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Képzési felhívás
A Magyar Vöröskereszt JNSZ
Megyei Szervezete (Szolnok,
Mária út 38.) az alábbi képzéseit
indítja megfelelõ számú jelentkezõ esetén Mezõtúron és
Törökszentmiklóson:
- Országos Képzési Jegyzékben
nem szereplõ, államilag elismert
szakképesítést nem nyújtó (5002
20 Egészségügyi képesítések )
Házi betegápoló – gondozó, valamint bébiszitter képzéseit. A foglalkozásokon a hallgatók elsajátíthatják a legfontosabb házi
betegápolási ismereteket, illetve
gyermekgondozási tudnivalókat.
- A képzések díjai:
Bébiszitter 32000 Ft, + vizsgadíj 3000 Ft. (42 óra, hetente egy
alkalommal.)
Házi
betegápoló-gondozó
32000 Ft, + vizsgadíj 3000 Ft. ( 42
óra, hetente egy alkalommal.)
A képzés elvégzése után, -

Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Megváltozott ügyfélfogadási rend

letett sikeres vizsga esetén-, a
résztvevõk magyar- angol- németfrancia nyelvû tanúsítványt kapnak, mely segíthet számukra házi
betegápolóként,
illetve
bébiszitterként dolgozni itthon,
vagy külföldön.
- Munkahelyi elsõsegélynyújtás, (12 óra, a képzés díja 12000
Ft.)
Várjuk
jelentkezését
a
06709338475 telefonszámon!
Ne feledje! Tanfolyamaink
elvégzésével humanitárius küldetésünket támogatja!

Tisztelt Lakosok!
Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák a Mezõtúr Város KórházRendelõintézet Fejlesztéséért Közalapítványt.
Ezzel is segítve a régió lakosságának kórházi ellátását segítõ
mûszerek cseréjét, beszerzését, a helyben elvégezhetõ gyógykezelések szélesebb körûvé válását.
Adószám:19223773-1-16
Segítségüket köszönjük.
Tisztelettel: a Közalapítvány Kuratóriuma

Gratulálunk

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal Mezõtúr általános ügyfélfogadási rendje
2011. március 1-tõl az alábbiak szerint változik:
Hétfõ: 8,00-11,00, 12,15-16,00, kedd: nincs ügyfélfogadás, szerda: 8,00-11,00; 13,00-16,30, csütörtök: 8,00-11,00, péntek: nincs
ügyfélfogadás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal Mezõtúr ügyfélszolgálati csoportjának (okmányiroda,
adócsoport)ügyfélfogadási rendje 2011. április 1-tõl az alábbiak szerint változik:
Hétfõ: 8,00-11,00, 12,15-16,00, kedd: 8,00-11,00, 13,00-16,00,
szerda: 8,00-11,00, 13,00-16,30, csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
péntek: 8,00-11,30
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Bárdos Iskolák X. Országos Találkozójának
Tervezett Programja
2011. május 20. péntek

1400- 1700 A szálláshelyek elfoglalása.
1600-1700 A Cimbora Citerazenekar és iskolánk Társastánc
tanszakosai tartanak bemutatót, valamint Rácz Túrkevei Lajos,
az RTL Klub reggeli mûsorának séfje farag zöldségekbõl szobrocskákat. Közben óriás bográcsban fõzés látványa fokozza az
étvágyat.
Helyszín: Rákóczi út 40. a Rákóczi Úti Általános Iskola udvara
és épülete.
Közben Szakmai Tanácskozás folyik a vendéglátó iskolában.
Helyszín: Bajcsy-Zsilinszky út 39/a.
1700-1900 Vacsora a fõzés helyszínén beosztás szerint.
2000 A Mezõtúri Re*flex-Band kíséretével felvonulás a Kossuth
térig, ahol Herczeg Zsolt Polgármester köszönti a vendégeket,
majd Szabadtéri Koncerten a kb. 400 fõs kórus elénekel egy népdalcsokrot Bárdos Lajos gyûjtésébõl, valamint két kánont.
2100 Szálláshelyek elfoglalása.

A legújabb mezõtúri sikert
Kozák Júlia érte el, aki a
Dömsödön megrendezett II.
Magyar nóta és Operett versenyen, erõs mezõnyben, I. díjat
nyert, felnõtt korosztályban, operett kategóriában. A Zsûri tagjai
Ötvös Csilla Liszt-díjas mûvész,
Fátyolka Tivadar, Ocsai Juli nótaénekes, és Gránát Zsuzsanna
nóta énekes voltak.

2011. május 21. szombat
730 Reggeli
830-1200 Helyszíni próba beosztás szerint.
Fakultatív program: városnézés, toronylátogatás, korongozás,
kiállítás megtekintés, városnapi programok megnézése stb.
1200-1300 Ebéd
1330 Bárdos-dombormû koszorúzása az iskola utcai részén.
1430 Ünnepi Hangverseny Bárdos Lajos halálának 25. évfordulója tiszteletére a Fõiskola Sportcsarnokában.
1800 Vacsora, szabad program, hazautazás

Interjú Herczeg Zsolt polgármesterrel 2-3. old. Városnap 2011 részletes programja

7. old.

Valós segítség

4. old. Gyermeknap 2011 részletes programja

7. old.

Legyél Te a Város Kapitánya

5. old. 125 éves a Mezõtúri Tûzoltóság

8. old.

2

mezõtúr és vidéke

2011. május 13.

