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Pályázat

Mezőtúr
Város
Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága
pályázatot ír ki – a 2011. évi CLXXV.
törvény előírásainak megfelelő – az
önkormányzat területén működő
civil szervezetek 2017. évi támogatására.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje:
2017. április 14.
A pályázatok elbírálásának
határideje: 2017. április 28.
A pályázat benyújtásának
módja:
A pályázat benyújtása az e célra
készített formanyomtatványon történhet, mely letölthető a www.
mezotur.hu weboldalról, valamint
személyesen
igényelhető
a
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatalban Korcsok Anita polgármesteri személyi titkártól.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
Igazolást arról, hogy a 2011. évi
CLXXV. törvény alapján a szervezet
bejegyzett civil szervezetnek számít.
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehe-

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

tőség. A hiányosan vagy késve
benyújtott pályázatok nem támogathatók.
A pályázat benyújtásának
helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármesteri Kabinet 5400
Mezőtúr, Kossuth tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni:
„Civil pályázat 2017”.

Tájékoztatom Önöket, hogy a
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek nyilvánított 18 év
alatti gyermekeknek a tavaszi szünet munkanapjain az önkormányzat ingyenes étkeztetést biztosít.
Azok az iskolás gyermekek
étkezhetnek, akiknek szülei, vagy
törvényes képviselői az igényüket
benyújtották.

A beadott pályázatok elbírálásáról
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága
dönt, melyről a döntést követő 15
napon belül értesül a pályázó. A
nyertes pályázó szervezetekkel az
Önkormányzat támogatási megállapodást köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően
kerül sor.

Az étkeztetés ideje 2017. április
13. és 18. napja 11 és 12 óra között.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban valamilyen kérdése
merülne fel, keresse Korcsok Anita
polgármesteri személyi titkárt (tel:
56/551-923, e-mail: akorcsok@
mezotur.hu).

Az étel saját ételhordóban elvihető, illetve helyben is elfogyasztható.

Tisztelettel:
dr. Enyedi Mihály
jegyző

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. március 30-ai soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeleteket alkotott:
- A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről szóló 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeled módosításáról.
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál, valamint a
városi könyvtárban.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2017. április 3.

Herczeg Zsolt
polgármester

FELHÍVÁS
A Mezőtúr Város Képviselőtestülete által alkotott, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.
(IV.15.) önkormányzati rendelet
alapján „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért”, „Mezőtúr gyermekeiért”,
valamint „Életműért” kitüntető
díjak adományozására 2017. április
21-éig javaslatot tehet bármely
mezőtúri választópolgár vagy jogi
személy.
A javaslatokat elektronikus úton
Mezőtúr
Város
Képviselőtestületének Művelődési, Oktatási
és Sport Bizottságához kell írásban
benyújtani (cím: 5400 Mezőtúr,

Helye: A Mezőtúri II. Rákóczi
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (Mezőtúr, Rákóczi
u. 40.) ebédlője.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Keresse a gyepmestert:

Kossuth tér 1.).
A kitüntetető díjak átadására
2017. június 2-án a Városi
Pedagógusnapon ünnepélyes keretek között kerül sor.
A kitüntetések adományozásával
kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati
hivatalban Korcsok Anita polgármesteri személyi titkárnál (Tel.:
56/551-923) és a könyvtárban megtekinthető.
Mezőtúr, 2017. március 13.

Herczeg Zsolt
polgármester

- kóbor állat bejelentés,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig
- délután 1-2 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyeztetés
szükséges.
TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester

Házassági évfordulósok köszöntése
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - 60. házassági évfordulójukat
2017-ben ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2017. július 21. Jelentkezés helye: személyesen a
Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye:
2017. augusztus 13-án délután a Túri Vásárban. További info: Közösségi
Ház, 06-56-350-075
			
Bordács László

Bababörze

2017. április 8-án a Közösségi Ház nagytermében
8-12 óráig Bababörzét tartunk!
(gyermekruha, játékok, eszközök)
A program ingyenes!
Jelentkezés: judit.szollosi@citromail.hu e-mailcímen (névvel, telefonszámmal) 			
Jelentkezési határidő: 2017. április 4.
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KÖZLEMÉNY
Ingyenes tanácsadás rászorulók részére

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
www.bankikarosultak.hu, valsagkezeles2008@gmail.com,
telefonszám:70/253-2910, 70/432-8868
Az egyesület a nehéz helyzetbe került vagy eladósodott családok részére nyújt segítséget ingyenes tanácsadással.
Amennyiben lakhatása veszélybe került, végrehajtás alá vonták, vagy
hitelezőjével peren kívüli egyezségre törekszik, keresse Egyesületünket.

Betegút Egyesület (Betegsegítő Tanácsadó Központ)
www.betegutegyesulet.hu, betegutegyesulet@gmail.com
70/389-4178, 70/884-5879
Problémás, nehezen kezelhető egészségügyi helyzetek kezelése.
Várólista kezelés, diagnosztikai lehetőségek, konzílium szervezés, külföldi gyógyszerbeszerzés, jogsegélyszolgálat, stb..
Az egyesület a Senior szolidaritási egészség programja, időskorúak
részére további plusz segítséget is biztosít (egészségügyi, szociális kérdésekben).

