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„A világon mindenkinek hinnie 

kell abban, hogy képes valami 

olyasmit nyújtani, amit a világ nél-

küle nem kapna meg.”

/Gilbert Keith Chesterton/

A Mezőtúri Közművelődési és 

Sport Közhasznú Nonprofit Kft 

nagytermében került megrendezés-

re 2016. június 3-án 16 órakor a 

Városi Pedagógusnap.

A nagyterem falát a Gyermeknapi 

Rajzverseny alkotásai díszítették.

Patkós Éva képviselő asszony 

köszöntése után a Bárdos Lajos 

Alapfokú Művészeti Iskola diákjai 

és tanárai zongoraszóval nyitották 

meg az ünnepséget.

Kozák Zsolt Mezőtúri Magyar – 

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetője ünnepi beszé-

det mondott, köszöntve a megjelen-

teket, tanulságos idézetekkel, gon-

dolatokkal emelt szót a mai modern 

világ gyermekiért, pedagógusaiért.

Herczeg Zsolt Mezőtúr Város 

Polgármestere és Batta Attila Viktor 

Mezőtúr Város Alpolgármestere adták 

át az idei év kitüntetéseit és díjait. 

Mezőtúr Város Képviselő-

testülete „Életműért” díjat adomá-

nyozott Rózsa Endre Bertalannénak, 

Megyeri Józsefnének és Salánki 

Anikónak, akinek az Emberi 

Erőforrások Minisztere Balogh 

Zoltán miniszter úr Pedagógus-

szolgálati Emlékérmet is adomá-

nyozott.

Gecov Gabriella „Mezőtúr gyer-

mekeiért” kitüntető díjban része-

sült, míg Kovátsné Tódor Enikő 

„Mezőtúr neveléséért, oktatásáért” 

kitüntető díjban. 

Herczeg Zsolt Polgármester Úr 

Farkas Sándornét Polgármesteri 

Elismerő Oklevéllel jutalmazta.

István Józsefnét szintén az 

Emberi Erőforrások Minisztere, 

Balogh Zoltán miniszter úr 

Pedagógusszolgálati Emlék-

éremben részesítette.

A következő kis szünet után, 

ahol furulyaszó és citeramuzsika 

örvendeztette meg az egybegyűlte-

ket, tovább folytatódott az ünnep-

ség az arany és gyémántdiplomás 

pedagógusok köszöntésével.

Aranydiplomát kapott Farkas 

Józsefné Márton Stefánia, Pikó 

Istvánné, Molnár Lászlóné és 

Marosi Istvánné.

Koós Andorné Sándor Ida, Török 

László és Veres Gyuláné gyémánt-

diplomát vehettek át.

A Mezőtúri Városi Óvodák alkal-

mazotti közösségének javaslata 

alapján az intézmény Elismerő 

Oklevelet adományozott, és vezetői 

dicséretben részesítette Tóth Klárát, 

Tolnay Gáborné Szabó Irént és 

Szabó Sándornét.

A Pedagógusnapot méltón, ünne-

pélyesen hegedű, brácsa és zongo-

raszó zárta.

Szabó Sára

Pedagógusnap

96 évvel ezelőtt írták alá az első 

világháborút lezáró tizennégy 

részes trianoni békediktátumot, 

ami miatt Magyarország területé-

nek 71,4 %-át csatolták el és 3 millió 

magyar került külföldre. Mezőtúr 

Város Önkormányzata a Nemzeti 

Összetartozás Napja alkalmából 

idén is megtartotta városi megemlé-

kezését június 4-én a 2013-ban fel-

állított Országzászlónál. 

A rendezvény a Belvárosi Refor-

mátus templom harangzúgásával 

kezdődött, majd a 

Túri Olvasókör 

Egyesület tagjai 

K a l ó c z k a i 

Sándorné és 

Patkós Éva elő-

adásában nemzeti 

lelkületű verseket 

hallgathattak meg 

a résztvevők. 

Ezután Csányi 

Richárd, városi 

képviselő megemlékező gondolatai-

ban kihangsúlyozta 

a nemzeti egység 

fontosságát, továb-

bá kitért arra is, 

hogy milyen vesz-

teségek érték 

Magyarországot a 

trianoni békediktá-

tum aláírásával. 

A beszéd után az egyházak kép-

viselői - Fülöp Mónika evangélikus 

lelkész; Beszterczey András refor-

mátus esperes és Ondavay Tibor 

plébános, pápai prelátus mondtak 

imát, majd a kegyelet, az emlékezés 

koszorúinak, virágainak elhelyezé-

se következett. Az esemény a 

Székely Himnusz közös eléneklésé-

vel zárult. 

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Nemzeti Összetartozás Napja
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 július 17., szeptember 18., október 16., november 20., december 18.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709    

Boldog István Országgyűlési Képviselő

Tisztelt Mezőtúriak, Kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület 2016. szeptemberében 

„Az 50-es évek Magyarországa - képeslapok, fotók, tárgyak tükré-
ben” címmel kiállítást rendez.

Ennek az anyagnak az összeállításához kérünk Önöktől segítséget. 

Mezőtúrhoz kötődő fotókat és az 50-es évekre jellemző használati tár-

gyakat várunk a kiállítás idejére. 

Beadási határidő 2016. június 30. Beadható a Petőfi S. u. 5. szám alat-

ti irodában személyesen, vagy hívják a 20/214-4756 telefonszámot.

Tisztelettel és köszönettel:
Szabó András

elnök

Házassági évfordulósok köszöntése 
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város 

Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is sze-

retné köszönteni a mezőtúri 50. és 60. házassági évfordulójukat 2016-ban 
ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határ-
ideje 2016. július 22. Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri 

Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás 

hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye: 2016. augusz-

tus 14-én délután a Túri Vásáron. További info: Közösségi Ház, 06-56-350-

075          Bordács László

LAMPION SZÉPSÉGVERSENY

Mezőtúr Város Önkormányzatának támogatásával, Mezőtúr Város 

Sportjáért Alapítvány szervezésében, idén 2016. augusztus 20-án kerül 

megrendezésre a varázslatos LAMPIONÚSZTATÁS. Ebből az alkalomból 

ismét LAMPION SZÉPSÉGVERSENYT hirdetünk. 