Tájékoztató a képviselõ-testület 2011. április 28-ai soros ülésérõl
A 2010. évi költségvetésrõl
Az intézmények mûködésére
3,1 milliárd forintot, felhalmozásra 0,4 milliárd forintot fordítottak.
Az év végi pénzmaradvány
953 millió forint, amelybõl 902
millió forint a rendelkezésre
álló kötvényforrás.
A költségvetés hiánya 280
millió forint.
A mûködési költségek tervszinten alakultak, a fejlesztések
megkezdõdtek, de áthúzódtak
a 2011-es évre.
Az önkormányzat vagyona
10,9 milliárd forint.
A 2010. évi belsõ ellenõrzésekrõl
Az ellenõrzések többek
között érintették a kórházat, a
laktanya értékesítésével kapcsolatos szerzõdéseket, a hivatali dolgozók munkaidõ-kihasználását,
az
Állami
Számvevõszék megállapításaiból összeállított intézkedési
terv végrehajtását.
A Víz- és Csatornamû Kft.
2010. évi eredményérõl, 2011.
évi tervérõl
A mérleg 275 ezer Ft eredményt mutat. Hasonlóak a
2011. évi célkitûzések is.
A Mezõtúr és Térsége
Víziközmû Vagyonkezelõ Kft.

2010. évi eredményérõl, 2011.
évi tervérõl
A mérleg 16,7 millió Ft eredményt mutat. Hasonlóak a
2011. évi célkitûzések is.
Ú j j á s z e r ve z t é k
a
Bûnmegelõzési
és
Közbiztonsági Bizottságot
A bizottságnak 9 tagja van.
Elnöke az Ügyrendi bizottság
elnöke (Szabó András). Ebben
az összetételben 2014. szeptember 30-ig dolgoznak a város
közbiztonságának a javításán.
A „Kórház Kft.” 2010. évi
eredményérõl, 2011. évi tervérõl
A mérleg 12,8 millió forint
eredményt mutat. Az idei
elképzelések szigorú gazdálkodást feltételeznek.
A „Közmûvelõdési és Sport
Kft.” 2010. évi eredményérõl,
2011. évi terveirõl
A mérleg 4.2 millió forint
eredményt mutat. A 2011. évi
terveket a tavalyi évhez hasonlóan takarékos költségvetés jellemzi.
Az „Ipari Park Kft.” és az
„Intézményellátó Kft.” könyvvizsgálójáról
Mindkét társaság könyvvizsgálója 2013. május 31-ig a CONTÚR Iroda Kft. (Mezõtúr) lesz.
Új közterület elnevezése

A Kossuth Úti Általános
Iskolával szemben a Székes
utca, Kossuth út és a Vasút által
körbezárt terület neve: Gyalog
Magda tér lett.
A Túrtõi holtágból átadott
víz díjáról
A Mentész Zrt. részére 2011ben átadott víz díja 550 Ft +
Áfa/ezer m3. A díj 2014-ig a
hivatalos inflációval emelkedik.
Pályázat benyújtása a
strandfürdõ III. sz. kútjának
hõszonda, hõcserélõ és hõszivattyú rendszerének megvalósítására
A terv a strandfürdõ termálkútjának vízfogyasztás nélküli
geotermikus fûtési lehetõségének megvalósításáról szól. A
projekthez szükséges 20 millió
forint önerõt a kötvényalap terhére biztosítják. A pályázatot a
Mezõtúri Ipari Park Kft. bonyolítja.
Zárt ülésen:
- Elfogadták a Mezõtúr
Mûvészeti Közalapítvány 2010.
évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló elõterjesztést.
- Az oktatási intézmények
infrastruktúrájának fejlesztéséhez az interaktív táblákat 43,3
millió forint értékben az Aqnis
Informatikai Zrt. (Budapest)

szerzi be.
- A „szennyvízkezelés átalakítása” projekt tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás indul.
Az ajánlatok bírálatára ötfõs
bizottságot hoztak létre.
- A folyamatban lévõ fejlesztések pénzügyi fedezetének egy
részét – 65,3 millió forintot - a
kötvényforrás terhére biztosítják.
- A Városnapon és a
Pedagógusnapon kitüntetések
átadására kerül sor. A testület
döntött a díjazottakról.
- Négyéves idõtartamra a
Városi Bíróság mellett mûködõ
15 ülnököt választottak.
- 0 forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadták az Alföld
Thermál Hotel Mezõtúr Kft.
2010. évi beszámolóját. Idén
folytatódik a válságmenedzselés és a fejlesztési elképzelések
kialakítása.
- A „bivaly projekt” elõkészületei – keretmegállapodás kialakítása – folyamatban vannak.
Tárgyaltak, de nem döntöttek:
- A Takács-tanya üzemeltetésérõl
- A városban közbiztonsági
rendszer telepítésérõl
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Megkérdeztük…
Ismét megkérdeztük
Herczeg Zsolt Polgármestert
az elmúlt idõszak fontosabb
döntéseirõl, eseményeirõl.
– A Takács-tanya ügyében született-e döntés az elõzõ beszélgetésünk óta?
– Nem zárult le a téma, a közeljövõben a testület egy munkamegbeszélésen egyeztet majd a
Kuratórium tagjaival és a következõ képviselõ testületi ülésen
hozzuk meg a végleges döntést.
Mint azt az elõzõ interjúban már
elmondtam az alapítvány azt
állítja, a rendelkezésére álló
dokumentációk alapján, hogy a
Takács-tanya
felújításához
Mezõtúr városa nem járult hozzá.
Ez az ingatlan két ütemben került
felújításra, tehát két beruházásról

beszélünk, amíg el nem nyerte a
jelenlegi formáját. Az elsõ ütemhez a mi dokumentumaink alapján valóban az alapítvány adta az
önerõt, de a második ütemben
már az önkormányzat biztosította a szükséges önerõt a megvalósításhoz. Mindezek mellett pedig
azt sem szabad elfelejteni, hogy
Mezõtúr Városa több mint húszmillió forinttal járult hozzá az
utóbbi években a Takács-tanya
üzemeltetéséhez, illetve a mûvészeti telep fenntartásához. Ezért
a képviselõ testület úgy látja
hogy nem jogos az alapítvány felvetése akkor, amikor azt mondja,
hogy Mezõtúr városának ehhez
az égvilágon semmi köze.
Nyilván mi is védjük az érdekeinket. Hamarosan egyeztetni
fogunk és már lehet hogy e hónap

