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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Megkérdeztük…
Sokunkat érdekel az, hogy
az egészségügy ellátási
rendszerének átalakítása
milyen hatással lesz a
Mezõtúri Kórházra. Errõl
kérdeztük meg Herczeg
Zsolt polgármestert.
– Az egészségügy átszervezése
miatt felreppent a hír, hogy a
Mezõtúri kórházban az aktív
ellátás megszûnhet.
– Talán ott kezdeném, hogy
az igazgató asszony december
15-én Budapesten részvett egy
tájékoztatáson, ahol a kórházak
átszervezésérõl esett szó. Akkor
még nem igazán hangzottak el
konkrétumok, de már lehetett
azt tudni, hogy a kórházi struktúrát az egészségügyi ellátás
területén teljes mértékben
átszervezik, és hogy ez alapvetõen a kis kórházakat, így természetesen a mezõtúrit is érinti. Ezután január közepén a
Gyógyszerészeti
és
Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézetet
(GYEMSZI) fõigazgató helyettese járt Mezõtúron, tulajdonképpen megmutattuk neki a kórházunkat, végigsétáltunk az osztályokon, és bemutattuk a
jelenlegi struktúrát. Õ akkor
arról tájékoztatott bennünket,
hogy ennek az intézménynek
mindenképpen át kell esni valamilyen átszervezésen. Az, hogy
az aktív ágyakat innen teljes
egészében elvonják, nem került
így szóba. Viszont volt egy
pontja ennek az elvi kérdéskörnek, amirõl beszélt, ami nekem
nem tetszett és ami a kórház
szakmai vezetésének sem nyerte el igazán a tetszését, még-

hozzá az, hogy Mezõtúron
megszûnne
a
szülészet.
Országos szinten a szakmai kollégium azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy azokban a kórházakban, ahol az éves születésszám nem éri el az 500-at,
meg kell szüntetni a szülészeti
osztályt, és a legközelebbi nagy
kórházban kell ezt lebonyolítani. A mi esetünkben ez a szám
durván 350 körül alakult 2011ben, így ez automatikusan a
szülészet megszûnését vonja
maga után. Ez számos szakmai
problémát vet fel. Az orvosok
elmondták, hogy ezáltal az
Országos Egészségbiztosítási
Pénztárnak (OEP) semmivel
nem lenne olcsóbb, ha a mezõtúri hölgyeknek be kellene járni
Szolnokra szülni. Valószínûleg
ugyanannyiba kerülne, sõt
mivel a pácienst utaztatni kellene, itt a szállítási költségekkel is
megnövekednének a gazdasági
terhek.

igazgatóasszonnyal, és Dr.
Trombitás Zoltánnal. Itt mintegy másfél órán keresztül
beszélgettünk a kórházunk
ügyérõl az államtitkár úrral, aki
szintén elmondta azokat az
átszervezési alapelveket, amelyek mentén az egészségügyet
át akarják alakítani. Itt koránt
sem arról volt szó, hogy nem
lenne aktív ágy Mezõtúron, de
konkrétumokat még ezen a
megbeszélésen sem hallottunk.
Úgy álltunk fel errõl a megbeszélésrõl, hogy az államtitkár
úr megkérte a kórház vezetését
arra, hogy vázolja fel a
GYEMSZI által már korábban,
és az államtitkár úr által is

titkár úr részére, valamint ezen
írás alapján az országgyûlési
képviselõnk írt még egy levelet
a miniszterelnök úrnak és megkérte arra, hogy segítsen ebben
az ügyben a városnak. Nagyon
bízom abban, hogy a szakmai
szempontokat átgondolva, és
nem egy általános sablon alapján fogják a kórházunkat megváltozatni, hanem figyelembe
veszik a térség helyi sajátosságait. Hiszen nem lehet egy
lapon kezelni például a
Dunántúlt és a Tiszántúlt.
Teljesen más a település szerkezet, más a lakosság szociális
helyzete és anyagi terhelhetõsége.

– Milyen lépéseket tesz, tett
Mezõtúr város önkormányzata
a kórház vezetésével együtt,
ennek megakadályozása érdekében?
– Megírtunk néhány levelet,
többek között a miniszterelnök
úrnak, és az illetékes államtitkárságra. Számos egyeztetést
folytattunk. Tulajdonképpen a
legutolsó momentuma ezeknek
az egyeztetéseknek az volt,
amikor már több mint két héttel
ezelõtt Dr. Szócska Miklósnál,
az egészségügyért felelõs államtitkárnál jártunk az országgyûlési képviselõnkkel, Boldog
Istvánnal, Dr. Csellár Zsuzsanna

A szép, új épületszárny. Fotót készítette: Kelemen Márton

ismertetett vezérelvek alapján
azt, hogy mi lenne az az átalakítási mód, amely nem sértené
Mezõtúrnak, a mezõtúri embereknek és a régió lakosságának
az érdekeit. Ezt a szakmai vezetés meg is tette, két nappal
késõbb már ez a levél megszületett és el is küldtek az állam-