A saját kezűleg, kizárólag természetes anyagokból készült (fából, nád-

ból, újrahasznosítható papírból, stb.) lampionok fotóit 2016. augusztus 

12-ig kérjük eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Cím:  Városi Oktatási Centrum (volt Főiskola)

 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (Porta)

 E-mail: aharto@mezotur.hu

A fényképek mellett mindenki legyen szíves feltüntetni a nevét, címét, 

elérhetőségét és életkorát. A versenyen a következő korosztályokban lehet 

indulni:

• Óvodások (3-6 éves korig)

• Általános iskola alsó tagozat (7-10 éves korig)

• Általános iskola felső tagozat (11-14 éves korig)

• Középiskolások, gimnazisták (15-18 éves korig)

A zsűri, minden korcsoportban a legjobbat fogja jutalmazni. 

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. augusztus 20-án,

 a LAMPIONÚSZTATÁS alkalmával kerül sor.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt  a vízparti
rendezvényeinkre!

Szűcs Lajos
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány elnöke

Gyűjtés csángó gyerekek részére

Ismét gyűjtést szervezünk a Békésszentandráson táborozó csángó gyere-

kek javára.

Itt tartózkodásuk időpontja: 2016. augusztus 4-15.
Szívesen fogadnak iskolatáskát, hátizsákot, írószereket, füzeteket, 

könyveket, ruhát, cipőt.
A gyerekek Külsőrekecsinből érkeznek, és jutalomképpen tölthetnek el 

11 napot a békésszentandrási táborban.

Többségük még először látogat el az Anyaországba, próbáljuk emlékeze-

tesebbé tenni itt töltött napjaikat.

Adományaikkal kérjük keresse Karsai Istvánné Erzsikét. 
Telefonszám: 06/56- 351-633 

Segítségüket előre is köszönjük!

Karsai Istvánné

Közhasznúsági jelentés

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit 

KFT / 5400 Mezőtúr, Kávási Sándor utca 25./ közhasznúsági jelentés köz-

zétételi kötelezettségnek akként tesz eleget, hogy azt megjelenteti a www.

mturiellato.hu és a www.mezotur.hu honlapokon.

 Zenei program: 11.00 órától
11.oo  – 19.00 –ig, óránként 2 db 

zenével

20.00 órakor 4 db zenével

21.00 órakor 4 db zenével

 Esti fények: 19.00. órától

 

Jelenlegi zenei kínálat, amelyet 
hamarosan további csodás dalla-
mokkal kívánunk bővíteni:
- Brahms: Magyar Táncok 1. tétel

- Andrea Bocelli: Time To Say 

Goodbye

- ifj. Johann Strauss: Kék Duna keringő

- Vivaldi: Négy évszak – Tavasz

Tisztelt Lakosság! 
Ezúton örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Mezőtúr új látványossága, 

a Kossuth Lajos téri szökőkút főterünk díszeként megkezdte működését az 

alábbiak szerint:

Üzemidő: 10.00 – 22.00 óráig           10.00 órakor alap játék,  zene nélkül

Mindenkit szeretettel várunk! 

Mezőtúr Város Önkormányzata
Mezőtúri Ipari Park Kft
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A MEZŐTÚRI MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI 
KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

BEÍRATKOZÁSI DÍJAK
Mentesülnek a díjfizetés alól a 16 éven aluliak és 70 éven felüliek.

 A 16-60 évesek beiratkozási díja: 1000,- Ft

 A 60-70 évesek beiratkozási díja: 500,- Ft

 Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 év feletti középiskolai, főis-

kolai és  egyetemi, nappali tagozatos hallgató beiratkozási díja: 500,- Ft

A zeneszobába a beiratkozási díj: 600,- Ft/félév

KÖLCSÖNZÉS
A könyvek kölcsönzésének időtartama 4 hét.

A Mezőtúron állandó lakhellyel rendelkező felnőtt olvasók egy alkalommal 

maximum 10 könyvet; a gyermek olvasók 3 könyvet kölcsönözhetnek ki.

A vidéki lakhelyű könyvtári tag - első alkalommal - 6 könyv kölcsönzé-

sére jogosult.

A kölcsönzés időtartama, mely az átlagos keresettségű művekre vonat-

kozik, két alkalommal meghosszabbítható.

A fokozottan keresett könyveket 1 hétre kölcsönözzük.

Folyóiratokat, helyben használható irodalmat hét végére is kölcsönzünk.

A zenei dokumentumokra vonatokozó kölcsönzési feltételek:

 - egy alkalommal 5 db dokumentum egy hétre kölcsönözhető. 

A zeneszobában elhelyezett könyvek felnőtt vagy gyermek könyvtári 

olvasójeggyel kölcsönözhetők.

A könyvtárközi kölcsönzés díja 800,- Ft/dokumentum, melyet igény-

léskor kell megfizetni. Az ilyen módon átadott dokumentumok használatá-

nak feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. A könyvtárközi kölcsön-

zést csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

A könyvtárhasználó a kölcsönzött könyvtári anyagot a meghatározott 

időn belül köteles olyan állapotban a könyvtárba visszavinni, amilyen álla-

potban azt a könyvtártól kapta.

TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTALÁSOK
A könyvtárhasználót az 1997. évi CXL. tv. § 56. (2) paragrafusa alapján 

ingyenesen illetik meg a következő szolgáltatások:

- könyvtárlátogatás

- helyben olvasás

- a könyvtár által kijelölt gyűjtemények helyben használata

- állományfeltáró eszközök használata

- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A könyvtári dokumentumok kölcsönzése és az előbbiekben nem érintett 

szolgáltatások igénybevétele csak beiratkozás útján lehetséges.