közepén már tárgyalni fogja a testület. Ha addig ez a megbeszélés
nem valósul meg, akkor pedig a
hó végi soros ülésünkön mindenképpen döntést fogunk hozni.
– Ha esetleg úgy döntenek ezen
az ülésen, hogy az önkormányzat kezelésében marad a tanya,
az az évrõl évre ott alkotó mûvészeket menyiben érinti majd?
– Jelen pillanatban is az önkormányzat tulajdonában van az
ingatlan, természetesen mi azt
szeretnénk, hogy ez így is maradjon. Sõt a képviselõ-testületnek
jelen pillanatba az az álláspontja,
hogy haszonélvezeti jogot sem
szeretne biztosítani az alapítvány
részére. Viszont azt hangsúlyozni szeretnénk, hogy arról szó
sincs, hogy a Mûvésztelep mûkö-

dését a város a továbbiakban nem
akarja támogatni, vagy annak
nem adna ott helyet. Továbbra is
azt szeretnénk, hogy a telep
mûködjön a jövõben is. Ehhez a
képviselõ-testület a 2011-es évre
egymillió forint támogatást meg
is szavazott. Tehát továbbra is
szeretettel várjuk a mûvészeket a
Takács-tanyán. Most ezt a két
dolgot teljesen külön kell választani, hiszen egy dolog az ingatlan
kérdése és a másik dolog pedig a
mûvésztelep léte, ami egyáltalán
nem forog veszélyben.
– Zárt ülésen tárgyalt a testület
egy települési közbiztonsági
rendszer kiépítését célzó pályázat benyújtásának lehetõségét.
Mi ez a rendszer és mit céloz ez
a pályázat?
folyt. a 3.old

2011. május 13.
– A pályázat segítségével egy
hatékony térfigyelõ rendszert
építhetnénk ki, például a város
minden egyes bevezetõ útján,
valamint a város belterületén
számos helyen. Sajnos nagyon
sok bûneset elkövetõje vidékrõl
érkezik a városunkban és ennek
a rendszernek a használatával
követhetõvé válna az, hogy
mikor lépett be és ki a városból.
Természetesen ezzel nagy
elõnyhöz jutnánk a bûnüldözésben. Ez a rendszer rendszámfelismerõ szoftverrel is rendelkezne. Az elsõdleges probléma azt
jelenti, hogyan találhatnánk
meg a finanszírozás módját, de a
cél mindenképpen az, hogy ha
nem is azonnal az egész várost
lefedve de azért a rendszer kiépítése elkezdõdjön. Sajnos jelenleg olyan pályázati lehetõség
van, amelynél maximum harmincöt százalékos támogatási
intenzitást lehet elérni, ami
azért elég minimális, és ez által
az önkormányzat terhei növekednek. Úgy láttam a képviselõtestület tagjain, hogy ennek ellenére eltökéltek és szeretnének a
jelenlegi helyzeten változtatni.
Az egyik ilyen technológiák
kiépítésével foglalkozó cég volt a
testületi ülésen a vendégünk, és
tartottak egy bemutatót a rendszer mûködésérõl. Most abban
maradt a testület, hogy a következõ ülésig ki kell dolgozni azt,
hogy anyagilag milyen terhet
jelente maga a beruházás, valamint az üzemeletetés. Ennek
fényében fogunk dönteni arról,
hogy még az idén belevágjunk,
vagy esetleg toljuk el jövõ évre
ezt a kérdést.
– Milyen tapasztalatokat szûrhetünk le az önkormányzat fel-
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ügyelete alá tartozó költségvetési intézmények 2010 –es évérõl?
– Ezekben az intézményekben
a belsõ ellenõrzések a tervek
alapján végrehajtásra kerültek.
Nyilvánvalóan hiányosságokat
is tártak fel ezek a vizsgálatok,
de ezek nem voltak olyan mértékûek, hogy ezeket bármilyen
módon is szankcionálni kelljen.
– Több intézmény tavaly zárta
az elsõ teljes gazdasági évét.
– Vannak problémák. A
Mezõtúr és Környéke Víz és
Csatornamû Kft.-nél éppen csak
egy minimális pozitív eredmény
kerekedett ki, de a jelenlegi helyzetben annak is örülni kell, hogy
nem lett veszteséges a társaság.
A cég idei üzleti terve viszont
már negatívumot mutat, bár ez a
tavalyi évben is így volt és mégis
sikerült pozitív mérleggel zárni.
A kórház a másik nagy gazdasági társaságunk. Velük kapcsolatban nagyon örvendetes, hogy
a tavalyi évet több mint tízmillió
forintos pozitív eredménnyel
zárta, és még örvendetesebb az,
hogy az önkormányzatnak nem
kellett támogatást nyújtani a
mûködöséhez. Ez igen ritka az
országban, hogy egy kórház
mûködéséhez a fenntartónak
nem kell pluszfinanszírozást
adnia. Amire a jövõben is oda
kell figyelnünk, hogy gépparkjának a folyamatos fejlesztéséhez
támogatást
kell
adnunk.
Ugyanakkor figyeljük a pályázatokat is, hiszen éppen az elõzõ
testületi ülésen döntöttünk egy
ezer tízmillió forintos pályázat
benyújtásáról, amelybõl gépeket
szerzünk be.
Vékony Erzsébet

Tájékoztató a képviselõ-testület 2011. április 14-ei soron
kívüli zárt ülésérõl
Pályázat egészségügyi gép-mûszerek beszerzésérõl: A kórház
lélegeztetõ gép, betegvizsgáló ágy, újraélesztõ kocsi beszerzésére
nyújt be pályázatot a Magyar Államkincstárhoz. A beszerzés forrásigénye 10,3 millió forint, amelybõl 2,5 millió Ft saját erõt kell biztosítani.
Módosul a közbeszerzési terv: A tervbe a megnyert pályázatokkal
kapcsolatos feladatok lettek beépítve (csapadékcsatorna hálózat,
szennyvízberuházás, játszótér, informatikai beszerzés).
Hitelfelvétel a csapadékvízcsatornahálózat beruházáshoz: A
beruházáshoz a Raiffeisen Bank Zrt-tõl 44,4 millió forint hitel felvételére kerül sor, amelyet 3 év alatt kell visszafizetni.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