– Említette, hogy a jelenlegi
struktúra meg fog változni,
mindenképpen. Mégis lehet-e
tudni valamit ezekrõl a változásokról?
– Azt tudjuk, hogy a TÁMOP
rendszerén belül nagyon sok
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pénzt tartanak fenn az egészségügy területére, vagyis pályázati lehetõségeink lesznek,
méghozzá milliárdos nagyságrendû. Elsõsorban a járóbeteg
ellátás színvonala fog emelkedni, maga a létesítmény is részben megújulhat, ami azt jelenti,
hogy egy magasabb szintû infrastruktúrával rendelkezõ épületben fogják várni a betegeket.
Amit még megemlíthetek, hogy
alapvetõen nappali kórházat
terveznek, ez azt jelenti, hogy a
beteg estére hazamegy aludni.
Regionális szûrõközpontot alakítanának ki. Nagyon sok területen fejlõdnénk azzal szemben, hogy bizonyos szegmensekben viszont összeszûkülés
lenne. Én a szülészet megszüntetését tartom a legdurvább
lépésnek, hiszen ez tulajdonképpen egy identitásbeli dolog
is, hiszen attól kezdve nem születne gyermek Mezõtúron. Ezt
semmi szín alatt nem akarjuk
megengedni, ameddig az eszközeink engedik harcolni is
fogunk azért, hogy megmaradhasson nálunk ez az ellátási
forma. A célunk viszont az,
hogy az ellátás fejlõdjön. Az
utolsó információm az, hogy
velünk mezõtúriakkal külön le
fognak még egyszer ülni tárgyalni és át fogjuk beszélni azt,
hogy az átszervezés kapcsán
milyen lehetõségeink vannak.
Még annyit kell tudni, hogy
2013. január 1-étõl az államhoz
kerül a kórház.

– Mindezek a változások attól
az idõponttól lépnének érvénybe?
– Ezt nem lehet pontosan
tudni, hiszen konkrét idõpont
nem hangzott el. Valószínûleg a
változások elõkészítése már az
idén megkezdõdne, de hogy
konkrétan mikortól lépne életbe azt nem tudhatjuk, sõt azt
sem teljesen biztos, hogy 2013.
január 1-jétõl kerülnek át a
városi kórházak az államhoz,
hiszen olyan információt is hallottunk már, hogy ez egy korábbi idõpontban fog megtörténni.
Tehát én is nagyon kíváncsian
várom mi lesz a vége. Az mindenképpen megnyugvás lenne,
ha az átszervezés már lezárulna
és azt mondhatnám, hogy a
szülészetünk megmarad.
– Polgármester úr kijelentette
a testületi ülésen, hogy ha kell
akkor az utcára is kivonul.
– Így van, hiszen volt már
erre példa itt Mezõtúron, amikor durván négy évvel ezelõtt
szintén az aktív ágyak megszûnésérõl volt szó. Természetesen
nem szeretném ha erre sor
kerülne, de ha muszáj lesz
akkor nyilván én a magam
részérõl egy percig nem fogok
gondolkodni, hogy ezt megtegyem-e, és gondolom rajtam
kívül még lesznek jó néhányan,
akik majd követni fognak bennünket.
Vékony Erzsébet

Tisztelt Mezõtúri és Mezõtúr környéki Lakosok!
„Segítsen, hogy segíthessünk!”

A Mezõtúr Város Kórház-Rendelõintézet
Közalapítvány
köszöni mindazon személyek hozzájárulását, akik adójuk

1 %-ának
felajánlásával, illetve bármilyen hozzájárulással segítették
a mûszerek, eszközök megvásárlását, mellyel segítettük a
gyógyító mukát.
Kérjük továbbra is támogassák közalapítványunkat, hogy a
jövõben is lehetõségünk legyen a segítségnyújtásra.

Adószámunk: 19223773-1-16
Számlaszámunk: OTP Mezõtúr
11745097-20004288
Tisztelettel és köszönettel:
a közalapítvány kuratóriuma

150 éves a mezõtúri Zsinagóga
Felhívás kiállítási anyag gyûjtésére

Júniusban nyíló kiállításunkhoz keresünk olyan tárgyakat
(hitélet tárgyai stb.), fotókat (boltok, mûhelyek, ünnepségek,
portrék stb.), dokumentumokat, képzõmûvészeti alkotásokat,
amelyek az egykori mezõtúri zsidóság mindennapi életét
mutatják be.
Ugyancsak várjuk a mezõtúri Zsinagógáról készült archív
fotókat, illetve az izraelita temetõhöz köthetõ dokumentumokat, valamint minden olyan történetet, ami témában még nem
került lejegyzésre.
A gyûjtést a Túri Fazekas Múzeum végzi. Az átvett tárgyakról
elismervényt adunk, a dokumentumokat pedig másolás után
azonnal visszaadjuk.
Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria)
Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
56/350 174
fazekasmuzeum@gmail.com