Civil Szervezetek segítsége a lakosság részére

Csontritkulás
Átlagosan a lakosság egészének
10 %-t érinti, de az 50 év felettiekben már elérheti a 30 %-ot. A női
nemben gyakrabban fordul elő, de
a férfiak érintettsége is számottevő.
A betegség következtében kialakuló törések / csípő, csigolya, alkar
/ komolyan hatnak a rokkantságra,
életminőségre, költségekre.
A combcsonttörések következtében a halálozás is jelentősen emelkedett.
Az osteoporosis a csonttömeg
fogyása és szerkezetének változása,
ezáltal a csont fokozottabban törékeny. Osteodenzitometriával /DEXA/
mérve kisebb az érték, mint -2.5.
Oka: a csontlebontás és felépítés
összehangoltsága megszűnik, az
újonnan képződött csontmennyiség kevesebb lesz a lebontottnál.
Elsődleges
csontritkulásról
beszélünk, ha okként az öregedésen: a nemi mirigyek működésének
csökkenése, a kalcium felszívódás
csökkenése, D-vitamin hiány mellett más betegség nem mutatható
ki. Kialakulását fokozhatja a sovány
testalkat, korai menopauza, erős
dohányzás, alkohol fogyasztás,
hosszan tartó immobilizáció/tartós

ágyban fekvés/. Sokáig tünetmentes, gyakran néma járványt okozó
kórképnek is nevezik. A fájdalom a
gerinc és a medence táján jelentkezik, bizonytalan, elmosódó, fokozatosan kialakuló. A testmagasság
folyamatosan
csökken.
Az
osteodenzitometria, klinikai adatok, fizikális vizsgálat, labor együttes értékelésével dönthető el, hogy
valóban csontritkulásról van-e szó,
illetve, hogy van-e olyan betegség,
ami a csontvesztést okozza.
Megelőzésében az egészséges
életmód: mozgás, helyes táplálkozás /kalcium, fehérje, D-vitamin/
a napfényen való tartózkodás, az
alkohol és dohányzás kerülése.
Teszttel rendszeresen szűrünk
az Egészségfejlesztési irodában és
ha ez indokolja Szolnokon a DEXA
laborban.

Dr Simon Zsuzsanna
reumatológus szakorvos
Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u.
9-11.
Tel: 06-56-550-427
efi.mezotur@gmail.com

arTúr Fesztivál - 2017. augusztus 9-12.
Túri Vásár - 2017. augusztus 13.
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Miniszteri kitűntetések

Könyvtárosok szakmai elismerése

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr az 1848/49-es
Forradalom és Szabadságharc
Évfordulója, március 15. nemzeti
ünnepünk alkalmából 2017. március 14-én adta át a Földművelésügyi
Minisztérium elismeréseit.

testvértelepülésünk, Sárosfa polgármesterének Földváry Teréziának, a
település infrastruktúrájának és
kulturális életének fellendítése mellett a helyi magyar közösség identitásának és hagyományainak megőrzését is segítő, kimagasló település-

A
Magyar
Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést adott át 8
személy részére, nagy örömömre
köztük Takács Zoltánnak, a mezőtúri TAKÖV Transz Hungária Kft. ügyvezető igazgatójának, a település
gazdasági fejlődését segítő sikeres
vállalkozói, valamint a határon túli
magyarság érdekében végzett támogató tevékenysége elismeréseként.
Miniszter úr a Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést 11 személynek adta át, köztük szlovák

vezetői munkája elismeréseként.
Mezőtúr Város Önkormányzata
nevében szívből gratulálok a kitüntetetteknek. Ezúton is köszönöm
áldozatos munkájukat, melyhez
további sok sikert és nagyon jó
egészséget kívánok.

Herczeg Zsolt
polgármester

UTAZÁS – KÖNYVTÁR – INTERNET
Ezzel a címmel rendezte meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség
2017. március 22. és 29. között immár 18. alkalommal az Internet Fiestát a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
A McLuhan-féle globális falu, világfalu kialakulásával az internet és az
elektronikus média közelíti egymáshoz a térben távoli világokat, mindenki
részt vehet mindenki más életében. A közösségi oldalak és más kapcsolattartási formák segítségével azonnal tudunk a világ másik felén lakó, mes�sze élő ismerőseink, rokonaink életéről. Miközben a távoli világokat közel
hozzuk, ugyanakkor a lokális lakókörnyékünk szépségeit, érdekességeit is
megmutathatjuk a világnak.
Az Internet Fiesta programsorozatban részt vevő
könyvtárak olvasóiknak
hasznos tudnivalókkal,
tanácsokkal segítenek. Az
idősebbeket a közösségi
oldalak bátrabb használatára buzdíthatják, vagy
hasznos tanácsokkal láthatják el utazás, szállásfoglalással kapcsolatban.
A fenti témák köré
szerveztük programjainkat, mely elnyerte a legmagasabb szintű szakmai team tetszését, ezzel
együtt az elmúlt évek
szakmai munkáját is
értékelve kapta könyvtári kollektívánk ezt a szép emléklapot, a rendezvény záró konferenciáján, a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban március 29-én.