A Kis–Berettyó felújítása
A Mezõtúr–Tiszazugi
Vízgazdálkodási Társulat
2009. november 30.–án
támogatási igénylést nyújtott be a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatalhoz az Európai
Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból
az öntözés, a melioráció
és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági és
közösségi létesítményeinek fejlesztésére. 2011.
február 11.–én a
Társulatunk megkapta a
támogatási kérelemnek
helyt adó határozatot.
A támogatás 7 db létesítmény
felújítására vonatkozik, melyek
közül Mezõtúr várost közvetlenül érintõ létesítmény a
Mezõtúr, XIII-as sz. csatorna
(Kis–Berettyó) felújítása. A
Mezõtúr, XIII-as sz. csatorna
Mezõtúr város déli részén
helyezkedik el, mely a város
déli részérõl érkezõ belvizek,
illetve a város csapadékvizét
vezeti el.
A csatorna medre növényzettel (sás, nád) erõsen benõtt, és
feliszapolódott, így a vizek
mozgása akadályozott, emiatt a
belterületi vizek Hortobágy–
Berettyó fõcsatornába történõ
átemelését a Kisvízközi szivatytyútelep csak az átemelõ szivattyú szakaszos üzemeltetésével képes elvégezni. A felújítás
során a vízjogi üzemeltetési
engedélyben rögzített 1,0 m3/s
vízelvezetés biztonságos teljesítése a cél. A felújítást a
0+000–9 km+746 fm szelvények között tervezzük elvégezni.
A munkálatokat Társulatunk
két ütemben végzi el. Az elsõ
ütemben a csatorna partjának
és rézsûjének gaztalanítására,
valamint
a
csatorna
iszaptalanítására kerül sor. Az
iszaptalanítás a csatorna déli
részén (a csatorna bal partján),
egy oldalról fog történni, ahol
ez nem lehetséges ott a csatorna északi oldalán kerül sor a
csatorna kotrására. A kitermelt
iszap a csatorna melletti terüle-

teken kerül elhelyezésre ill.
deponálásra. Az elsõ ütem várható kivitelezési ideje 2011.
október és november hónap
azért is, hogy az ingatlantulajdonosoknak legyen idejük a
terményeik betakarítására.
A második ütemben – várhatóan 2011. november és 2012.
június hónap között – a kikotort csatornaszakaszon partvédelem kialakítására kerül sor. A
part védelme érdekében egy
határoló fal készítésére kerül
sor. A 8–10 cm átmérõjû hasított keményfa karókat a csatorna optimális szelvényébe, 60
cm–es távolságban géppel a
talajba verjük, majd a part éléhez rögzítjük. A karók közé
rõzsefonat készül, amelynek a
part
felé
esõ
oldalára
terfilszövetet erõsítünk. A kotrás során kitermelt iszapot a fal
mögé kívánjuk visszahelyezni,
majd szikkadás, száradás után
elrendezésre kerül.
A csatornán lévõ mûtárgyak
iszaptalanítását is elvégezzük,
és azokon a helyeken, ahol a
rézsû becsúszott vagy kiüregelõdött, a rézsûburkolat javítását
kõszórással kívánjuk elvégezni.
A kivitelezés során a felújítási munkák végzését akadályozó
fák, cserjék kivágásra, a csatornán lévõ gyaloghidak elbontásra kerülnek, mely hidak a munkálatok befejeztével helyreállításra kerülnek.
Ezúton szeretnénk felhívni a
Tisztelt érintett, mintegy 130
ingatlantulajdonos figyelmét,
hogy a kivitelezési munkák
megkezdésére a csatornán,
illetve annak partján lévõ építményeket (kerítések, kapuk,
stb.) szíveskedjenek elbontani,
hogy a munkagépek zavartalanul, a lehetõ leggyorsabb ütemben tudják a munkákat végezni.
A kivitelezési munkák megkezdése elõtt minden part
menti tulajdonossal helyszíni
bejárás keretében egyeztetni
kívánunk.
Pusztai András
igazgató
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Valós segítség
Nagyszerû lehetõséget
ragadott meg Mezõtúr
Önkormányzata, amivel
nagy segítségére lehet a
város rászoruló lakosainak, hiszen ebben az
évben több alkalommal
tud élelmiszer segélycsomagokat szétosztani az
Élelmiszer Bank pályázatának segítségével. Errõl
beszélgettem Patkós Lajos
alpolgármester úrral.
– Mi is az a Magyar Élelmiszer
Bank, és mi a célja?
– Ez a szervezet önkéntesek
segítségével összegyûjti a
hipermarketekben, gyárakban
és feldolgozóüzemekben fölöslegessé vált és megsemmisítés
elõtt álló élelmiszereket, majd
adomány formájában eljuttatják a hozzáértõ karitatív szervezetekhez és önkormányzati
intézményekhez, akik ingyenesen szétosztják ezen termékeket a rászoruló emberek között.
Az Élelmiszerbank magánszemélyeket közvetlenül nem
segélyez.
– Hogyan szereztek tudomást
errõl a lehetõségrõl?
– Január elején megkereste
az önkormányzatot a Mezõtúri
Nagycsaládosok Egyesületének
elnök asszonya egy pályázati
lehetõsséggel, amelyet a
Magyar Élelmiszer Bank hirdetett meg. Az egyesület az elõzõ
években is próbálkozott már a
pályázattal, de sikertelenül,
hiszen ez a az õ adminisztrációs
erejüket
meghaladja.
Nagyon komoly lehetõséget láttunk benne, hiszen sajnos nap
mint nap szembesülünk azzal,
milyen
szegénység
van
Mezõtúron. Össze is ültünk a
pályázatíró csapattal és a
Hatósági Irodával, mert a segélyezettek körét õk ismerik, de
felvettük a kapcsolatot a
Családsegítõ és a Gyermekjóléti
Szolgálattal is. Nyertünk és ez
azt jelenti hogy két alkalommal
májusban és szeptemberben a
központi raktárból száraz és
tartós élelmiszereket kapunk,
amelyet szét tudunk osztani a