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!
Botyánszky János evangélikus
lelkész 1934-1976 között élt
Mezõtúron. (1894-ben Medgyesegyházán született.)
Õ volt az, aki 1944. június
16-án megszólaltatta az evangélikus templom harangját, a mezõtúri deportált zsidók téglagyári
gettóból a vasútállomásra történõ
szomorú menete alatt.
Õ volt 1944-ben a református
gyülekezet pásztora és a katolikus hívek gondozója.
Hat évig pótrabbija a városba
visszatért kevés, megmaradt
zsidó embereknek.
Folyékonyan beszélt szlovákul,
németül, héberül, latinul, ógörögül, tótul, oroszul.
Feleségével együtt építették fel
Túlakörösön a tanyasi iskolát.
Több egyházi és társadalmi szervezet tagja volt (MAFC díszelnöke, Luther Szövetség elnöke,
városi képviselõ, Hadigondozottak

Országos Szövetségének megyei
titkára, stb.) A rászorulóknak
nemcsak vigaszt, hanem szükség
szerint pénzt és élelmet adott
nemzetiségüktõl és vallási hovatartozásuktól függetlenül.
Emlékét a mezõtúri képzõmûvészeti alkotótelep 2012. évi
közösségi vállalásaként Gyõrfi
Sándor szobrászmûvész formázza meg.
A szobor avatására az evangélikus templom parkjában 2012.
június 17-én a tolerancia napján
kerülne sor.
Várjuk adományaikat, hogy
méltóképpen tudjunk emléket
állítani Botyánszky János lelkésznek.
Számlaszám: Mezõtúr Mûvészeti Közalapítványa
11745097-20003593
Tisztelettel:
Mezõtúr Város Önkormányzata
Mezõtúri Evangélikus Egyházközség
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Távirati stílusban a képviselõ-testület 2012. februári soros ülésérõl
A 2012. évi költségvetés tervezésének szempontjairól
A képviselõ-testület 2012.
február 9. napján megtárgyalta
a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet, amelyet akkor
elsõ olvasatnak tekintve, nem
fogadott el, mivel látható volt,
hogy a beterjesztett költségvetési javaslatban a költségvetési
hiány mértékét 200 millió
forintról minél nagyobb mértékben csökkenteni kell, egyébként a költségvetés nem lesz
végrehajtható.
A 2012. évi költségvetés március 8-ára tervezett elfogadását
megelõzõen a képviselõ-testület megtárgyalta azt az elõterjesztést, amely alapján jelentõs
kiadáscsökkentés és reális
bevételnövelés mellett a költségvetés végrehajthatónak látszik.
A tervezett intézkedések egyrészt a kiadási oldalon jelentenek megtakarítást, másrészt
bevételi oldalon szükséges
növekedést elérni. A kiadási
oldalon a képviselõ-testületnek
csökkentenie kell a nem kötelezõ önkormányzati feladatokra,
egyéb dologi kiadásokra fordított költségeket, kiadásokat. A
polgármesteri hivatal, az intézmények, az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok
finanszírozásából zárolni kell
egy meghatározott összeget,

amely a biztonságos mûködés
fedezetét jelenti. A képviselõtestület áttekintette és felülvizsgálta a benyújtott pályázatait is,
amely során döntött azok fontossági sorrendjérõl. A bevételi
oldalon a hátralékok, tartozások beszedése, illetve a korábban elhatározott építményadó,
kommunális adó emelések,
telekadó törvényi változása
miatti bevétel növekedés csökkenti a tervezett hiányt.
Mindezen intézkedések alapján közel 120 millió forint megtakarítás a kiadási oldalon, a
bevételi oldalon 27 millió forint
többlet érhetõ el, ezáltal a költségvetés finanszírozhatónak
látszik. Fontos azonban, hogy a
fenti intézkedések mellett igen
takarékos gazdálkodásra lesz
szüksége az önkormányzatnak.

A hulladékszállításról
Mezõtúr Város Önkormányzata arról döntött, hogy a holtágak melletti üdülõterületeken
és más egyéb külterületi lakott
területeken (Pusztabánréve,
Hídszeg) is bevezeti a hulladékszállításért fizetendõ közszolgáltatási díjat. A hulladékot az
önkormányzat a 2000-es évek
közepe óta szállítja el a Peresi
és a Túrtõi holtágak mellõl. Az
azóta eltelt idõben az önkormányzat mintegy 20 millió
forintot fizetett ki a szemétszállításért. A bevezetésre kerülõ