MÁSOLÁSI SZOLGÁLTATÁS/FÉNYMÁSOLÁS/SZKENNELÉS
Felnőtt könyvtár - Zeneszoba
Fekete-fehér szöveges A/4 15,- Ft/oldal

   A/3 30,- Ft/oldal

Fekete-fehér fotóval A/4 60,- Ft/oldal

   A/3     120,- Ft/oldal

Színes   A/4     150,- Ft/oldal

   A/3     300,- Ft/oldal

Szkennelés    100,- Ft/oldal

INTERNETHASZNÁLAT
E-Magyarország pont - Zeneszoba

Érvényes könyvtári tagsággal rendelkezők napi 30 perc ingyenes 

internet használatra jogosultak.

Az ezt meghaladó igénybevétel díja: félóránként 100,- Ft

Nem könyvtári tagok részére: 200 Ft/óra

Kivonat az SZMSZ-ből. Papp Erika ig.

2016. június 04-én a Mezőtúri 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Gyereknapot tartott a Városi 

Sportcentrum területén.

A gyermekek kézművesedtek, 

kresz tesztet töltöttek ki, de volt 

arcfestés, lehetett táncolni, a fiúk 

pedig a műfüves pályán ügyességi 

labdajátékokat próbáltak ki, vala-

mint foci meccset rendeztek egy-

más között. 

A programok befejeztével a gye-

rekek labdákat, csokit és emlékla-

pot kaptak a rendezvényen való 

részvételért.

Kicsik és nagyok egyaránt 

nagyon jól érezték magukat és ami-

kor elfáradtak, akkor megvendégel-

tük őket üdítővel és étellel.

Rafael István 
elnök

Gyereknapot tartott a Nemzetiségi Önkormányzat

- Herczeg Zsolt polgármester

- Harmat Tüzép 

- Baranyiné Fodor Zsuzsa (Városi 

Rendőrkapitányság)

- Chif Csaba Lászlóné

- Barta Gyula (Városi 

Sportcentrum)

- Mezőtúri Közművelődési és 

Sport Közhasznú Nonprofit Kft. - 

Közösségi Ház

- Lantai Laura 

- Lázár Miklós 

- Molnár Anikó

- Aszódi Kisáruház 

- Szerelvény Bolt Lantai Jánosné 

- „Veres” Barkácsbolt 

Köszönőlevél
Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved!”

(Margaret Seemann)

A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat köszönetét fejezi ki a 

2016.06.04-én megtartott sikeres gyereknap szervezésében és megrendezé-

sében nyújtott közreműködésért az alábbi magánszemélyeknek és szerve-

zeteknek:

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. tv. 93. § (2) bekezdése alapján a Közszolgálati Tisztviselők 

Napja július 1-je (péntek) munkaszüneti nap és az ügyfélfogadás is szü-
netel.

Mezőtúr, 2016. június 14.

 Tisztelettel:
dr. Enyedi Mihály

jegyző

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel:(06-56) 551 – 904, Fax: (06-56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu  

Véradás
2016. június 22-én Véradás lesz a Közösségi Házban 

8-13 óráig.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, 

TAJ kártya           Magyar Vöröskereszt
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Olvastam a „Csalódott városlakó” 

virágai ellopásáról szóló cikket, saj-

nos én is csatlakozni tudok a véle-

ményéhez. 

Nekünk nem a ház elől, hanem a 

temetőből, a férjem sírjáról lopták 

el a kiültetett muskátlikat.

Mindkét cselekedet mélységesen 

elítélendő, hiszen nem azzal a cél-

lal ültettük, gondoztuk a virágokat, 

hogy más szemérmetlenül eltulaj-

donítsa. Az ilyen embernek a lelke 

helyén mi lakozik, fel sem tudom 

fogni.

Ráadásul nekem is kétszer okoz-

tak szomorúságot, először az egyik 

felét tépték ki, majd később a mara-

dékot is elvitték tátongó lyukat 

hagyva utána.

Fájó, hogy emberek a temető 

csendjét kihasználva a másik szo-

morúságát még azzal is tetézik, 

hogy a kegyelet virágait ellopják, 

dupla bánatot okozva ezzel a meg-

károsított családnak. Hogy tud 

elszámolni az ilyen ember a lelkiis-

meretével, milyen példát mutat 

gyerekeinek, netalán felhasználva 

azokat is ezzel az erkölcsileg elit-

élendő cselekedettel?

Szorongva megyek ki ezután 

mindig a temetőbe, most melyik 

virágom esik áldozatul galád embe-

rek tolvajlásának.

Még ötletem sincs, hogy lehetne 

ezt megakadályozni, netalán írjam 

ki a sírra: NE LOPJ!!!

Szomorú szívvel, de bizakodva 

nézek a jövő elé, mert minden 

ember magából indul ki. Hátha 

nem lesz több tolvajlás a házak elől 

és a temetőben nyugvó szeretteink 

sírjáról.

Nem kívánok, csak annyit, hogy 

az ilyen embernek jó lenne elgon-

dolkodni tettének súlyáról, az általa 

okozott fájdalomról, mert az élet-

ben semmi nem marad megtorolat-

lanul.

Egy szomorú szív

Viráglopás

A Móricz Zsigmond-ösztöndíj az 

egyik legrégebbi, nagy presztízsű 

irodalmi ösztöndíj, amelyet a 

Művelődésügyi Minisztérium 

hozott létre 1973-ban. Újabban az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából a Magyar 

Alkotóművészeti Közhasznú 

Nonprofit Kft. gondozza és finan-

szírozza, szakmai lebonyolítója a 

Petőfi Irodalmi Múzeum.

2016-ban a tehetséges fiatal szer-

zők támogatására létrejött ösztön-

díjban Balaskó Ákos, Balogh Gyula, 

Benedek Miklós, Dobó Gábor, 

Hevesi Judit, Lesi Zoltán, Molnár H. 