rászorulók között, valamint
általános felajánlásokat is
fogadhatunk, amik leginkább
multi cégek friss késztermékeibõl állnak majd.
– Hogyan határozzák meg kik
kaphatnak ilyen élelmiszersegélyt?
– 7750 fõ, mezõtúri lakost
sikerült bele venni ebbe a
pályázatba, korosztályos lebon-

segítséget, azoknak vissza kell
jelezniük és a
jövedelmükrõl
kell nyilatkozni,
hogy lássuk, megfelelnek-e a jogszabály által meghatározott feltételeknek. Ezek a nyilatkozatok folyamatosan érkeznek
vissza hozzánk a Hatósági
Irodába. Van egy urna elhelyez-

Felhívás
Tájékoztatásul közöljük a Tisztelt Lakossággal, hogy Mezõtúr
Város Önkormányzata pályázatot nyert a Magyar Élelmiszerbank
Egyesülettel. A program célja, hogy az országban felhalmozódó
élelmiszerfeleslegek az arra rászorulók között kiosztásra kerüljenek. A rászorulók évente legalább két alkalommal ingyen juthatnak hozzá alapvetõ élelmiszerekhez, de a kapott adományokat
nem értékesíthetik. A rászorulók kötelesek gondoskodni a kiosztásra került élelmiszerek megadott helyszínrõl való elszállításáról. Az élelmiszersegélyek szétosztása során rászoruló személynek számítanak azok a természetes személyek, egyének, valamint az ezen személyekbõl álló családok, akik szociális és pénzügyi rászorultság alapján az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak:
a.) létminimum közelében élõk, önhibájukon kívül létminimum közelében élõk (akiknek egy fõre esõ jövedelme nem
haladja meg egyedülálló esetében a 82 500 Ft-ot, családos esetében a 68 100 Ft-ot);
b.) kisnyugdíjasok (akiknek egy fõre esõ jövedelme nem haladja meg egyedülálló esetében a 85 500 Ft-ot, családos esetében a
71 250 Ft-ot);
c.) hátrányosan szociális helyzetû gyermekek (rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk, nagycsaládosok).
Amennyiben úgy látja, hogy megfelel a rászorultsági kritériumok valamelyikének, és részt kíván venni a programban,
nyomtatványon jelezze a Mezõtúri Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyûjtõdobozban, a nyomtatvány letölthetõ a
honlapról, valamint kérhetõ a portán. A beadási határidõ legkésõbb május 19.
A programban résztvevõknek az élelmiszerek kiosztásának
módjáról és idõpontjáról további értesítést küldünk.
Tóth Gábor, Projektmenedzser
tásban. Közöttük is egy jelentõs hatvanöt év feletti lakossági
csoport van megszólítva, mert
rendkívül sok a kisnyugdíjasunk, és e mellett még a gyermekek képviseltetik magukat a
legnagyobb számban. A pontos
kört pedig úgy határoztuk meg,
hogy a Hatósági Iroda adatbázisát felhasználva kiértesítettük
levélben azokat a mezõtúri
lakosokat, akik az õ nyilvántartásaik szerint támogatásra szorulnak. Akik elfogadják ezt a

ve a portásfülkénél, ahová ezeket be lehet dobni, és az értékelésük is folyamatosan zajlik.
– Logisztikailag hogyan tudják ezt megoldani?
– A szállítást, tárolást valamit
a csomagok összeállítását is
nekünk kell megoldani természetesen. A tárolásban az
Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ
kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. lesz
a segítségünkre. A nyilatkozat-

ban kértük a kisnyugdíjasokat,
hogy jelezzék ha mozgásukban
korlátozottak, hiszen akkor mi
vállaljuk, hogy kivisszük a csomagot a számukra. A többiek
pedig levélben lesznek kiértesítve arról mikor tudják személyesen átvenni az élelmiszer
adományt. De be szeretnénk
vonni a mezõtúri civil szervezeteket is ebbe a programba,
hiszen lesznek olyan felajánlások amelyeknek a szétosztása
gyorsaságot igényel, például
hûtést igénylõ termékek esetében. Itt fõleg a nyugdíjas tagokkal rendelkezõ civil szervezetekrõl van szó, akik egy meghatalmazásban vállalják, hogy
egyben átvesznek egy nagyobb
mennyiségû felajánlást, és vállalják még azon a napon ezeknek az élelmiszereknek a kiosztását azon tagjaik körében,
akik megfelelnek a jogszabályi
paramétereknek.
– Ellenõrzik-e az élelmiszerek
további útját?
– Természetesen minden
segélyezett aláír egy átvételi
nyilatkozatot, amelyben benne
foglaltatik, hogy ezeket az élelmiszereket nem adhatják
tovább. A Magyar Élelmiszer
Bank munkatársai szúrópróbaszerûen ellenõrizni fogják ezt
és amennyiben valakinél úgy
látják, hogy tovább értékesítette az adományt, Mezõtúr városát kizárják az akcióból. Vagyis,
ha csak egy ember nem tud
elszámolni az élelmiszer felhasználásával, azzal mindenkit
elzárnak a segítségtõl. Végsõ
célunk az lenne, hogy ha ez az
idei program sikeres lesz, akkor
az elkövetkezõ években is megpályáznánk, hiszen ezzel több
ezer embernek tudunk segíteni.
Vékony Erzsébet
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Felhívás tüdõszûrõ vizsgálatra
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy Mezõtúr városban 2011. április 18-tól – június 14–ig tüdõszûrõ
vizsgálatot végeznek.
A szûrõvizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /
TAJ kártya/ bemutatása szükséges. Felhívom a 30 éves és ennél
idõsebb lakosok figyelmét, hogy
részükre a tüdõszûrõ vizsgálaton
való megjelenés kötelezõ, vizsgálatuk térítésmentes!
A szûrõvizsgálaton nem kell
részt vennie azoknak, akik egy
éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetve tüdõgondozó intézetben gyógykezelés
alatt állnak. Kérem, hogy igazolásukat szíveskedjenek eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr
Hatósági Iroda, 5400. Mezõtúr,
Kossuth tér 1. mfsz. 13. sz. helyiségébe.