Felhívás
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.
(IV.15.) önkormányzati rendelet alapján „Mezõtúr sportjáért”,
„Mezõtúr kultúrájáért”, „Mezõtúr neveléséért, oktatásáért”,
„Mezõtúr gyermekeiért”, „Életmûért” kitüntetések, valamint
oklevél adományozására 2012. április 10-éig tehetnek javaslatot.
A „Mezõtúr sportjáért” és a „Mezõtúr kultúrájáért” kitüntetés
a 2012. május 25-ei „Városnapon”, a „Mezõtúr neveléséért, oktatásáért”, „Mezõtúr gyermekeiért”, és „Életmûért” díjak a Városi
Pedagógusnapon kerülnek átadásra.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a
hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a polgármesteri hivatalban Makainé Ésik Klára ügyintézõnél (Tel.:
56/551-913) és a könyvtárban megtekinthetõ.
Mezõtúr, 2012. március 2.
Herczeg Zsolt
polgármester

közszolgáltatásnak és a fizetendõ díjnak egyrészt az a célja,
hogy elsõsorban azok a személyek,
ingatlantulajdonosok
fizessék ki a hulladékszállítás
díját, akiknél a hulladék keletkezik, másrészt viszont az,
hogy az önkormányzat terheit
és hiányát csökkentse.
A hulladékszállítási díjat
azoknak az ingatlantulajdonosoknak kell fizetni, akiknek
épület, építmény van az ingatlanán. A közszolgáltatást évente
április 1. napjától szeptember
30. napjáig lehet, illetve kell
igénybe venni. A hulladékszállítás díja arányosan megegyezik
a város belterületén alkalmazott díj mértékével, de csak két
számlát bocsátanak ki.
A képviselõ-testület döntött
arról is, hogy egy 2011. decemberében az Országgyûlés által
elfogadott törvénymódosítás
miatt továbbra is a 2011. évi
hulladékszállítási díjat kell
fizetnie a mezõtúri lakosoknak,
egyben hatályon kívül helyezte
a korábbi díjemelésrõl szóló
rendeletet.

A helyi autóbuszjegyek
árcsökkentésérõl
A mezõtúri képviselõ-testület
- megfelelõ hatásvizsgálatokat
követõen - januári ülésén döntött arról, hogy mely járatok
mûködéséhez tud támogatást
adni a Jászkun Volánnak. Az

éves támogatás összege, mintegy 6,5 millió forint. Miután a
járatok kihasználtsága csekély,
így a képviselõ-testület a jegyárak csökkentésérõl hozott
döntést. A közlekedõ járatokról, illetve a megváltozott jegyárakról külön hirdetményt
teszünk közzé.

A Városnapi rendezvények
idõpontjáról
Mezõtúr Város Képviselõtestülete úgy döntött, hogy
2012. május 25-27-ére módosítja a Városnapi rendezvények
idõpontját. A Városnapi programok elsõ két napján a városnapi rendezvények hagyományos
programjai kerülnek megrendezésre, így sor kerül tudományos, irodalmi konferenciára,
fõzõversenyre, sportrendezvényekre, mûvészeti programokra. A Városnapi rendezvények
harmadik napján kerül sor a
gyermeknapi rendezvényekre
is. A városnapi programok idõpontjának újbóli módosítására
azért volt szükség, mert a tavalyi évtõl eltérõen Túrkeve város
önkormányzata ez év januárjában azt a hétvégét jelölte ki a
Juhászfesztivál idõpontjának,
amelyet korábban már a mezõtúri
képviselõ-testület
Városnapi rendezvények idõpontjaként jelölt meg.
dr. Szûcs Attila,
jegyzõ

Felhívás
Mezõtúr Város Önkormányzata a rászoruló
lakosság támogatása céljából felmérést
készít. Várjuk azon mezõtúri, devizaalapú
lakáshitellel rendelkezõ személyek jelentkezését, akiknek lakhatása a kilakoltatási
moratórium lejárta miatt veszélybe kerülhet.
Az érintettek a hirdetmény megjelenésétõl
számított 15 napon belül jelentkezhetnek
dr. Barta Ágnes irodavezetõ-helyettesnél
(Tel. 56/551-958) vagy Kaszanyi Judit ügyintézõnél (Tel. 56/551-943) idõpont egyeztetés céljából.
Herczeg Zsolt polgármester
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Csökkennek a helyi autóbusz-közlekedési
díjak

Mezõtúr Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
2012. évi februári soros nyilvános ülésén a helyi autóbuszközlekedési díjak jelentõs csökkentésérõl döntött, 2012. március 1-jétõl.
Így a díjtételek az alábbiak
szerint változnak: a vonaljegy
190 Ft-os ára 100 Ft-ra csökken,
az egyvonalas havi bérlet ára

3 350 Ft-ról 2 500 Ft-ra, az
összvonalas havi bérlet ára
3 500 Ft-ról 2 800 Ft-ra, a tanuló
és nyugdíjas bérlet ára 1 400
Ft-ról 900 Ft-ra csökken.
A szolgáltatást továbbra is az
eddig megszokott színvonalon
a Jászkun Volán Zrt. végzi.
Mezõtúr, 2012. március 5.
Herczeg Zsolt
polgármester

