéző
munkakör betöltésére
Előnyt jelent
- azonos, vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
- Magyar Államkincstár illetmény-számfejtési rendszerének ismerete
Jelentkezés: részletes önéletrajzzal az intmenyellato@mturiellato.hu
e-mail címen 2016. 01. 20-ig
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KEDVES BETEGEINK!

Ezúton szeretném felhívni a
figyelmüket, hogy a Mezőtúri
Kórház és Rendelőintézetben 2016.
január 01-től a laboratóriumi vizsgálatokat előjegyzés alapján végezzük. A vérvétel előre egyeztetett
időpontban történik.
Az időpont egyeztetés lehetséges személyesen a betegfelvételi
irodában vagy telefonon a
06-56/550-453-as telefonszámon,
kizárólag munkanapokon 13-15
óráig.

Kérjük, hogy a terheléses vizsgálatokra (vércukor, inzulin , laktóz)
továbbra is a kora reggeli időpontra
- hét és fél nyolc között - érkezzenek, annak érdekében, hogy a vizsgálat elvégezhető legyen.
A laboratóriumi vizsgálatok
továbbra is beutaló kötelesek!
Szíves megértésüket és türelmüket köszönöm!

Dr. Csellár Zsuzsanna
főigazgató

Rendőrségi hírek

2016. január 5.
A Mezőtúri Rendőrkapitányság járőrei 2016. január 4-én 8 óra 55 perckor
Túrkeve belterületén igazoltattak egy személygépkocsival közlekedő férfit.
A rendőrök az ellenőrzéskor megállapították, hogy a 24 éves férfi vezetői
engedély nélkül és járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vezette a gépkocsit.
A járőrök a jogsértőt előállították a Mezőtúri Rendőrkapitányságra, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési őrizetbe vették.
2016. január 2.
A Mezőtúri Rendőrkapitányság garázdaság vétség és testi sértés vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy túrkevei
lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a 25 éves férfi 2016. január
1-jén 4 óra 30 perc körüli időben Túrkeve közterületén, majd később a volt
élettársa lakásában előzetes szóváltást követően lökdöste, többször megütötte és fojtogatta korábbi párját. A szomszéd a nő segélykiáltásait meghallotta és azonnal értesítette a rendőrséget. A helyszínre érkező járőrök
vetettek véget a bántalmazásnak. A rendőrök a sértett lakásában elfogták a
támadót, majd a Túrkevei Rendőrőrsre előállították és gyanúsítottként
kihallgatták.
2015. december 30.
A Mezőtúri Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást R. Kálmánné mezőtúri lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint az 54 éves nő és gyermekkorú társa 2015.
december 29-én 14 óra 50 perc körüli időben Mezőtúr külterületén bemászott egy tanya udvarára és onnan szalmabálákat tulajdonított el. A sértett
a város szélén, az úton találkozott a jogsértőkkel és felszólította őket, hogy
vigyék vissza a bálákat. A nő és a 12 éves fia a bálákat visszavitte és az
udvarra visszadobta. A bejelentést követően a járőrök a helyszínen elfogták
a párost, akiket előállítottak a Mezőtúri Rendőrkapitányságra. A nyomozók
R. Kálmánnét gyanúsítottként kihallgatták.

MEZŐTÚRI VÁROSI
TELEVÍZIÓ
Telefon: 06/56 350-075
Email: mvtv@mkskft.hu
Beszámolók, magazinműsorok,
beszélgetések,
friss hírek, információk!

Véradás
2016. január 27-én Véradás lesz a Közösségi Házban.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

Mezőtúri Rendőrkapitányság
felhívása
kerékpárlopások megelőzésére!
Természetesen nincs tökéletes védelem a kerékpárlopások megelőzésére, de minél rövidebb idő áll a tolvaj rendelkezésére, annál kisebb az esélye a lopásnak. Az új kerékpár hamar a szívünkhöz nő és mérhetetlen szomorúságot okoz, ha elkötik. A jelentős anyagi kár mellett bizony rengeteg
utánajárást és bosszúságot jelent a rendőrségi bejelentés és az új bringa
beszerzése. Kérjük, nehezítsék meg a tolvajok dolgát!
Ennek érdekében a kerékpárt „valamihez” (lehetőség szerint jól rögzített, vagy nehezen mozdítható tárgyhoz) zárják le, illetve amennyiben lehetséges, tegyék ezt olyan helyen, amelyre kamera lát rá! Ezen
kívül a zárszerkezetre is nagyobb figyelmet kell fordítania a tulajdonosoknak. Olyan lezárót érdemes alkalmazni, melynek elvágása, elszakítása a helyszínen lehetetlen, vagy hosszabb időt vesz igénybe! Ilyen
eszközök a vastag lánc és lakat kombinációja, az U-lakat, illetve a
lamellás kerékpárlezáró:
Lánc		