Magor, Németh Ákos, Reichert 

Gábor, Tamás Kincső, Turi Timea, 

Varga László mellett a mezőtúri 

születésű, jelenleg Budapesten élő 

Novák Zsüliet részesült az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által 

finanszírozott szépirodalmi elisme-

résben. Az ösztöndíjra olyan szer-

zők pályázhattak, akik 1981. január 

1. után születtek és már eddig is 

megjelentek a szakmai színtereken, 

színvonalas orgánumokban publi-

káltak, illetve már rendelkeznek 

megjelent kötettel. A támogatást 

nyert pályamunkák között több ver-

seskötet és regény, egy kismonográ-

fia, az 1950-es évek magyar irodal-

máról szóló tanulmánysorozat, 

valamint az olasz futurizmus 

magyar fogadtatásának és fogalom-

történetének kutatásán alapuló 

munka is szerepel. Az ösztöndíja-

kat Hoppál Péter kulturális államtit-

kár nevében Szedlacsek Emília, a 

Kulturális és Művészeti 

Tevékenységek főosztályvezetője 

adta át ünnepélyes keretek között a 

Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Novák Zsüliet számára a 

„Sárgarigó, darázsfészek, nem is 

asszony, ki nem részeg” munkací-

mű regénye megírására ítélte meg a 

kuratórium az elismerést.

Forrás: Pomáz TV

A mezőtúri születésű Novák Zsüliet
a Móricz-ösztöndíjasok között

A Túri Fazekas Múzeum udvarán a 

Vadkunság című többszörös díjnyer-

tes magyar természetfilm vetítésével 

kezdődik a Múzeumok Éjszakája 

program. (Kezdés: 21.30 h.) 

A film után a csillagokról, az 

űrkutatás legújabb eredményeiről, 

az asztrofizika kérdésiről tart elő-

adást Gonda István amatőr csilla-

gász, majd egy távcsöves bemutató 

segítségével mindenki feltekinthet a 

messzi-messzi távolba

 (Előadás kezdete: 22.30 h.; csilla-

gászati bemutató kezdete: 23.00 h.)

A program ingyenes.

A programot támogatja: Mezőtúri 

Lokálpatrióta Egyesület, Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN. Kft.

A Múzeumok Éjszakája program-

jairól részletesen itt olvashat: www.

muzej.hu

Múzeumok Éjszakája – A csillagok alatt, a csillagok között

Túri Fazekas Múzeum, június 25. (szombat)

60 éve……
Május 14. szombat 10.00 óra

Jelképesen megszólalt a Teleki 

Blanka Leánygimnázium csengője, 

mely összehívta az 1956-ban érettsé-

gizett diákjait. Feleleveníteni a 

közös örömöket, csínytevéseket, tár-

sadalmi munkákat (gyapotszedést, 

rizsaratást, kukoricatörést stb.) .

Tamáshidy Ernő Tanár Úr és 

Vallyon Mária szervező köszöntötte 

az egybegyűlteket. Néma felállással 

és 1-1 mécses gyújtásával tiszteleg-

ve az elhunyt tanáraink, osztálytár-

saink emléke előtt. 

Ady Endre: Üzenet egykori isko-

lámba című versével elkezdődött a 

„feleltetés”!

Mindenki elmondta, hogy mi tör-

tént vele az elmúlt években. 

Örömüket, bánatukat, tragédiájukat 

hallgattuk. 60 év nagy idő kimonda-

ni is, hát még megélni azt. A II. 

világháborút követő idő, a szigorú 

iskolavezetés tett bennünket éretté. 

1956-ban két osztály végzett 55 

fővel. Sajnos ebből már 15-en 

elhunytak. Ma 17-en voltunk jelen. 

E jeles napra sokan betegség, egyéb 

ok miatt, nem tudtak eljönni, de 

volt, aki nem is akart! Bár az utóbbi 

években találkoztunk egymással, 

boldogan mutogattuk unokáink, 

dédunokáink fotóját. 

Remélem találkozni fogunk még 

egymással az elkövetkezendő idő-

ben is. 

Mindannyiunk nevében megkö-

szönjük Vallyon Máriának a szerve-

ző munkáját. 

Kívánunk jó egészséget, boldog-

ságot diáktársaink a jelenlevők 

nevében: 

Csepcsényiné Bányai Erzsébet

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
A Mezőtúri Úszószakosztály kis létszámú, csoportos, 

intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő,
 haladó és extra haladó szinten az alábbi

 turnusokban:
I.: de és du: 2016. június 20-tól 2016. július 1-ig
II.: de és du: 2016. július 4-től 2016. július 15-ig

III.: de és du: 2016. augusztus 1-től 2016. aug. 12-ig
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhető-

ségeken: Baukó Péter: 06 70 333-9851, Tokács Anikó: 06 70 333-9852
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A Mezőtúri Rendőrkapitányság 

második alkalommal hirdette meg 

rajz és irodalmi pályázatát a Városi 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Újvárosi 

Iskolájában, valamint a Karcagi 

Szakképzési Centrum Mezőtúri 

Szakiskolája és Kollégiumában. 

A pályázatok bűn- és baleset meg-

előzési témákban kerültek kiírásra. 

A rajzpályázatra „Az én biztonságos 

kerékpárom!” és a „Figyelmesen a 

nyári szünetben is!” címmel érkez-

hettek alkotások, az irodalmi kiírás 

pedig a „Szórakozz biztonságosan!” 

címet viselte. A biztonságos közle-

kedésre és a különböző veszélyekre 

való figyelemfelhívás volt a meg-

adott témák célja.

A három témára összesen 57 darab 

alkotás érkezett, melyekből kategóri-

ánként az első három helyezett díja-

zásban részesült, valamint a Mezőtúri 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

további három különdíjat ajánlott fel 

és egy anonim felajánlás is érkezett. 

Az alkotásokat Rafael István a 

Mezőtúri Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat tagja, Takács Győző 

keramikus, iparművész, Keresztesné 

Bácskai Melinda magyar-angol sza-

kos tanárnő, valamint a rendőrség 

munkatársai bírálták el.

Az ünnepélyes eredményhirde-

tésre június 6-án került sor, ahol a 

díjakat átadta a Mezőtúri 

Rendőrkapitányság vezetője, Bajári 

Attila rendőr ezredes. 