Általános iskolai beiratkozás
Tájékoztatom a mezõtúri lakosságot, hogy Mezõtúr Város
Önkormányzata Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottsága átruházott hatáskörben a Mezõtúri Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat
és Könyvtár általános iskolai beiratkozását a 2012/2013. tanévre
2012. március 19. és 2012. március 20. napjára tûzte ki.
Mezõtúr, 2012. március 5.
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Az óvodai zárva tartás rendje
a nyári szünetben
Tájékoztatom a mezõtúri lakosságot, hogy Mezõtúr Város
Önkormányzata
Mûvelõdési,
Oktatási és Sport Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a Mezõtúri Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szak-szolgálat és Könyvtár óvodai
intézményegységei a nyári szünetben az alábbiak kivételével zárva
tartanak:
- 2012. június 25. hétfõtõl július
20. péntekig (4 hétig) a Csoda-vár

Óvoda (1. számú intézményegység - Zrínyi Óvoda) fogadja az
óvodai intézményegységekbõl a
dolgozó szülõk gyermekeit.
- 2012. július 23. hétfõtõl
augusztus 17. péntekig (4 hétig) a
Százszorszép Óvoda (3. számú
intézményegység – Rákóczi Úti
Óvoda) és a Harmatcsepp Óvoda
(2. számú intézményegység –
Újlaki Óvoda) óvoda fogadja az
óvodai intézményegységekbõl a
dolgozó szülõk gyermekeit.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Utazás kiállítás 2012

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás standján városunk idén is
bemutatkozott a budapesti Utazás kiállításon. A sikeres megjelenést a helyi összefogás és együttmûködés jellemezte, az errõl
szóló beszámolót a következõ lapszámban olvashatják.
Csikósné Vida Viktória, tourinform irodavezetõ

Pályázat
Mezõtúr Város Önkormányzata pályázatot hirdet Mezõtúri
Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény,
Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár igazgatói
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
Vezetõi megbízás idõtartama:
vezetõi megbízás határozott
idõre 2012. augusztus 15.- 2017.
augusztus 15. közötti idõszakra
szól.
Munkavégzés helye: 5400
Mezõtúr, Rákóczi út 40.
Feladata:
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenõrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító
okirat szerinti feladatok ellátása.
Illetmények és juttatások: az
illetményekre és juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-magyar
állampolgárság,
vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezés, illetve
bevándorolt vagy letelepedett
személy,
-cselekvõképesség,
-büntetlen elõélet,
-felsõfokú iskolai végzettség,
továbbá pedagógus-szakvizsga,
-másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
-legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,
-legalább 5 év pedagógus
vezetõi munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
-vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
-a pályázati kiírásban kért
dokumentumok hiánytalan
becsatolása.
Pályázathoz mellékelni kell:
-szakmai önéletrajz,

-iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
-az intézmény vezetésére
vonatkozó programot, amely a
pályázó szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelés is tartalmazza,
-szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok,
-3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, amellyel
a pályázó igazolja a büntetlen
elõéletét, és hogy, nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé.
-a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõen szükséges kezeléshez hozzájárul.
A jelentkezés benyújtásának
határideje: 2012. április 30.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2012. június 30.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton és személyesen lehet benyújtani. A
pályázatot dr. Szûcs Attila jegyzõ nevére kell küldeni. Cím:
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2243/2012,
valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló
138/1992.(X.8.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint.
A munkáltató a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkakörrel kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást dr.
Sebestyén Katalin irodavezetõ
nyújt az 56/551-949-os telefonszámon. Az intézmény megtekintésére az idõpont ugyan itt
egyeztethetõ.
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

2012. március 9.
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XII. Alföldi Fazekas Triennálé

A Hagyományok Háza, a
Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft., valamint a Túri
Fazekas Múzeum által meghirdetett pályázat célja a népi fazekasság hagyományainak ápolására, a nagy múltú fazekasközpontok tárgyi mûvészetének
megõrzése, továbbfejlesztése,
mai lakáskultúrákba történõ
beillesztése.
A pályázat témája: mai használatra alkalmas fazekas tárgyak.
Az alkotások átvételi idõpontja: május 2-4., 8-tól 17 óráig a
Túri Fazekas Múzeumban (5400
Mezõtúr, Bajcsy-Zsiliszky E. út
41.)

A zsûri által kiválasztott alkotásokból a pályázatot meghirdetõ szervek kiállítást rendeznek
Mezõtúron és Budapesten is.
Bõvebb információ:
Hagyományok Háza, Népi
Iparmûvészeti Osztály: 2018734, 20/313-0095, polos.
andrea@hagyomanyokhaza.hu,
www.hagyomanyokhaza.hu
Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. (5400 Mezõtúr,
Szabadság ér 17.): Bordács
László ügyvezetõ és Pusztai
Zsolt muzeológus-fazekas Túri
Fazekas
Múzeum
(5400
Mezõtúr, Bajzsy-Zsilinszky E. út
41.): 56/350-174; 30/315-1627,
fazekasmuzeum@gmail.com