U-lakat

Lamellás lakat

A Mezőtúron, lezárt állapotban eltulajdonított kerékpárok többsége drótsodronyból készült kerékpárlezáróval
voltak lezárva.
Kérjük Önöket, hogy a megelőző vagyonvédelem érdekében
fogadják meg a fenti tanácsainkat! Amennyiben bűncselekmény
elkövetésének áldozatává váltak, bejelentésüket kérjük, haladéktalanul tegyék meg!

Tájékoztató
Mezőtúron a kényelmesebb ügyintézés érdekében a TRV Zrt. a pénzbeszedős fizetési módról áttért a csekkes befizetésre. A 2015-ben megkezdődött változtatások jövőre is folytatódnak. Társaságunk 2016-ban fokozatosan, a teljes szolgáltatási területén egységesíti leolvasási gyakorlatát.
Ez azt jelenti, hogy lakossági felhasználóink esetében, a korábban alkalmazott havi, negyedéves helyett, áttérünk a féléves leolvasásra. A számlák
kibocsátása továbbra is havonta történik. A leolvasások közötti időszakokban, havi átalányfogyasztásról szóló
számlákat kapnak kézhez felhasználóink. Azaz, öt átlagfogyasztáson alapuló részszámla kiküldése után kapja
kézhez fogyasztónk az elszámoló

továbbra is lehetőség van arra, hogy felhasználóink
saját maguk határozzák meg a havi
részszámlákban számlázandó vízmennyiséget. Ezt az igényt telefonon, levélben, e-mailben vagy személyesen jelezhetik a TRV Zrt. felé.
Tisztelettel felhívjuk a figyelmet
arra is, hogy az egyedi bekötési vízmérővel, főmérővel rendelkezők kérhetnek havi, tényleges vízfogyasztás
alapján készített számlát. Ebben az
esetben minden hónap 20-ig kell
bejelenteni a vízóraállást Társaságunknál. Szintén marad a havonkénti leolvasás a közületi, a mellékmérős lakossági felhasználóinknál
is. A változás nem érinti továbbá az
idényjellegű fogyasztókat sem.

számlát, mely tartalmazza a tényleges fogyasztás és a részszámlákban
elszámolt díjak közötti különbözetet.
A következő leolvasás idejét
Társaságunk minden esetben feltünteti a számlákon.
Természetesen eddigi, jól bevált
gyakorlatunknak
megfelelően

A főbb módosulásokról vállalatunk a számlával együtt értesíti felhasználóit, további részletekről
pedig az érdeklődők bővebben
olvashatnak majd a www.trvzrt.hu
honlapon is.

Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.
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Kedves Polgárai Mezőtúr Városának!
Gyerekek, fiatalok és korosabb
lakói városunknak! Sokan hallották, és többen tudják, van könyvtára a városnak.
Ismerik a Móricz Zsigmond
Könyvtár nevét! Sajnos ennek ellenére elmennek bejárata előtt, esetleg némi szolgáltatás érdekében be
is lépnek percekre.
Nem is sejtik milyen szeretettel

tehetnek erről a hozzáállásról.
Ha arra gondolok, hogy a gyermek könyvtár sok éve milyen hatalmas munkával és leírhatatlan szeretettel szervezett és most is előkészít
nagyon színes és kedves eseményeket, kiállításokat és sok más szép
tevékenységet, nem értem a fiatalok
érdektelenségét a felnőtt könyvtár
irányába.

fogadják a látogatókat kik ott dolgoznak. Pedig rengeteg munkájuk,
sok tanulás és továbbképzések
során elsajátított tudásukat, az
olvasók segítsége, ismereteinek
bővítése érdekében szeretnék nagy
igyekezettel felhasználni!
Harminc éve látogatom városunk
kellemes légkörű tömérdek tudást
rejtő intézményét. Sok év tapasztalatai, az utóbbi tíz év mindennapos
látogatása késztetett-e sorok papírra
vetése. Minden alkalommal érzem
az olvasók iránti szeretet légkörét,
az igyekezetet a legszélesebb érdeklődés igényének kielégítésére törekvést. Alkalmasint néhány látogató
egyéni igényeit is figyelembevevő
tevékenységét is tapasztaltam több
alkalommal.
Szomorúan tapasztalom a diákok
iskolai szervezett könyvtárlátogatásuk, az alkalmi térítés nélküli beiratkozásuk ellenére nem rendszeres
látogatói a városi könyvtárnak.
A könyvtár igazgatónője az említett „intézményesített” látogatások
során oldott hangulatú nagyon kedves és figyelemre méltó „csábító”
invitálását sem fogadják a diákok
kellő érdeklődéssel, nem értékelik a