Eredmények: 
Alsó tagozatos „Az én biztonsá-

gos kerékpárom!” rajzpályázat: 
III. helyezett Rafael Pál         

II. helyezett Varga Zoltán   

I. helyezett Szabó Kristóf       

Felső tagozatos „Figyelmesen a 
nyári szünetben is!” rajzpályázat:   

III. helyezettje Szőke Ferenc 

II. helyezett Rafael Gizella   

I. helyezett Raffael Vanessza  

Középiskolások  „Szórakozz biz-
tonságosan!” irodalmi pályázat:

III. helyezettje Puzsoma Elizabet    

II. helyezett Simon Mária    

I. helyezett Bálint Fruzsina 

Mezőtúri Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat által felajánlott 
különdíjakat kapták:

Nikita Nikolett    

Oláh Krisztina     

Szonda Viktória     

További anonim felajánlást 
kapta:  Rafael Nikolett

Bodor Márti

Rendőrségi hírek

„Házhoz megyünk!” megelőző-vagyonvédelmi program 
és „BikeSafe” kerékpár regisztráció időpontjai:

2016. július 4-én 10-12 óra

2016. július 5-én 13-15 óra

2016. július 6-án 09-11 óra

2016. július 7-én 09-11 óra

2016. július 8-án 10-12 óra között

Helyszíne:Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit

Kft. Művelődési Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Rendőrségi pályázatok

A „trükkös lopások” vonatkozá-

sában kijelenthető, hogy az elköve-

tői oldal részéről az ötletek tárháza 

végtelen, így a módszerek taxatív 

felsorolása és tipizálása helyett sok-

kal fontosabb az elkövetés lényegi 

körülményeinek kiemelése.

A helyszíneken az esetek döntő 

többségében több személy jelenik 

meg, akik valamilyen indokkal 

bejutnak az ingatlanba, majd jel-

lemzően egy hihető ürügy – pl. köz-

üzemi díj visszatérítés – címén arra 

késztetik a sértettet, hogy nagyobb 

címletű pénzt vegyen elő, ezáltal 

felfedve a megtakarított készpénz 

rejtekhelyét. Az elkövetők általában 

hirtelen és hihetetlenül sok informá-

ciót zúdítanak a sértettre, elterelve 

annak figyelmét. A kilátásba helye-

zett haszon reményében – pl. aján-

déktárgy, jó üzlet – elaltatva az áldo-

zat gyanakvását, bizalmatlanságát, 

a kellő pillanatban meglopják. 

Szintén gyakori elkövetési maga-

tartás és elsősorban a házaló árusok-

ra jellemző, agresszív, erőszakos fel-

lépés, melynek eredményeképp a 

sértettek a pszichés nyomásnak 

engedve válnak áldozattá, egyrészt 

kiszolgáltatottságuk, másrészt a 

mielőbbi „szabadulás” reményében.

Javaslataink a következők:
• Egészséges bizalmatlansággal és 

óvatossággal fogadják a váratlanul 

érkező idegeneket!

• Ne engedjenek be idegeneket a 

házukba, lakásukba, udvarra!

• Bármilyen jó üzletet kínálnak, 

vagy éppen segítséget kérnek, 

legyenek bizalmatlanok!

• Aki tisztességes szándékkal, hiva-

talosan érkezik az megfelelő 

módon fogja is igazolja magát.

• Ne higgyen minden csábító lehe-

tőségnek, a szolgáltatók soha nem 

térítenek vissza pénzt személyes 

megkereséssel.

• Ha mégis beengednek valakit, 

lehetőleg úgy tegyék, hogy ne 

egyedül tartózkodjanak otthon, 

hanem hívják át a szomszédot, 

vagy legyen ott valaki, akiben 

megbízhatnak, és az idegent ne 

engedjék egyedül mozogni a 

lakásban!

• Mielőtt beengednék őket, győződ-

jenek meg arról, hányan vannak, 

mivel érkeztek, kérdezzék ki őket, 

kérjenek tőlük igazolványt! 

• Otthon ne tartsanak nagy mennyi-

ségű készpénzt, jelentős értékeket!

• Otthon tartózkodás esetén is tart-

sák zárva a lakás ajtót és kaput! 

• Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a 

nyugdíj, egyéb várható jövedelem 

pénzintézethez, számlára érkezzen! 

• Ha nem biztosak abban, hogy az, 

aki hivatalos embernek mondja 

magát, valóban az, és az igazolvá-

nya alapján nem tudják eldönteni 

ki ő, kérjenek segítséget! (telefo-

non ellenőrizzék a személyüket) 

• Figyeljék meg a kéretlenül érkező 

idegeneket, ha mód van rá, írják 

fel gépkocsijuk rendszámát!

Amennyiben – a megtett óvintéz-

kedései ellenére – mégis bűncselek-

mény áldozatává válik, kérjük, 

hogy haladéktalanul hívja a 112-es 

központi segélyhívószámot! Így 

nagyobb esély nyílik az elkövető/k 

felkutatására és felelősségre voná-

sára, valamint az eltulajdonított 

érték visszaszolgáltatására. Java-

soljuk továbbá, hogy a bűncselek-

mény bejelentését követően, 

vegyék igénybe az áldozatsegítő 

szolgálat nyújtotta lehetőségeket!

Trükkös tolvajok
avagy a könnyelműség nehéz időket hozhat

Köszönet a támogatásért
A Kiss János úti Mesekert Óvoda gyermekei és dolgozói ezúton is köszö-

nik Harmat Mihályné városi képviselő asszony önzetlen támogatását.

Éva néni hosszú évek óta szívén viseli óvodánk és gyermekeink sorsát, 

ismeri és elismeri az itt dolgozók munkáját, képviseli érdekeinket.

Minden évben még emlékezetesebbé teszi ünnepeinket személyesen 

átadott kedves ajándékaival.

Mikuláskor egy-egy csomaggal és sok-sok gyümölccsel lepte meg a gyere-

keket. Karácsony előtt néhány családunk tartalmas élelmiszercsomagnak 

örülhetett jóvoltából. Az óvodai gyermeknapoknak is aktív résztvevője, szép 

labdákkal, homokozó játékokkal szokott kedveskedni a gyermekeknek.