Tisztelt Mezõtúriak, Kedves
Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület õszi kiállítása az
országos fotó hónaphoz kapcsolódik.
Mezõtúri fényképészek munkáiból szervezünk kiállítást, az
1870-1960-ig terjedõ idõszakra
vonatkozóan.
Ezért kérjük a segítséget, akinek az alábbi fotósok által
készített anyag van a birtoká-

ban, jelezze az egyesület felé:
Tauber Izidor, Hajdu József,
Lukács Lipót, Kerpit Kristóf,
Ónodi Erzsébet, Rónai utóda,
Bodnár Ilona, Lévay Gyula,
Maksay László, Varga Kálmán.
Értesítés
adható:
tel.:
+36/20/214-4756 Szabó András
vagy a +36/56/350-174 Túri
Fazekas Múzeum Pusztai Zsolt
igazgató.
Határidõ: 2012. május 31.
Szabó András elnök

Elõadás Czebe Gyuláról
let. Az elõadást Farkas Zoltán, a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem docense tartotta. A
nagyszerû mindenre kiterjedõ
életmûismertetést és a kérdéseinkre adott alapos, korrekt válaszokat ezúton is megköszönjük. A programot megtisztelte
jelenlétével az egykori jelentõs
Czebe család egyik tagja dr.
Bereczki
Lajosné
Czebe
Erzsébet tanárnõ, aki Szolnokon
él, mint tanár és igazgatónõ.
Kissné Mikes Éva

Czebe Gyula

Meghívó
a Körös-völgyi esték c. elõadássorozat keretében
2012. április 21-én 17 órakor
a Közösségi Ház 124-es termében tartandó Táborok,
erdei iskolák, kirándulások címû elõadásra.
Elõadók: a város általános és középiskoláinak
táborvezetõi és a NIMFEA Természetvédelmi Egyesület
környezeti vezetõje

Tisztelt Mezõtúri Adózók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület megköszöni az
eddigi felajánlásokat.
Ebben az évben is várjuk támogatásukat, adójuk 1 %-át.
Cél: a helytörténeti gyûjteménytár kialakítása.
Adószám: 18841637-1-16
Honlap: www.bodokifodor.hu
Az egyesület nevében:
Szabó András elnök

A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület programjaként február 10-én (2 óra) a Közösségi
Házban elõadást hallhattunk
Czebe Gyula mezõtúri származású tudósról, aki a Túri
Református Gimnáziumban
érettségizett, s egyetemi tanulmányai után klasszika filológusként a középkori görög irodalom elkötelezett tudósa lett.
Mint bizantinológus európai
hírnévre tett szert. Munkásságát
világszerte ismerte a szakterü-

Farkas Zoltán

1% A KISZOLGÁLTATOTT 1%
1% ÁLLATOKÉRT! 1%
Segítse a KÓBORKA Túri
Állatvédõk Közhasznú
Egyesületét adója 1%-ával.
ADÓSZÁM: 18841170-1-16
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2012. március 9.
Március 15.
Mezõtúr Város
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
és kedves hozzátartozóit
2012. március 15-én az
1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc
164. évfordulója
alkalmából rendezett
városi ünnepségre

Ünnepi programok:
10.00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET: Igét hirdet Beszterczey
András lelkész-elnök. Helye: Belvárosi Református
Nagytemplom
11.00 VÁROSI ÜNNEPSÉG: A Túri Lovas Klub huszárainak érkezése után ünnepi köszöntõt mond: Csányi
Tamás városi képviselõ. A mûsorban közremûködnek:
Mezõtúri Közoktatási és Közgyûjteményi Intézmény
tanárai, diákjai. Helye: Kossuth tér
12.30 PÁLYAKÉP: Kissné Mikes Éva nyugalmazott rajztanár és egykori tanítványainak kiállítása. A kiállítást megnyitja: Sz. Boldog Mária a Móricz Zsigmond Városi
Könyvár vezetõje. A mûsorban közremûködnek: Sipos
Karina, Garai Maja Anna, Berczeli Endre. Helye: Városi
Galéria

Elõadás Túrkevérõl a családkutató klubban
A Helytörténeti Egyesület
családkutató klubja meghívta
Túrkevérõl Talpalló Piroskát
Túrkeve helytörténészét, egy
Túrkevérõl szóló elõadásra.
Talpalló Piroska Túrkeve múltjáról, a redemptioról, a
redemptusokról tartott érdekes
elõadást, mely közvetlen
beszélgetés formájában kutatta
föl a kor társadalmi és anyagi
problémáit, a kun települések
sajátosságait. A kérdéskört
számadatokkal is megvilágította, majd beszélt megjelent
könyvei kapcsán Túrkeve jelentõs családjairól, mûvész és

tudós
személyiségeirõl.
Talpalló Piroska Túrkevének
négy kötetes helytörténeti írója.
Saját kiadásaiban megjelent
könyveinek címe: Túrkeve
kislexikona, Túrkeve lexikona,
Túrkevei képes ki kicsoda,
Túrkevei képes ki kicsoda 2.
Mindegyik kötetét számtalan
kép és fotó egészíti ki.
Köszönjük Talpalló Piroskának,
hogy elfogadta Ari Ilona klubvezetõ meghívását és köszönjük Ari Ilonának, hogy megszervezte ezt az érdekes és igen
hasznos klubdélutánt.
Kissné Mikes Éva

Felhívás!
Amennyiben szeretné a Mezõtúr és Vidéke
lapszámait elektronikus úton megkapni,
kérem jelezze szerkesztõségünknél az
ujsag@mkskft.hu,
ig@mkskft.hu
email címen.