Több egykori gyermekkorú
köszönheti diplomájának megszerzését a gyermek könyvtár szeretetteljes légkörének és önzetlen támogatásának.
A Móricz Zsigmond Könyvtár
igazgatónője és munkatársai a mai
nehéz körülmények között a lehetetlent is megkerülve mindent elkövetnek az új kötetek beszerzése
érdekében.
Köszönjük meg erőfeszítésüket
fiataljaink, iskolásaink támogatása
érdekében, hogy rendszeresen látogassák a mindenkit szeretettel fogadó könyvtár termeit.
Nem hagyhatom szó nélkül a
zenei részleg látogatása során szerzett fentiekhez hasonló kellemes és
értékes tapasztalataim, valamint
barátságos fogadtatás élménye is
említésre méltó. Itt főképpen a fiatalok találnak érdeklődésüknek
megfelelő információkat. Sajnos ide
sem térnek be kellő gyakorisággal.
További értékes, sikeres munkát
kívánok a Móricz Zsigmond
Könyvtár igazgatónőjének Papp
Erikának, Vékony Erzsébetnek,
Pápai Anikónak, Bordács Juditnak,
és végül, de nem utolsónak a csapat

feléjük irányuló jóindulatú igyekezetet. Talán nem is csak a fiatalok

oszlopos tagjának, Sváb Dávidnak.

Egy hűséges olvasó: S. A.

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetõk meg,
amelynek elérhetõségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu
Telefon: 06- 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása szükséges.
Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON
hibabejelentõ részére is jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére.
Telefon: + 36 80 / 210-310.

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Karácsonyi adomány
Boldog István országgyűlési képviselő, Herczeg Zsolt polgármester és
Herceg Antal a Hercsip-Coop Kft.
ügyvezetője minden évben adományaikkal, mint magánemberpróbálnak
segíteni városi intézményeknek,

keztek megkönnyíteni a kis betegek
kórházi tartózkodását.Emellett két
rászoruló család karácsonya is
szebbé válhatott, ők ugyanis tartós
élelmiszercsomagot vehettek át a
Városháza Andrea termében.

rászoruló családoknak.
Kezdeményezésükhöz 2015-ben
csatlakozott
Mezőtúr
Város
Önkormányzata és Kétpó Község
Önkormányzata is, így közösen 3
db televíziót adtak át december
22-én a Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet
Gyermekosztályának. Támogatásukkal igye-

A tavalyi évben a kezdeményezőkhöz, mint civil támogatók adományaikkal csatlakoztak Harmat
Mihályné városi képviselő, Patkós
Lajos városi képviselő, Sági István
Mezőtúri Tankerület Igazgatója és
Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó is.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió
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közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Bajus Noé
(Varga Adrienn)

Balázsi Panna Csenge
(Marosán Alexandra)

Lénárt Bence Imre
(Ökrös Margit)

Márton Csaba
(Jakab Olívia)

Nagy Zente
(Nagy Szilvia)

Szabó Zoltán Tamás
(Kecse Anikó)

Szatmári Noel József
(Debreceni Márta)

Szendrei Kende
(Konczi Fruzsina)

Ugrai Marcell
(Fejes Erika)
Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:

H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
Vas: zárva,
(Illetve a rendezvényekhez igazodva. )
Várunk minden régi és új vendéget, kedves kiszolgálással, kulturált környezetben!

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
2016. január 15-21-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445
Január 22-28-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Január 16-17-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Január 23-24-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936

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, valamint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális
ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

ELHUNYTAK
Kara Mihály élt 90 évet,
Szabó István élt 82 évet,
Törőné Dékány Erzsébet élt 61 évet,
Iván Sándor György élt 61 évet,
Deák Mihály élt 61 évet,
Muzsai Ignác élt 81 évet,
Kusnyár Pálné Hodos Terézia élt 90 évet,
Csipes Ferenc élt 85 évet,
Csipes Lajos (Matyi) élt 66 évet,
Ádám Lajos élt 88 évet,
Cseri Sándor élt 70 évet,
Sőrés Gáborné Bordács Julianna
élt 78 évet,
Kocsisné Kovács Erzsébet élt 80 évet,
Tóth Béla élt 78 évet.

Nyugodjanak békében.

www.mkskft.hu
Lapzárta: 2016. január 20. (péntek) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