Az óvoda udvarának tavaszi szépítéséhez egy zsák mész adományozásá-

val járult hozzá.

Köszönjük szépen Éva néni!

 Mesekert Óvoda 
gyermekei és dolgozói
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Június 11-én, immáron 3. alkalommal került megren-

dezésre a Vízparti Fieszta a Hortobágy – Berettyó főcsa-

torna Kikötőjében. Az igazi tengerparti hangulatot 

idéző helyszínnel, a kellemes időjárással, koktélokkal, 

vízi sporteszközökkel, hangulatos előadóakkal és gyer-

mek programokkal minden adott volt egy fantasztikus 

nyárindító rendezvényhez.

A délelőtt folyamán a bérelhető vízi sporteszközök 

kerültek előtérbe. A lakosság nagy örömére ismét ki 

lehetett próbálni a vízibiciklit, a kajakot és a kenut a 

Berettyó vizén. A rendezvényt 14 órakor Batta Attila 

Viktor alpolgármester úr nyitotta meg, melyet a 

Mezőtúri Mazsorett és Akrobatikus Rock and Roll 

Csoport színvonalas bemutatója követett Szabó 

Lászlóné vezetésével.

A rendezvény elsődleges célja, hogy a nyári szünet 

kezdetével felhívjuk a gyermekek és felnőttek figyelmét 

a víz veszélyeire, melyben az idei évben is segítségünk-

re volt a Kékes Kutató - Mentő Alapítvány csapata, 

Klausmann Viktor irányításával. Életmentő eszközök 

segítségével mutatták be, hogy mit kell tennünk, ha 

bajba kerültünk és hogyan tudunk segíteni annak, aki 

bajba jutott a vízben.

A komoly témájú kezdést követően a szórakozásé 

lett a főszerep. A gyermekek óvónők segítségével kéz-

művesedtek a parton kialakított játszósarokban, vala-

mint homokvárépítésben mutathatták meg tehetségü-

ket, kreativitásukat.

A színpadon elsőként Dömötör Balázs és Dominika 

szórakoztatta a programra látogató közönséget. A 

Matyi és a Hegedűs formációból ismert Balázs régi slá-

gereket, jól ismert dalokat és saját szerzeményeket 

adott elő Dominikával.

A tánc és buli után pihenésképpen Szilágyi Attila éne-

kes, gitáros csodálatos előadásában saját, illetve ismert, 

mai rádiós slágerek, pop- illetve rock dallamok csendül-

tek fel. A gyulai fiatalember tavaly júniusban végzett a 

budapesti Kőbányai Zenei Stúdió ének tanszakán. 8 éve 

foglalkozik énekléssel és közel 9 éve gitározik. 

A nap zárásaként, Gajdos Zoltán humorista tornáztat-

ta meg a rekeszizmokat. A televíziós stand-up műsor-

ban szereplő fiatalember Mezőtúron él és már nem elő-

ször, nagy örömmel fogadta a meghívásunkat. Sajnos az 

időjárás hirtelen rosszra fordult, ezért és a Meterológiai 

Szolgálattól érkezett nem túl kedvező előrejelzés alap-

ján 19 órakor a rendezvényt le kellett állítani.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki kilátoga-
tott az idei Vízparti Fiesztára.

Örömmel mondhatjuk el, hogy ezzel vízparti rendez-

vények sora még nem ért véget.

Szeretettel várunk mindenkit a 2016. augusztus 20.-
án megrendezésre kerülő Lampionúsztatásra és 

Utcabálra, valamint az augusztus 21-i Berettyó Kupa 
2016 – Sárkányhajó versenyre!

Részletek hamarosan. 

Addig is várjuk a Lampion Szépségversenyre a jelent-

kezéseket.

Élményekben gazdag, szép nyarat és jó pihenést 

kívánunk Önöknek!

Mezőtúr Város Önkormányzata
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány

Nyárindító vízparti rendezvény

Az év második felétől ismételten vál-

tozik a kéményseprő-ipari közszolgál-

tatás. A FILANTROP Környezet-

védelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit 

Kft. közérdekű közszolgáltatóként látta 

el az elmúlt másfél évben a feladatát. 

2016. július 1-től a „természetes sze-

mély tulajdonában lévő és gazdálkodó 

szervezet székhelyeként, telephelye-

ként, fióktelepeként be nem jegyzett 

ingatlan és kizárólag a fenti tulajdonnal 

bíró társasház, lakásszövetkezeti lakó-

épület (lakossági ügyfélkör) esetén a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatást a 

Katasztrófavédelmi Szerv látja el.

Az ingyenessé váló közszolgáltatás 

továbbra is kötelező, megrendelés nél-

kül, ütemezett sormunka keretében zaj-

lik. A nyitott égésterű, szilárd tüzelésű 

fűtőberendezéssel üzemelő kémények 

(kandalló, kályha, vegyes tüzelésű 

kazán) esetén évente egy alkalommal, 

míg a gáz tüzelésű fűtőberendezésekkel 

üzemelő és a szilárd tüzelésű, de zárt 

égésterű (pl. pelletkazán) készülékek-

kel üzemelő kéményeket kétévente egy 

alkalommal ellenőrzik a jövőben. A 

négyévente előírt műszaki felülvizsgálat 

minden kéménytípusnál megmarad. A 

gazdálkodó szervezet székhelyeként, 

telephelyeként bejegyzett ingatlan ese-

tében a Tűzvédelmi Hatóságnál bejegy-

zettkéményseprő-ipari szolgáltató végzi 

majd a kéményellenőrzést és –tisztítást. 

A jövőben minden kéményhasználónak 

büntetőjogi felelősségének tudatában 

nyilatkoznia kell, hogya tulajdonában, 

használatában lévő ingatlan gazdálkodó 

szervezet székhelyeként, telephelye-

ként, fióktelepeként be van-e jegyezve.