Együtt – Mezõtúrért
Közös gondolkodás városunkról, önmagunkról portrébeszélgetések (itthon élõkkel, hazatérõkkel, elszármazottakkal) keretében
egy csipet irodalommal és zenével
fûszerezve a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárban (Mezõtúr,
Szabadság tér 17.)
Vendégünk: a mezõtúri születésû Prof. Dr. Forray R. Katalin a
Pécsi Tudományegyetem BTK
Romológia és Nevelésszociológia
Tanszék Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
vezetõje és férje dr. Kozma Tamás a Debreceni Tudományegyetem
professzora Házigazda: Boldog Mária Közremûködik: Bíró Szabina
- népdalok
Idõpont: 2012. március 23. 16.30.

„Segíthet a mese”
Biblioterápiás foglalkozások indulnak a gyermekkönyvtárban
6-8 éves gyermekek részére. Célja: általános figyelem,- és személyiség fejlesztés, önismeret A rendszeres találkozásokon:(6
héten keresztül, 6 foglalkozás) sok játék,- drámajáték, hangos
felolvasás,- beszélgetések, személyes kapcsolatok kialakítása,
gondolatok felszínre hozása zajlik. Elsõ foglalkozás: márc.
12-én 17 órától Jelentkezni: márc. 8-ig lehet a gyermekkönyvtárban személyesen vagy a 350-075-ös telefonon.

2012. március 9.

„Túr-Tû” az óvodában

A „Túr-Tû” Foltvarró Szakkör
tagjai Varga Kálmánné, Ibolya
vezetésével ellátogattak a
Mesekert (Kiss János úti)
Óvodába.
Átadták a szakköri tagok által
készített ajándékokat (terítõk,
párnák, kistáskák, szatyrok,
kötények, faliképek) a gyermekek és az ott dolgozók örömére.
A gyerekek verssel, mondóká-

val, rajzzal kedveskedtek.
Az átadott textilajándékok az
óvoda esztétikáját, a gyerekek
szerepjátékainak kellékeit, eszközeit bõvítették, azt szolgálják.
Az anyagok beszerzését az
önkormányzathoz benyújtott
pályázat támogatása is segítette,
- melyet ezúton is köszönünk.
Fieber – Nagy Irén

Havonta több kiló méreg,
avagy amirõl mindenki hallgat
Elgondolkodott már azon,
hogy ötven évvel ezelõtt miért
nem ismertünk olyan betegségeket, amelyek ma szedik az áldozataikat? Ráadásul nemcsak idõseket, egyre fiatalabbakat is.
Nagyanyáink korában miért
nem volt annyi civilizációs népbetegség? Miért van az, hogy
mára elsõ számú közellenség a
magas koleszterin, a magas vérnyomás és a cukorbetegség?
Rizikó faktorok, és betegségek.
De törvényszerû, hogy szinte
minden családban legyenek?
Nehogy azt higgye, hogy ha a
piacon vesz bio zöldséget és bio
gyümölcsöt, akkor megúszta.
Hazaviszi, nagy gonddal elkészíti és mégsem válik egészségére. Sõt, egyenesen megbetegszik
tõle.
Van megoldás? Igen, van.
Március 24-én, délután 15 órakor lehull a lepel. A táplálkozás
nemzetközileg elismert kutatója, számos könyv és tudományos munka szerzõje, Dr. Barta
József tanszékvezetõ (Budapesti
Cor vinus
E g ye te m ,
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Köszönet

Sport hírek

A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület öt évvel ezelõtt alakult meg. Célkitûzése: városunk és környéke eddig feltáratlan múltjának, kulturális
örökségének és hagyományainak értékmentõ kutatása, feldolgozása és minél szélesebb
körben történõ megismertetése. A nagy társadalmi támogatottsággal gyarapodó anyag
méltó gondozást igényel,
melyet a szervezet felvállal,
egy a közeljövõben létrejövõ
Helytörténeti Gyûjteménytár
számára. Ezért történelmi
jelentõségû a városi képviselõtestület 2012. február 23-án
hozott döntése, mely mûködési területet (székhelyet és irodát) biztosít egyesületünk számára a feladat végzéséhez.
Az egyesület és a tevékenységünket támogatók, segítõk
nevében õszinte köszönetünket fejezzük ki Herczeg Zsolt
polgármesternek és a testület
tagjainak, hogy ez irányú
kérelmünket megértette és egyhangúlag támogatta.
Tisztelettel az egyesület
nevében:
Mezõtúr, 2012. február 28.
Szabó András
elnök