Forrás: www.marcius15.kormany.hu

„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe”
kerékpár regisztráció és Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
2017. április 24-én 10-12 óra
2017. április 25-én 13-15 óra
2017. április 26-án 10-12 óra
2017. április 27-én 13-15 óra
2017. április 28-án 10-12 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit
Kft. Közösségi Ház aulája, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• április 23., május 21., június 25., július 16., augusztus 27., szeptember
17., október 15., november 19., december 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709		
Boldog István - Országgyűlési Képviselő

Az elismerés önmagában is nagy szó és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon
rég nem kapott a Könyvtári kollektíva ilyen szép dicséretet.
Melynek rangját csak emeli, hogy az ország 653 intézményéből és 580
települése közül: 6 megyei könyvtár, 5 városi könyvtár - köztük mi is - és 2
szakkönyvtár kapott emléklapot.
Kollégáim nevében is köszönöm olvasóinknak, könyvtárhasználóknak
az együtt gondolkodást, közös munkát, amely nélkül ez a szép eredmény
nem jöhetett volna létre.

Papp Erika
igazgató

Meghívó
A Búzavirág Dalkör szeretettel meghív
minden szórakozni vágyó kedves vendéget
2017. április 22-én szombaton,
15 órakor kezdődő

MAGYARNÓTA MŰSORÁRA
a Közösségi Ház nagytermébe.
Fellépnek a dalkör tagjai és 1-2 meglepetés vendég.
Zenél: Berec Zsolt
A belépés díjtalan! Támogatójegy a helyszínen
vásárolható.
		
Búzavirág Dalkör tagjai

2017. április 07.
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Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
leolvasói munkakörbe
munkatársat keres
Elvárások:
• „B” kategóriás jogosítvány,
• saját gépjármű,
• jó kommunikációs kézség.
Elvárt kompetenciák:
• terhelhetőség,
• precizitás, rugalmasság,
• magas fokú kommunikációs és problémamegoldó képesség,
• önállóság a munkavégzésben.
Amit kínálunk:
• kötetlen munkarend,
• béren kívüli juttatás,
• stabil vállalati háttér.
Jelentkezés fényképes magyarnyelvű szakmai önéletrajzzal és bruttó
bérigény megjelölésével az alábbi e-mail címen:
allas@trvzrt.hu
Jelentkezési határidő: 2017. április 24.

Talpon maradtunk
A mezőtúri Teleki Blanka
Gimnázium diákjaként iskolatársaimmal együtt 2017. március 28-án
Budapestre látogattunk a „Maradj talpon!” című tévéműsor forgatására.
A hosszú órák alatt megtapasztalhattuk egy ilyen vetélkedő felvételének csínját-bínját. Méghozzá,
hogy a tévében látott csillogás és
tökéletesség mögött kemény
munka van, ez pedig mind áldozatokkal jár.
Bizony egy kissé kényelmetlen a
nézőtéren ülni 8 órán át, és egyenes
háttal tapsolni. És akkor mit mondhatnak azok, akik a kamera előtt
állnak vagy mindenért felelősek. A
fényekért, a hangért, a sminkért

vagy akár csak a műsorvezető tiszta szemüvegéért. Az adások közötti
szünetek rövidek, nincs idő lazsálni. Az óriási rohanás közepette
pedig emberi sorsok dőlnek el.
Ha valaki csupán otthonról, a
kanapéból nézi, azt hiheti, minden
olajozottan és gyorsan megy már
elsőre is. Pedig van, hogy egyetlen
mondatot ötször kell felvenni.
Mindezek ellenére, ahogy az
ember végez, és látja a kész munkát, amiben akár csak egy hangyányit is részt vett, örömmel tölti el.
Számunkra örök élmény lesz,
hogy részt vehettünk ebben, és
viszontláthatjuk magunkat a tévében.

Kecse Adél 10. A

Véradás
2017. április 26-án Véradás lesz a Közösségi
Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

Meghívó
A Mezőtúri Hallássérültek Irodalmi Klubja versünnepet szervez
Arany János születésének 200. évfordulójára, amelyen hangzószóval
és jelnyelvi előadásban láthatunk és hallhatunk előadásokat.
A rendezvény időpontja: 2017. május 20. szombat 10 óra
Helyszíne: Mezőtúr, Közösségi Ház, nagyterem
Nevezési díj: 500 Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Jelentkezés 2017. május 5-ig a szervező klub vezetőjénél.