A FILANTROP Kft. tájékoztatja ügy-

feleit, hogy kéményseprő kollégáink 

június 23-ig végeznek sormunkát, a 

hónap utolsó hetében ügyeleti rend-

szert tartunk fenn. Ügyfélszolgálati iro-

dáink június 28-ig tartanak nyitva a 

korábban megismert rendben. A felme-

rülő kérdések, problémák, panaszok 

esetén a kecskeméti központunk nyújt 

segítséget. Elérhetősége: 6000, 

Kecskemét Ipar utca 2. Telefon: 06/76 

481-057. E-mail: filantrop@filantrop.org. 

A FILANTROP Kft. arról nem rendelke-

zik információval, hogy ki fogja a jövő-

ben elvégezni a tervegyeztetéseket, 

kéményvizsgálatokat Jász-Nagykun-

Szolnok Megyében. A FILANTROP Kft. 

2016. június 14-e után nem fogad be 

kérelmeket, az odáig beérkező kérel-

mek esetében a munkát elvégezzük. 

Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei kéményhasználók!
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Fizetett h

irdetés

Horgász hírek
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Mezőtúr Városában egész nyáron 
tartó táborozásra van lehetősége 
mindazoknak, akik felkeresik a 
Ramazuri Nyári Tábor szervezőit. 
Papp Andi és családja július 4-től 
augusztus 26. között hirdeti meg 
táborát, ahol minden héten más-
más programot biztosítanak a 
gyermekeknek. A részletekről a 
tábor főszervezőjével, Andival 
beszélgettünk.

- Milyen részletei vannak a tábor-

nak?

- Gyermekeknek szervezünk 

tábort, heti turnusokban 6-12 éves 

korig. Ez természetesen nincs kőbe 

vésve, hiszen már most is van 4,5 

éves gyermekünk is. Változatos 

programokat szeretnénk a gyerme-

keknek biztosítani, így kézművese-

dünk, sportolunk, strandolunk, 

valamint minden héten szerepel 

kirándulás a programok között. 

Többek között ellátogatunk Gyulára 

a Kalandparkba, Debrecenbe a 

Kerekerdőbe és Csongrád-Bokrosra 

a Vadnyugati városba. 

- Egy héten hány főt tud fogadni a 

tábor?

- Felső határ nincs, alsó határnak 

a 15 főt jelöltük meg. A jelentkezők 

számától függően lesznek pedagó-

gus kollégák is, akik segítségünkre 

lesznek a tábor lebonyolításában.

- Hol kaphatnak bővebb informáci-

ót az érdeklődők, illetve hol és 

hogyan lehet jelentkezni?

- A Ramazuri Nyári Tábor 

facebook oldalán, illetve az én tele-

fonszámomon a 0620/375-1074-en, 

vagy emailban (mezotur@citromail.

hu). Ha egész hétre jelentkezik a 

gyermek a táborba, akkor az előtte 

való hét szerdájáig kérjük a jelent-

kezést. Ha napokra - mert erre is 

van lehetőség - akkor előtte két 

munkanappal jelezze a szülő a 

szándékot. Az egész hetes tábor ára 

15 000 Ft, a tábor bázisa a főiskola 

épülete. 

- Ebben az árba mi tartozik bele?

- Az ebéd és a gyümölcsuzsonna  

van az árban, a reggelit és a tízórait 

a szülő biztosítja. Az ár tartalmazza 

a programköltségeket, valamint a 

szakszerű felügyeletet. 

Bodor Márti

Ramazuri Nyári Tábor
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Az I. Lovas Verseny

 2016. június 05.-én egy borongós 

vasárnap reggel kezdődött el 

Mezőtúron az Országos Amatőr 

Ügyességi Lovas Versenysorozat 3. 

állomáspontján a versengés, ami-

nek a rendezését A Mezőtúri 

Lovasklub biztosította. Az esős nap 

ellenére sok lovas érkezett az ország 

minden részéröl. Több kategóriá-

ban folyt a versengés. A díjlovaglás-

sal kezdődött, majd az ügyességi 

kezdő csoport mini lovasai követ-

keztek. Őket a kezdő kategóriás 

nagyobbak követték, majd jött a 

haladó, nehéz, és végül a nyitott 

versenyszám. Az eső sem szakította 

félbe a versenyt, így a nap végére az 

összes versenyszámban eredményt 

hirdethettünk. A lovasok díjazásá-

hoz a szponzorok szép számban 

hozzájárultak. A verseny megszer-

vezésének sikerességéhez sok egyé-

ni segítséget is kaptunk. Ezúton is 

szeretnénk újra köszönetet monda-

ni minden lovasunknak, segítőknek 

és támogatóknak, akik nélkül ez a 

verseny nem valósulhatott volna 

meg. Reméljük jövőre ismét 

Mezőtúr lehet az egyik házigazdája 

ennek a versenysorozatnak.  

Szilágyi Zoltán
Támogatóink:

• ACTOR INFORMATIKAI ÉS 

NYOMDA KFT.

• ALFI PÉKSÉG

• ASZÓDI KISÁRUHÁZ

• FÁZISMESTER KFT.

• HAFLINGI LOVASBOLT - PÁL 

GYULA

• HALTÁP KFT. - SZARVAS

• HEAVY TOOLS - MEZŐTÚR

• INTER - AGRO 2004 KFT.

• JÁTÉK - ILLATSZER

• KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUMA, 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS 

KOLLÉGIUMA - MEZŐTÚR

• KELETI KFT. - MEZŐTÚR

• KENDERESI MEZŐGAZDASÁGI 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM

• KOR-ZOL MŰSZAKI SZAKÜZLET

• KUDLACSEK ANDRÁS

• LANTAI SZERELVÉNYBOLT

• LOKSI & DIÓ

• LOVAS BARÁTI KÖR - KENDERES

• MABUS PAPÍR KFT.

• MAGENTA

• MEGA-TONNA 2003 KFT.

• MENTÉSZ ZRT.

• M E Z Ő T Ú R  VÁ RO S 

ÖNKORMÁNYZATA

• MOBIL SHOP - MEZŐTÚR

• NAP MINT NAP VEGYESBOLT

• NHSZ KÉTPÓ KFT.