NBII. Férfi tekemérkõzés
Dunaújváros (2012.02.18.)
Dunaújvárosi AC – Mezõtúri
AFC (6-2 faarány: 3047-2878)
Dunaújváros: Balogh (552),
Szalai (527), Lakatos (512),
Czleilimer (483), Horváth L.
(460), Horváth M. (483).
Mezõtúr: Rácz (482), Egei
(461), Juhász (477), Neumann
(452), Fodor (504), Bordács
(502).
A hazai pálya elõnye érvényesült.

***
NBII. Férfi asztalitenisz
mérkõzés
Debrecen (2012. 02.18.)
Debrecen A.B.E. – Mezõtúri
AFC I. (7-11)
Mezõtúri
pontszerzõk:
Katona Gergely (4), Szelei
Szabolcs (3), Szõllõsi Péter (3),
Kocsis István (1)

***
NBIII. Férfi asztalitenisz
mérkõzés
Debrecen (2012. 02.18.)
TEVA-DEBRECEN
II.
–
Mezõtúri AFC II. (12-6)
Mezõtúri
pontszerzõk:
Kovács Sándor (2), Papp Dávid
(2), Gelei Sándor (1), és KovácsPapp páros.
Búzi Lajos

II. Óperenciás Bábfesztivál 2012. április 13.
Mezõtúr, Közösségi Ház

Élelmiszertudományi
Kar)
õszintén feltárja az igazságot.
Az elõadás végére megtudja, mit
tehet, hogy ne függjön a korszerûnek mondott élelmiszeripar
vegykonyhájától.
Nemcsak Ön, de egész családja is egészségesen, energikusan
és fitten élhetnek majd, minden
nap. Mi kell ennél több? „A jó
élet a jó egészséggel kezdõdik.”
És ebbõl a szempontból teljesen
mindegy, hogy Ön hány éves.
Ha beteg, minden napja keserû.
Ezt akarja? Az elõadás végén
minden kérdésére választ kap.
Helyszín: Petõfi út 14.,
Egészség-ház
Barta Edina

Kedves Bábosok, Kreatív Alkotók!
1. Arra bíztatunk benneteket, hogy szépséges meséket, nevetõs-sírós igaz történeteket hozzatok el hozzánk, szólaltassatok
meg a bábok segítségével. Játsszátok el a gyerekeknek, és a
gyermeklelkû felnõtteknek. Mûsoridõ javaslat: 10-15 perc
2. A fesztivált megelõzõ napokban, ill. idejére segítségetekkel
kiállítást szeretnénk rendezni.
Tehát kérünk benneteket, készítsetek bármely technikával,
bármely méretben, lehetõleg a természetes anyagokat felhasználva olyan közlekedési eszközöket, melyekkel akár Ti is szívesen eljutnátok a nagy Óperenciába! Április 13-án sok-sok díjat
szeretnénk kiosztani, pl.: a legjobb elõadás, - a legszebben
beszélõ báb, - rendezés,- látványvilág,- a legvirtuózabb mozgatás és a legötletesebb járgány! Nevezési határidõ: április 5. –
mely egyben a „közlekedési eszközök” leadási határideje is!

2012. március 9.

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

Hodján Józsefné Rékasi Erzsébet élt 84 évet,
Vékony Istvánné Török Zsuzsanna élt 85 évet,
Sipos István Gyula élt 71 évet,
Hodos Mihály élt 91 évet,
Lévai Ferenc élt 78 évet,
Csuka János élt 72 évet,
Tóth Istvánné Juhász Róza élt 85 évet,
özv. Kovács Mihályné Nagy Ilona élt 84 évet,
Mucháné Dudás Erika élt 50 évet,
Szegény Istvánné Lénárt Ilona élt 84 évet,
Herbály Orsolya élt 31 évet,
Veres Lajos Balázs élt 74 évet.

közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Tuba Eszter
(Kurucz Nikoletta)
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ÜGYELETEK
Március 9-15-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Március 16-22-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Március 10-11-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József a. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/9770936
Március 15-16-án
Dr. Fodor Sándor
Tel.: 06/70/3234843
Március 17-18-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975107

Elõfordult veled, hogy unatkoztál, vagy csak már nem is
annyira érdekes számodra a szünidõ? Adri, Orsi és Tündi segítségével megtudhatod, hogy mennyi, de mennyi érdekes kalandban, vidámságban lehet még részed ezen a nyáron.
MI - TI - ÕK klub
július 12-tõl minden kedden és csütörtökön
14 órától a gyermekkönyvtárban.
Hozd magaddal egy haverodat is!

Húsvéti Játszóház a Közösségi
Házban április 6-án (pénteken)
15 órától. Mindenkit szeretettel vár a
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
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