Rojkó Istvánné
06/70 277-1609
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Pályázati kiírás
Mezőtúr Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet a
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
(5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.)
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időtartalmú
közalkalmazotti jogviszony. (Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezethető.) Betöltendő munkakör: könyvtáros
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott
időre szól, 2017. szeptember 2-től 2022. szeptember 2-ig.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr,
Szabadság tér 17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény
szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések
megvalósítását. Felelős a közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai
munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI. 20.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• a pályázó büntetlen előéletű és nem áll közgyűjteményi intézményekben
végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, feltéve hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvismerettel
rendelkezik;
• felsőfokú képesítés, Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség;
• a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének, az
intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves
szakmai gyakorlat,
• a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett
képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló
rendelet szerint akkreditált, államháztartási, könyvtári minőségügyi és
vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a
megbízását követő két éven belül elvégzi. A 150/1992. (XI. 20.) Kormány
rendelet 6/G.§ (3) bekezdése alapján mentesül a tanfolyam elvégzésének
kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:
• pályázó részletes szakmai önéletrajza,
• végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát tanúsító okirat-

ok másolata,
• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására,
továbbá arra, hogy nem áll közművelődési intézményekben végezhető
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését
igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését
a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017.
szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 05.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Enyedi
Mihály jegyző a 56/551-902-es telefonszámon nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá
1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot
CD lemezen szkennelt formátumban kell benyújtani:
• postai úton, Mezőtúr Város Önkormányzata címére (5400 Mezőtúr,
Kossuth Lajos tér 1.) történő megküldésével, vagy
• személyesen: Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán
(5400 Mezőtúr Kossuth Lajos tér 1. I. emelet)
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár igazgatói állására”
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai
bizottság hallgatja meg. Az igazgatói megbízásról – a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján – Mezőtúr Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 25.

Herczeg Zsolt
polgármester

2017. április 07.
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Városi Gyermeknap 2017-ben is a Városi Strandfürdő területén.
Kicsiket és nagyokat egyaránt várunk Hevesi Imrével, az
Iszkiri zenekarral és az Irigy Hónaljmiriggyel!

Jóga!

Minden csütörtökön,18.30-20 óráig, Mezőtúri Közösségi Ház.
Az órákat tartja: Hegyi Györgyi rekreációs sportoktató, jógaoktató, természetgyógyász, aviva oktató.
www.fagyongystudio.hu 06/70-398-59-96
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÖZLEMÉNY
Emelkedik a szabadtéri tüzek száma

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében bérletre, vagy eladásra meghirdeti a
Mezőtúr, külterületi 032 hrsz-ú, 1.2049 m2 nagyságú „kivett, géppark”
megnevezésű ingatlant.
A pályázati kiírás átvehető:
2017. április 10-13-ig naponta 8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em.
7. szoba
A pályázati kiírás megtekinthető:
www.mezotur.hu honlapon

Az elmúlt napok tavaszias, kora nyárias időjárása miatt megemelkedett
a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon könnyen meggyulladhat.
Sok helyen már a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti
zöldhulladékot.
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. május 5. (péntek) 12.00 h-ig
A lakosság és a szabad területek védelme érdekében 2017. március 3-án
					
országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el a földművelésügyi miniszter, amely
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
visszavonásig érvényes. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterüleSzemélyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr,
teken, valamint a fásításokban és az ezek kétszáz méteres körzetén belül
Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. A tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik a települések belterületén,
Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a telkeken található szalonnasütő, bográcsozó és tűzrakó helyekre.
az ajánlatokat a 2017. május havi ülésén bírálja el.
Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában
vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell
• Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az
benyújtani.
önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes
• Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkoajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
zó rendelete, akkor az tilos.
• A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánelőtt tíz nappal engedélyeztetni kell az illetékes katasztrófavédelmi kirenlat benyújtásának helyén kapható.
deltséggel.
Herczeg Zsolt
•A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és
polgármester
minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
• Mindig legyen nálunk a tűz
oltására alkalmas kézi szerszám, és
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk
alatt tudunk tartani.
• Ha feltámad a szél, azonnal
hagyjuk abba az égetést és oltsuk el
a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki
a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi
önkormányzati rendelet, vagy nem
a rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60
ezer forintig terjedő bírságra számíthat.
Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió
forintig terjedő bírságra számíthat.
Ha az égetés során akkora tűz
keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak
be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól
Húsvéti locsolkodó!
3 millió forintig is terjedhet a bírság.
A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör ezzel a programmal a húsvéti ünnep hagyományait kívánja feleleveníteni. Szeretettel várjuk mindazokat, akik érdeklődnek a hagyományőrzés iránt, szívesen megmutatnák gyerMEZŐTÚRI
mekeiknek a húsvéti locsolkodást, a tojásfestést, a hagyományos húsvéti ételeket.
KATASZTRÓFAVÉDELMI
A nap folyamán húsvéti díszeket készítünk játszóház keretein belül. Egyaránt várunk felnőtteket és gyerekeKIRENDELTSÉG
ket, akik szívesen eltöltenék velünk ezt az ünnepnapot.