• PANYIK MAG KER - MEZŐTÚR

• PAPÍRFORRÁS

• PEPITA ÁRUDA - MEZŐTÚR

• PIACTÉRI HORGÁSZBOLT

• PLASTIK RE-PRODUKT KFT. 

(www.plastikreprodukt.hu)

• POLECSÁK CSALÁDI GAZDASÁG

• SÁPI LÁSZLÓ KERESKEDŐ ÉS 

HÚSFELDOLGOZÓ

• SYNGENTA SEEDS KFT.

• TELL VILMOS SÖRÖZŐ

• TUR SOLAR

• VADNYUGATI HÚSBOLT

• ZUPPÁN ZOLTÁN E.V.

Egyéni támogatóink, akik csa-
ládtagjaikkal együtt segítették a 
verseny megvalósulását:
• CSUKA ISTVÁN  

• KIRJÁK ZOLI

• FÁSI PISTI 

• KOVÁCS BETTI

• GESZTI ATTILA 

• KUN BALÁZS

• ID. ZOLTÁN FERENC 

• MAJOROS GERGELY

• JANCSA TIMI

• SÜVEGES OTTÓ

• JUHÁSZ CSABA

• SZOKOLAINÉ BEA

• VASS DANI

Legfőbb támogatóink mellett 

köszönetet mondunk azoknak a 

magánszemélyeknek is, akik „név-

vel” vagy „név nélkül”  kisebb - 

nagyobb felajánlásaikkal támogat-

ták, illetve segítették versenyünket!

Asztalitenisz

Bizonyítottak az OB bronzér-
mesek!
Kelet-Magyarország 2016. évi 

Területi Serdülő Asztalitenisz 

Verseny-Cegléd. Galáth Ferkó 

(Mezőtúri AFC) és Kovács Kristóf 

(Győri Elektromos Vasas SK) serdü-

lő páros versenyszámban nem 

találtak legyőzőre és méltán állhat-

tak a dobogó tetejére. Serdülő egyé-

niben Ferkó második, míg Kristóf a 

harmadik helyen végzett. 

Gratulálunk a fiúknak és külön 

köszönet az őket irányító Kovács 

Gábor (Pénzügyőr SE) edzőnek. 

Hajrá Mezőtúr! Hajrá Győr!

Eredményes szereplés Karcagon! 
Országos Felnőtt Asztalitenisz 

Verseny-Karcag (2016.05.28) NB 

II.férfi egyéni kategóriában Papp 

Dávid második, Fülöp Gergő har-

madik helyezést ért el,valamint 

Dávid páros versenyszámban Gelei 

Sanyival a dobogó második fokára 

állhatott. Amatőr férfi páros kategó-

riában Muzsai Lajos és Vad Lajos 

alkotta párosunk harmadik helyen 

végzett.

Gratulálunk a helyezést elér-
teknek! Hajrá Mezőtúr!

Mezőtúri Horgász Egyesület, Vegyeshalfogó, páros, fenekes horgász-
verseny

2016.június 04-05.
1.hely: Hodos András, Kerékgyártó Antal 11,60kg.

2.hely: Láposi Zoltán, Pap István 10,20kg.

3.hely: Csató Sándor, Csipes András 9,40kg.

4.hely: Ifj. Hodos Sándor, Hodos Marcell 9,38kg.

5.hely: Putnoki Gábor, Török Bálint 7,10kg.

Össz induló: 31 csapat, 62 fő. Össz fogás: 64,94 kg.

Földesi Viktor Emlékverseny, Finomszerelékes, páros horgászverseny
2016.június 11.

1.hely: Láposi Zoltán, Pap István 15,30kg.

2.hely: Malavolti Andrea, Malavolti Claudio 6,72kg.

3.hely: Pinki, Kabos 6,18kg.

4.hely: Ádám Tibor, Kádár Zoltán 5,58kg.

5.hely: Kovács Ferenc, Bozsó Róbert 3,36kg.

Össz induló: 19 csapat, 38 fő. Össz fogás: 53,10kg.

Legnagyobb hal: 0,58kg, tükörponty.

Köszönjük Veres Imre Versenyszervező nevében a támogatást: Pinki 

Horgász és Kisállateledel Bolt, KHESZ, F.I.L.M. KFT. Soma Söröző.

Köszönjük a közreműködést: Metzker Krisztina, KHESZ, Dr. Hunya 

Miklós, Batta Attila Viktor, Pont TV.  
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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.

Ács Zénó
(Héjja Judit)

ELHUNYTAK
Patkós Lajos élt 75 évet,

Tímár Vince László élt 67 évet,
Kocsi Istvánné Elek Margit élt 96 évet,

Hajdú Gergely élt 90 évet,
Gábor Gyuláné Győr Anna élt 89 évet,

Kosnár Lajos József élt 60 évet,
Fórizs Jánosné Magyar Emese Éva

élt 65 évet,
Szűcs János élt 82 évet,
Nagy István élt 90 évet.
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Június 17-23-ig
Újvárosi gyógyszertár
 Mezőtúr, VII. u. 13. 
Tel.: 56/350-111
Június 24-30-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Június 18-19-én
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Június 25-26-án
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9. 
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2016. június 1-jétől üzemel.

Menetrend:  hétfőtől vasárnapig 6:00 - 20:00 óráig 
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Meghívó

Mezőtúr Város Önkormányzata az EMBERSÉG NAPJA
alkalmából megemlékezést tart. 

Helyszín: Mezőtúri Evangélikus templom, Botyánszky János emlék-

park, Holokauszt emlékhely

Időpont: 2016. június 19. (vasárnap) 11,00 óra

Program:  

Emlékező Istentisztelet és a Botyánszky János díj átadása az 

Evangélikus templomban.

Koszorúzás a Botyánszky emlékparkban. Az ünnepi beszéd után 

harangzúgás mellett emlékmenet indul a Holokauszt emlékhelyhez, 

ahol ökumenikus áldást mondanak a történelmi egyházak képviselői.

Közreműködnek a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolájának tanulói.

Csala Jázmin
(Veres Csilla)