A 30. éves és ennél idõsebb
lakosok igazolatlan távolmaradása
esetén az egészségügyi hatóság
szankciót alkalmaz.
A 14-30 év közötti korosztály
részére, akiknek továbbtanulás,
vagy munkahelyi elõírás miatt
szükséges a szûrõvizsgálat, üzemorvosi vagy háziorvosi beutaló
szükséges.
Ebben az esetben a szûrõvizsgálat díját - 870 Ft-ot - meg kell téríteni, melyet a szûrés helyszínén
kapott csekken kell postai úton
befizetni. Szûréskor a befizetést
igazoló szelvényt fel kell mutatni.
18 év alattiak részére a szûrés
elvégzéséhez szükség van a szülõ/
törvényes képviselõ beleegyezésére, az erre szolgáló nyomtatványt
a helyszínen kell aláírni. Ezzel
egyidejûleg be kell mutatni mind a
szülõ/törvényes képviselõ, mind a

18. év alatti személy személyi igazolványát és TAJ kártyáját.
A szûrés korszerû, digitális
rendszerû tüdõszûrõ géppel történik.
A vizsgálat helye: Mezõtúr,
Újváros XIII. utca 11. (Színpados
Iskola)
A vizsgálat idõpontjai:
hétfõ 8.00–12.30-ig, kedd 12.00–
16.30-ig, szerda 8.00–12.30-ig,
csütörtök 12.00–16.30-ig, péntek
8.00–2.30-ig.
A hosszú várakozási idõ elkerülése miatt háziorvosi körzetenként
történik a lakossági tüdõszûrés
idõbeni ütemezése.
Névre szóló értesítés hiányában
javaslom a lakosság részére, hogy
lehetõség szerint vegyék figyelembe a következõ idõrendi beosztást,
és a háziorvosuk nevénél feltüntetett idõszakban szíveskedjenek

felkeresni a szûrõállomást.
2011. május 16 – 27.: Dr. Simon
Zsuzsa és Dr. Tálas Gabriella körzete
2011. május 30 – június 10.: Dr.
Bodola Gyöngyi és Dr. Szentes
János körzete
Természetesen annak a személynek a vizsgálatát is elvégzik,
aki nem a meghatározott háziorvosi körzetbe tartozik.
Akadályoztatásuk esetén a vizsgálatra 2011. április 18-tól június
14-ig – bármelyik megjelölt vizsgálati idõpontban - folyamatosan
lehetõség van.
Tegyen egy lépést egészsége
megõrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!
A saját és mások egészségének
megõrzése érdekében jelenjenek
meg a szûrõvizsgálaton!
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Városnapi felhívás
„Városnap a közösségért –
Legyen velünk Mezõtúr ünnepén!”
2011. május 21-én (szombaton) a Városnap programsorozata keretében fõzõverseny és
városkapitány választás lesz.
A fõzõversenyen száraztésztából készült bográcsos ételek
készíthetõk.
A fõzés kellékeirõl (bogrács,
tûzrevaló, fõzési alapanyag, asztal, pad) minden csapat maga
gondoskodik. A résztvevõk
helyezési sorrendjének megállapítását zsûri dönti el (szín,
ízvilág, tészta állaga). A zsûri
elnöke a túrkevei Rácz Lajos
mesterszakács.
A városkapitányi címért induló személyt jellemezze a bátorság – erõ – ügyesség - szellemiség. Ezen tulajdonságokat,
képességeket különbözõ próbákon keresztül bizonyíthatja a
jelölt. A városkapitányi címért
induló férfi jelentkezõ alsó korhatára 18 év.
A fõzõversenyre és a városkapitányi viaskodásra olyan 5 fõs
csapatok jelentkezését várjuk,
amelyek összetétele az alábbi: 1
fõ városkapitány jelölt, 1 fõ
fõszakács + 3 fõ kukta. A fõzõ-

verseny és városkapitány választás
helyszíne
a
Városi
Strandfürdõ területe.
Jelentkezési határidõ 2011.
május 16.
Jelentkezni lehet személyesen: a közösségi ház portáján
vagy titkárságán, telefonon a
06-56-350-075-ös telefonszámon, vagy e-mailben a
titkarsag@mkskft.hu címen.
2011. május 21-én (szombaton) a Városnap programsorozata keretében sportrendezvényekre is sor kerül. A Városi
Sportcentrum területén atlétika,
kispályás labdarúgás, teke,
tenisz valamint a Rákóczi Úti
Általános Iskolában asztalitenisz sportágakban. A labdarúgó
csapatok számára a jelentkezési
határidõ: 2011. május 10., a
többi sportágban a helyszínen a
verseny kezdete elõtt 30 perccel. Bõvebb információ és jelentkezés: Barta Gyula 20/481-6233.
A versenykiírás letölthetõ a
www.mkskft.hu odalról
2011. május 22-én (vasárnap)
a Városnap programsorozata
keretében szeretnénk köszönteni a 50. és 60. házassági évfordulójukat 2011-ben ünneplõ
mezõtúri házaspárokat.