2017. április 07.
Tovatűnt lendület

Kresnyák Pálné Hornok Erzsébet
(1945-2017)

A Teleki Blanka Gimnázium
egykori és mostani tanárai, diákjai mély megrendüléssel búcsúznak Kresnyák Pálné Erzsikétől,
aki a diákéveit és tanári pályáját a
Telekiben töltötte.
Az 1985-ben érettségizett 4. b
osztály emlékező gondolatait
idézzük elköszönésként tanári és
emberi nagysága előtt tisztelegve.
Utóirat a 31. érettségi
találkozónkhoz
Napsütéses, szép tavaszi nap volt
tavaly április 23-án, szombaton.
Végre találkozunk! Vártuk már
nagyon a napot, és várta Erzsi néni
is, Kresi mama, kedves osztályfőnökünk.
Sokan voltunk, örültünk egymásnak, persze senki nem változott
semmit, nevetés, könnyek, távoli
földrészen élő osztálytársunk bejelentkezése skypon, minden volt,
aminek lennie kell egy rendes érettségi találkozón, és szerencsére soksok kép is készült. Szerencsére.
Erzsi néniről azokat a képeket
őrízzük már ezután. Talán kicsit
halványabb mosollyal az arcán, de
a tőle megszokott lelkesedéssel és
kíváncsisággal hallgatta történeteinket felnőtt életünkről, gyerekekről, örült, hogy jól vagyunk. „-És
Erzsi néni hogy van?” „-Jól, bár
néha fáradtabban, időnként vannak
gondok, de ott vannak a fiúk, a
kisunokám, vele nagyon sokat
vagyunk együtt, az énekkar, színház, egyszóval van mit csinálni…”
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Halálának híre megrendített és
mélyen elszomorított minket.
Mi minden jut eszünkbe, ha felidézzük az együtt töltött időt, az
1981-től 1985-ig tartó négy évet?
Eszünkbe jut, ahogy több kiló
könyvvel a hóna alatt beviharzik
kedvenc sárga pulóverében, és soha
nem lankadó lelkesedéssel beszél
Antigonéról, Rómeóról és Júliáról,
Goriot apóról, Anna Karenináról, a
Tóthékról, kedvencéről Adyról és a
szimbolistákról, a nagy orosz
regényírókról és Viszockijról;
ahogy festményekről, az orosz kultúráról, a fantasztikus orosz múzeumokról mesél; ahogy minden
évben újra és újra elolvasta a regényeket, amelyekről beszélt, és többé-kevésbé elolvastuk mi is őket,
vitt magával a lendülete, lenyűgözött a tudása, a bölcsessége.
És eszünkbe jutnak az iskolai
színdarabok, a Csongor és Tünde,
és szalagavatói táncunk, a palotás,
amit ő maga tanított nekünk, mert
Erzsi néni ebben is szuper volt!
És eszünkbe jutnak a kirándulásaink is, ahol több száz kép készült:
emlékszünk akkor még kicsi fiaira,
Palkóra és Bencére, akik jöttek
velünk, Zalába, Pécsre, színházba
mentünk,
és
nyaralni
Balatonszemesre, ahol szegény
Erzsi néninek égnek állt a haja,
amikor kiderült, hogy szórakozásból autóstoppal közlekedünk a
Balaton partján, páran lemaradtunk
a vonatról is, csak a csomagok
árválkodtak a peronon, szóval nem
hagytuk, hogy unatkozzon. De
türelmes volt, terelgetett, formált
bennünket ebben a nagyon fontos,
ám kicsit sem egyszerű életszakaszban.
Egyszer azt mondta: „ha nyugdíjba megyek, nyitok egy teázót, az
lesz a neve: LIZA CSAINAJA (Liza
teázója)”!
A teázó ugyan még nincs meg, de
55 év múlva, a 85. érettségi találkozónkra esetleg? Szívesen megszervezzük, a helyszín adja magát…
Drága Erzsi néni, köszönjük!
Boldog utazást, nyugodjék békében! – Kinek-kinek hite szerint.

Diáknap győzelemmel

Március elején került sor a
Karcagi Szakképzési Centrum első
Diák Önkormányzati napjára.
Célja, amellett, hogy az SzC iskolái egy vidám vetélkedő keretein
belül megmutathassák magukat
egymásnak, az volt, hogy az egyes
iskolák tanulói, tanárai megismerhessék egymást.
A házigazda a túrkevei Ványai
Ambrus Gimnázium volt, mely
mindent megtett azért, hogy a hozzájuk látogató nyolc iskola által
delegált gyerekek és kísérőik egyaránt jól érezzék magukat.
Az iskolákat nyolc-nyolc tanuló
képviselte; tőlünk Szabó Ágnes, Kiss
Ferenc, Simon Kálmán Lajos, Kálnai
Zsolt, Szonda Szabolcs, Szonda
Viktória, Bíró Zsolt, Csikány
Alexandra és plusz egy fő, Pályi
Mónika vett részt a megmérettetésen.
A diáknap tétje a szórakozáson,
vetélkedésen kívül sem volt kicsi.
Minden részt vevő tanuló – az élményeken túl – értékes nyereményekkel
térhetett haza, a nyertes csapatnak
pedig budapesti kirándulást ígértek.
A Szakképzési Centrum iskoláinak köszöntése és a zsűri bemutatása után került sor az egyes iskolák
bemutatkozó műsorára, mely egyben az első „próbatétele” is volt a
vidám vetélkedőnek. Ahány csapat,
annyiféle produkcióval készült; volt
informatív, vicces, játékos, interaktív és zenés bemutató is (ez utóbbit
a mi tanulóink prezentálták).
Ezt egy műveltségi vetélkedő
követte, ahol a tanulók közismereti
és szakmai tudásukat egyaránt

megmutathatták. Csapatunk győztesen került ki az ütközetből, miután nem egy kérdést sikerült más
iskoláktól is „elrabolnunk”.
Kis szünet következett, mely idő
alatt a zsűri megszemlélhette, és
elbírálhatta az előzetes feladat produktumait, a használt pet palackokból készült tárgyakat. Elkészítésükben az iskolánk szinte összes
tanulója részt vett, így nagyon sok
hasznos és igényes munkát, tárgyat
tudtunk kiállítani.
Az ezt követő rendhagyó stafétaversenyen is derekasan helyt álltak
tanulóink; teljes erőbedobással,
nagy összetartással hajtották végre a
különböző ügyességi feladatokat, így
méltán lehettek büszkék magukra.
Ezek után nagy izgalommal várták, vártuk az eredményhirdetést.
Nem tudhattuk, hogy áll a pontverseny, de az éreztük, hogy egészében jól teljesített a Mezőtúri
Szakközépiskola csapata. És ha
nem kerültünk volna a dobogóra,
akkor is megérte volna ez a nap:
nagyon jó hangulatban, minden
percét élvezve, egymásért, iskolánkért összekapaszkodva küzdöttek a
gyerekek.
Az már csak hab a tortán, hogy
megnyerték a versenyt! Nagy-nagy
gratuláció nekik!
Jutalmuk egy SZC által felajánlott budapesti kirándulás, melyen a
diákjaink júniusban ellátogathatnak a parlamentbe is. Legyen
hasonlóan szép az a nap is nekik!

RTL és Böbe

2017. Városnapi, Finomszerelékes Horgászverseny
2017. május 06.
Páros, egy felnőtt+egy gyerek, egy helyen ülnek
Helye: Ligeti Tó				
Érkezés: 7:15 óra
Sorsolás: 7:30				
Horgászat: 9-13 óráig
Etetőanyag korlátozás nincs, szúnyoglárva használata Tilos!
Eredményhirdetés a Ligeti Tó partján.
Nevezési határidő: 2017. május 01.
További információ és nevezés: Veres Imre versenyszervezőnél vagy a
Pinki Horgászboltban. Tel: 06/20-9159700
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Cseh Andrásné Benedek Melinda
1924-2017
						
							
									

„Örök titkok útján úgyis el kell menni,
örök titkok útja mindnyájunkat hív”
/Nagy Emma.: Nyugodt szívvel/

Nehéz szívvel írom most e sorokat, - egy olyan pályatársnőtől, kollégától búcsúzom, akivel tanári
pályám első percétől fogva egy tantestületben lehettem. Akivel sok
éven át együtt dolgoztam, s akivel
nemcsak a közös pálya kötött
össze, hanem a hasonló szakterület
is a földrajz tantárgy vonatkozásában, s akitől nem egyszer kaptam
hasznos tanácsot tapasztalatlan
kezdő koromban, de bármikor
később is szakfelügyelet, vagy tantárgyi versenyek kapcsán.
Melinda (Dusika) az Újvárosi
Állami Általános Iskola meghatározó pedagógusai közé tartozott, a
nyolc osztályos általános iskolává
szervezés (1945) utáni évtizedekben. Tanári munkáját nagy hivatástudat és lelkiismeretesség jellemezte, a pedagógus pálya bármely területén munkálkodott. Tanítványait
következetes
határozottsággal
nevelte az ismeretek elsajátítására
az általa tanított biológia és földrajz
tantárgyak alapjainak tanulásában,
de az élet egyéb területein is. A természeti jelenségek megértetésében

sokoldalú szemléltetés kísérte mindig magyarázatait. A megértetés
volt oktatási rendszerének alapja.
Számonkérésnél a tanulás fontosságát következetesen hangsúlyozta.
„A tudás az a vagyon, amit nem
vehetnek el tőled”, intette a készületlen nebulót. Később, amikor napközis tanár lett, szabadidejükben
olvasásra, kézimunkázásra, egyéb
tevékenységre, sportolásra igyekezett szoktatni tanítványait. Jól
emlékszem mennyi hímzett terítőt
készítettek, amivel díszítették napközis termüket, majd sakkoztak,
vagy asztalteniszeztek. Egyébként
ő maga is igen jó pingpongos volt.
Hangsúlyozta, hogy az életben sok
mindenhez kell érteni, és soha nem
szabad unatkozni, mindig és mindenhol hasznosnak kell lenni.
Ugyanezt az elvet követte családi
életében. Erre nevelte gyermekeit,
és unokáit is. Nagyra becsülte az
alkotói törekvéseket, tevékenységet, a szellemi értékeket, de megvetette a képmutatást, a hazugságot, a
hivalkodást, a magamutogatást, a
lustaságot pedig nem tűrte.
Vidámsága, őszinte keresetlen egyszerű stílusa mindenkivel megtalálta a hangot, kollégával, szülővel,
tanítvánnyal egyaránt.
Vérbeli pedagógus volt. Családi
körében mindkét oldalról, -vagy
inkább sok oldalról pedagógusok
vették körül. Szülei, nagyszülei,
testvérei, rokonai, tanítók, tanárok,
óvónők voltak. Anyai nagyapja
Nagy Árpád a mezőtúri református
iskola igazgatójaként tankönyveket
írt. Egyik tanár nagynénje Nagy