Az ünneplõ párok vagy hozzátartozóik a jelentkezésüket
megtehetik a Polgármesteri
Hivatalban Karsainé Szabó Judit
ügyintézõnél 2011. május 10-ig
személyesen (I. em. 1/a), telefo-

non (56/551-923) vagy e-mailben (jkarsaine@mezotur.hu).
Köszöntés helye: a Városi
Strandfürdõ területén felállított
színpad.
Bordács László
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Városnap a városnak!
Május 20-22. között –
immár második alkalommal – nagy közösségi esemény keretében ünnepelhetjük meg Mezõtúr napját. Létrejöttének oka a
rossz nyelvek szerint az
lehet, hogy az utóbbi években végigsöpört vidékünkön is a város- és falunapok rendezésének hóbortja, így Mezõtúr most ezt a
trendet, divatot követi. De
mi is a valódi elõnye,
jelentése e különleges
napnak a lakosság, az
önkormányzat, a város életében? Ennek titkairól faggattuk polgármesterünket.
– Ha május harmadik hétvégéje, akkor Városnap. Ön hogyan
tekint az eseményre, miként
határozná meg annak lényegét, mondanivalóját?
– A városnap egyrészrõl
Mezõtúr szimbolikus születésnapja, várossá válásunk évfordulója, településünk ünnepe.
Másrészrõl
mindannyiunk
ünnepe is: olyan ünnep, ami
nekünk szól, és rólunk. Arról,
hogy célja és értelme van
annak, ha 2011-ben mi itt egy
sorsszerûen egymásra utalt,
újjászervezõdõ közösség részei
lehetünk. A városnap ugyanakkor egyféle tiszteletadás is elõdeink felé, akik maradandó
értékeket hoztak létre, aminek
haszonélvezõ örökösei ma mi
lehetünk. Gondoljunk csak a
helyi ipar hajdani megteremtõdésére, pompás városi középületeink sokaságára, vagy szellemi, kulturális örökségünk gazdagságára. Ezek mind meghatározók Mezõtúr arculatának,
városi karakterének erõsítésében. Tény: az utóbbi évtizedek
során ezek az elõnyök úgy
tünedeztek el, hogy közben új
értékek alig teremtõdtek.
Sajnos, ma a mindennapok
gondjai-bajai elszigeteltté teszik
egymástól és a világtól a várost,
a helyi embereket. Így erre az
ünnepre, az összetartozás élményének átélésére, fõleg a mostani
nehéz
idõkben

mindannyiunknak nagy szüksége van. Ezért is fontos, hogy
az idei városnapon minél több
mezõtúri érdeklõdõ tisztelje
meg az eseményt, egymást a
jelenlétével.
– Lesz-e olyasmi az idei
Városnapon, ami újdonságnak
számít?
– A helyszín mindenekelõtt.
A városnapi tömegrendezvényeket szebb környezetbe,
Mezõtúr „zöld szívébe” helyeztük át, ahol a standfürdõ és a
sportcentrum ad otthont a hétvége programjainak.
A másik érdekesség, hogy
ezen a helyszínen több, máskor
önállóan szervezett eseményt is
a városnap részévé tettünk.
Ilyenek például a Magyarok
Szövetsége rendezvényei és a
városi Gyermeknap. A szokatlan programkavalkád minden
eddiginél szélesebb rétegekhez

szól. Célja, hogy minden korosztály megtalálhassa az ízlése
és kívánalma szerinti elfoglaltságot, kikapcsolódást.
– A külvilág felé milyen pozitív
üzenete lehet a mi lokális
városünnepünknek?
– A mi városnapunk egy kicsit
felelet a világnak: Mezõtúr keresi önmagát, a helyét, a jövõjét,
lehetõségeit. Ugyanakkor válasz
a kétkedõknek, az ellenzõknek,
akik azzal riogatnak, hogy talán
nemsokára kitehetjük a falutáblát. Mezõtúr már több mint hat
évszázada város, és még hosszú
ideig az is marad. Persze annak
a településnek, amiben már
nem hisznek az ott élõk, valóban kérdéses lehet a jövõje.
Mezõtúr történelmében máskor

is voltak már nehéz idõk, kritikus helyzetek, de elõdeink példás összefogása, tenni akarása
mindig kilendítette a várost a
gödörbõl. 2011-ben ezt az
összefogást hiányolom, pedig
ma nagyobb szükség lenne rá,
mint eddig bármikor. Az önkormányzat már megújult, most a
városon a sor. Mi komoly erõfe-

szítéseket teszünk azért, hogy
az itt élõ emberek komfortérzete néhány éven belül sokat
javulhasson, és okkal legyenek
büszkék arra, hogy mezõtúriak.
De ehhez ma a város minden
lakójának erõfeszítésére, támogató együttmûködésére szükség van.
– Ön szerint mirõl kellene,
hogy szóljon a jövõ számára
elképzelt Mezõtúr?
– Elsõsorban a közösségépítésrõl, a kezdeményezésrõl, az
összefogásról. Arról, hogy egy
kisváros közös remény és vállalkozás. Hogy a település helyi
társadalma közös létforma és
összetartozás tudat. Hogy az
önkormányzat együttes vállalkozás a település vezetésére és

életkedvének erõsítésére. Hogy
az iskola olyan intézményes
szellemi együttmûködés, amely
a fiatalok számára tudást és
életvezetési stratégiát kínál.
Hogy a család sem lehet más,
mint érzelmi, lelki és szellemi
közösség… Persze, ez a költõi
gondolatsor ma még inkább
csak a jövõ vízióját vetíti elénk,
ám annak formálása a jelen feladata és felelõssége. De visszatérve a Városnaphoz: legyen ez
a nap egy közelítõ lépés városunk jövõje felé, fedezzük fel
újra azt, hogy jó mezõtúrinak
lenni. És mindannyian tegyünk
azért, hogy ez ne csak az ünnepnapok
érzése
maradjon.
Szeretném, ha ezen a hétvégén
minél több városlakóval, mezõtúri családdal találkozhatnék.
Ha Mezõtúrnak rangot, nekünk
mezõtúriaknak tartást adna ez a
nap. Mert a környezõ települések lakói is büszkék lakóhelyükre: ápolják, újrateremtik
hagyományaikat, együtt formálják jövõképüket. Jó lenne, ha
ezzel mi sem lennénk másképp.
A városnapi programokhoz az
alábbi útravalóval kívánok minden mezõtúri számára kellemes
ellazulást, tartalmas idõtöltést:
Polgármesterként
minden
erõmmel azon leszek, hogy a
közösség építését, erõsítését
segítõ lépések sorozatával,
belátható idõn belül mindenki
számára valós életérzéssé váljon településünk szívdobogtató,
új jelmondata: „Mezõtúr – az én
városom!”
Máté József

2011. május 13.
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VÁROSNAP 2011
2011. május 20-22.
19.00 Somogyi András humorista mûsora
20.00 MAGMA együttes 10.
éves jubileumi koncertje
Belépõ: 400,-Ft
Az elsõ 1000 belépõ egy adag
babgulyást kap!