rokonságához tartozott a túrkevei
származású Balogh János akadémikus, a világhírű etológus profes�szor. A kisbaconi Benedek családon
keresztül pedig erdélyi kötődések
tették számára is nagyon fájóvá a
trianoni tragédiát.
Benedek Melinda 1924. december 6.-án született Mezőtúron, egy
hat gyermekes református pedagógus család ötödik gyermekeként.
Édesapja Benedek József tanító,
címzetes igazgató, édesanyja Nagy
Erzsébet tanítónő volt. Szüleit a trianoni diktátum után kiutasították
Nagybányáról, mert nem voltak
hajlandók felesküdni az új román
alkotmányra. Ez után jöttek menekültként Mezőtúrra. Melinda iskoláit itt kezdte. A Bécsi döntés (vis�szacsatolás) után (1940-1947) vis�szatérhettek Erdélybe. Melinda
Kolozsváron a Magyar királyi
Állami Leánylíceum és Népiskola
Tanítóképző szakán képesítőzött.
1944-ben kapott diplomát. Ugyanez év augusztusában megválasztották Öcsödre a református egyház
tanítónőjének. Néhány év múlva,
1949-ben saját kérésére áthelyezték
a Mezőtúri 4. számú Újvárosi
Iskolához. A tanítás mellett vállalta
a tanulást is, és 1952-ben biológiaföldrajz szakos tanári oklevelet
szerzett. Egész pályáján az Újvárosi
iskolához kötődött, mint tanár,
mint egy időben szakfelügyelő,
majd napközis tanár, és nevelő.
1984-ben ment nyugdíjba. Ettől
kezdve a családnak élt.
1957-ben kötött házasságot Cseh
András német-angol szakos közép-

Teleki Blanka középiskolában tanított. Három gyermekük született.
Melinda és az ikrek: Erzsike és
Margit (akit Magi néven ismerünk).
A II. utcai szép, kertes családi házban éltek, -élt haláláig. Gyermekeit
nagy szeretettel, de ízig-vérig pedagógusként nevelte, minden szépre,
jóra, emberségre, tisztességre.
Gondoskodó, állhatatos anya volt
mindvégig, és megrögzött optimista, aki csendesen hitt Istenben.
Hitéből tudott erőt meríteni az élet
sok nehézségeinek legyőzéséhez,
-férje korai halála után is. Szeretett
élni és szerette látni maga körül az
élet, a természet ezernyi jelét.
Szerette az élet színeit, a színeket.
Lányától, Magitól tudom, hogy
fekete színű ruhát nem volt hajlandó viselni. Élete végéig nyitott volt
szinte mindenre, a világ eseményeire, érdekelte az irodalom, a történelem, a bel-, és külpolitika. Kiváló
memóriával emlékezett a régi eseményekre. (Készülő ’56-os könyvemhez is felidézte korabeli emlékeit.)
92 évesen is fáradhatatlanul élni
akart, hogy családját támogatni
tudja és az élet igazi értékrendjét
továbbadja. Most elment ő is a minden élőknek útján. Életének lámpása január 18.-án hunyt ki a kórházi
ágyon. Az utolsó búcsú március 31.én hangzott el a Felsőrészi temetőben Éger Ádám református lelkész
példabeszédekből vett lélekvigasztaló igehirdetése közvetítésével.
Dusika nem felejtünk. „A lélek él,
találkozunk”. Legyen neked kön�nyű a föld, pihenj békében.

(naprendszer, vízrajz, domborzat)

Emma ismert költőnő lett. Anyai

iskolai tanárral, aki a Mezőtúri

Kiss Imréné Mikes Éva

Kézilabda
Hazai mérkőzések:
04.09. VASÁRNAP 17,00 ÓRA MAFC – KONDOROSI KK
04.29. SZOMBAT 18,00 ÓRA MAFC – BÉKÉSCSABAI BDSK
A felnőtt mérkőzések előtt 2 órával junior mérkőzés kezdődik.

Labdarúgás
Hazai mérkőzések:
04.15. SZOMBAT 16,00 ÓRA
05.06. SZOMBAT 16,30 ÓRA

MAFC – KUNHEGYES SE
MAFC KENDERES SE

05.20. SZOMBAT 17,00 ÓRA
06.03. SZOMBAT 17,00 ÓRA

MAFC – JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KSE
MAFC – BESENYSZÖGI SE
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEZŐTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET
5400. Mezőtúr, Alsórészi vízköz 430.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!
Tisztelettel meghívom Önt a Mezőtúri Horgászegyesület rendkívüli közgyűlésére.
Időpont: 		 2017. május 07. 08 óra 30 perc
Helyszín: 		 Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
		 Mezőtúr, Petőfi út
Napirendi pontok:
1. Megnyitó, a választás rendjének ismertetése– Pongrácz Zoltán, elnök
2. Tisztségviselők visszahívása – Pongrácz Zoltán, elnök
3. Jelölő bizottság beszámolója – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
4. Jelölés – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
5. Jelöltek bemutatkozása – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
6. Választás – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
7. Jelölő bizottsági tag választás - Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek létszáma miatt határozatképtelen, (a résztvevők száma nem éri el a szervezet létszámának több
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontokkal, megismételt Közgyűlést hívok össze, melynek során az előzőekben
részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.
A megismételt Közgyűlés időpontja: 2017. május 07. 9 óra
Helyszín: 		 Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
		 Mezőtúr, Petőfi út
A megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes!
Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennünket személyes jelenlétével.

Tisztelettel: Pongrácz Zoltán
elnök

MEZŐTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA
ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA
A Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) által meghirdetett
pályázatok vissza nem térítendő támogatást nyújtanak azok részére,
akiknek fontos az energiaracionalizálás és a megújuló energiaforrások
használata.
A Mezőtúri Református Egyházközség KEHOP-5.2.3-16-2016-00045
azonosítószámon, „Mezőtúri Református Egyházközség Presbitériuma
épületeinek energetikai felújítása” címmel pályázatot nyert.
A Mezőtúri Református Egyházközség célja, hogy a projekt megvalósítása által hatékonyan tudja működtetni az épületeit, valamint üzemeltetési
költségeit jelentősen csökkentse. Az energiahatékonysági intézkedés egy
társadalmi felelősségvállalás, mivel egyre több energiát használunk, ezzel
a jövő nemzedékének kockáztatjuk az energia ellátását. Az adott projekt is
egy olyan célt szolgál, amely Magyarország, valamint Európa klímakockázatát csökkenti.
A kivitelezési munka során a tervek szerint az épületek külső nyílászáróit a legújabb energetikai elvárásoknak megfelelő nyílászárókra cserélik,
majd homlokzati és födémszigetelést kapnak. Emellett az Ókönyvtár épületében a fűtés is korszerűsítésre kerül kondenzációs kazánok beépítésével.
Az épületek tetején napelemes rendszer kerül kialakításra. A meleg víz ellátását pedig napkollektoros rendszer fogja segíteni az Idősek Otthonában.
A beruházás helyszínei: Mezőtúri Református Egyházközség Idősek
Otthona 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 18. alatt, valamint a Mezőtúri
Református Kollégium 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 2. alatt található
épületek.
Kedvezményezett neve: Mezőtúri Református Egyházközség
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt összköltsége: 140 000 000 Ft
A projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2017.02.01.
Mezőtúri Református Egyházközség által megvalósítandó felújítás olyan
modellértékű beruházás Jász-Nagykun-Szolnok megyében, amely az energiahatékonysági intézkedések terén mintaként szolgálhat a többi település
és intézmény részére.

A Mezőtúri Horgászegyesület meghirdeti a
Túri Kupa Finomszerelékes Hogászversenyt!
Helyszín: Mezőtúr, Túrtői-Holtág. Rossz idő esetén: Ligeti Tó.
Időpont: 2017. május 14.
Verseny: finom szerelékes, háromfős csapatverseny. A-B-C szektor
Szabályok: Maximum 20 liter etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves
állapotban, beleértve: földet, agyagot, kukoricát, magokat és ragasztókat,
aromákat minden egyebet. A vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt.) használható fel, összesen 2,5 liter élőcsali
felhasználása engedélyezett, melyből 1 liter lehet az etetőszúnyoglárva
mennyisége, ezen felül 0,125 liter tűzőszúnyoglárva engedélyezett.
A verseny ideje: 4óra
Gyülekező, regisztrálás: 6:30-kor
Sorsolás: 6:45-kor		
Etetés: 8:50-kor
Horgászat: 9-13óráig
Mérlegelés: 13-14óráig
Ebéd: 14:30-kor
Az ebéd és az eredményhirdetés a közeli Matula Vendégház teraszán lesz.
Gyakorlásra van lehetőség minden versenyzőnek, telefonos egyeztetés után!
A kifogott halat kötelező életben tartani és a verseny után vissza kell
engedni a vízbe. Óvjuk, védjük a Túrtői Holtág halállományát! A horgászok
kötelesek a helyet tisztán tartani és átadni!
További információ: Veres Imre versenyszervezőnél: tel: 06/20-9159700
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ELHUNYTAK
Kresnyák Pálné Hornok Erzsébet élt 71
évet,
Kovács Zsigomond élt 67 évet,
Kondrascsenko Borbála élt 91 évet,
Balogh Jánosné Veres Zsuzsanna élt 92
évet,
Rácz Zoltán élt 80 évet,
Papp Antalné Tömösközi Margit élt 82
évet,
Tóth Sándor élt 76 évet,
Kötél Sándor élt 87 évet.

Nyugodjanak békében.

közéleti lap

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

Tóth Jázmin
(Nagy Flóra)

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG
Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1.
Telefon: 06/56 350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06/30 963-2733

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

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.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Április 7-13-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Április 14-20-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445

Állatorvosi ügyelet
Április 8-9-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 06/30/664-8257
Április 14-15-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2..
Tel.: 06/20/941-5217
Április 16-17-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 06/56/352-265;
06/30/977-0936
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