GYERMEKNAP
2011. MÁJUS 22.

Folkográfia együttes

2011. május 20.
Péntek

városi gyermekrajz kiállítás megnyitója, eredményhirdetése a
közösségi ház nagytermében
13.00 Városnapi kitüntetések
átadása a Polgármesteri Hivatal
dísztermében

2011. május 21.
Szombat

The Qualitons

10.00-13.00 Tudományos konferencia Mezõtúr régészeti emlékei témakörben a Polgármesteri
Hivatal dísztermében

Somogyi András humorista

Elõadók: Dr. Csányi Mariet-ta,
Dr. Madaras László, Dr. Tóth
Albert, Polgár Zoltán
9.30-12.30 A Magyar Posta
Mezõtúri Fiókjának alkalmi
bélyegzése a Polgármesteri
Hivatalban.
10.00 „Az én városom“ címû

8.00-14.00 Sportversenyek a
Városi Sportcentrumban
10.00 A Mezõtúri Hallássérültek Irodalmi Klubjának
Országos Szavalóversenye a
közösségi házban
További programok a Városi
Strandfürdõ területén:
Egész nap Magyarok Vására és
este 7 óráig színpadi programok a
Magyarok Szövetsége Mezõtúri
Szervezetének rendezésében!
9.00-11.00 Az Óperenciás
Bábfesztivál bábosainak elõadása
11.00 Túrkevei Egres Kis Lajos
Néptánccsoport fellépése
11.30 Tombolahúzás
12.00 FOLKOGRÁFIA együttes
koncertje folkrock népzene
(Orosháza)
14.00 Vadvirág népdalkör
mûsora
14.30 Lakatos István hegedûénekmondó
15.00 „A magyarokhoz“ irodalmi mûsor
16.00 Tombolahúzás
17.00 Fõzõverseny, városkapitány választás és sportversenyek
eredményhirdetése
18.00 Táltosdobolás

Helye: Városi Strandfürdõ,
Erzsébet liget
9.00 Kutya-macska szépségverseny
9.45 Dalma Dance Club mezõtúri tagozata
11.00 MAKÁM zenekar
12.30 Városnap elsõszülöttje,
50-60. házassági évfordulósok
köszöntése
13.00 Herbály András bûvész
mûsora

Brasch Bence

13.30 Dalma Dance Club mezõtúri tagozata
14.00 Papp Andrea gyermekmûsora
14.30 „Leg a láb“ Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
mûsora

Animal Cannibals

15.00 Tombola
15.45 Túri Motoros Klub motor
bemutatója
16.30 Brasch Bence
17.30 Animal Cannibals
20.00 THE QUALITONS
KÍSÉRÕ PROGRAMOK:
10.00 - 18.00 Népi játszótér
kosaras körhintával, 10.00-tól13.00-ig BOHÓC-KODÓ (interaktív játszóház), Kerékpáros ügyességi verseny, Aszfaltrajz-verseny,
Ringató foglalkozások a legkisebbeknek,
Mezõtúri
Rendõrkapitányság fegyverzet és
technikai bemutatója, Ügyességi
versenyek, Arcfestés, Íjászat,
Lovaglás, Kézmûves foglalkozások, Pólófestés, Szerencsehorgászat.
Belépõdíj: 400,-Ft
A belépés 3 éves korig
ingyenes!
A rendezvény fõvédnöke
Herczeg Zsolt polgármester.

Makám zenekar

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a fõrendezõ Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
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125 éves a Mezõtúri Tûzoltóság
„Õértük szólok, akik nyugalmunk naponta õrzik.
Kik a szunnyadó parázsban is
otthonunkat védik.
Kiknek barát a tûz, de ha támad
orvul, kezük, lábuk, karjuk
vészjóslóan mozdul.”
Mezõtúr Város polgársága a
város tûzoltóságának létrehozásával egyik legrégibb közösségi
szervezetét alapította meg 125
évvel ezelõtt. Tudták, hogy a
tûz veszélyével szemben csak
szervezetten, egységesen lehet
eredményesen felvenni a harcot.
„Miért nem alakít már egyszer Mezõ-Túr város is tûzoltó
egyletet?”
Ez a kérdés a Tûzoltó
Közlöny 1883. február 3-ai számában volt olvasható, egy tûzeseti tudósítás kapcsán, mely
szerint a város kellõs közepén
Csicsó Lukács nádfedelû háza
leégett és csak a lakosság áldozatkészsége mentette meg a
szomszédok vagyonát. A tudósítás végén hangzik el a fenti
kérdés.

Az ilyen és ehhez hasonló
tûzesetek tanulságát levonva
alakult ki városunk akkori polgárságának tudatában annak
szükségessége, hogy hozzanak
létre egy olyan intézményt,
melynek feladata a tûz, mint
pusztító elem féken tartása.
1885. június 17-én volt az
egylet alakuló közgyûlése. A
már kidolgozott alapszabályt
elfogadás után, megerõsítés
végett a belügyminiszternek felterjesztették, melyet 1886. janu-

A Mezõtúri Tûzoltóság megalakulásának 125 éves évfordulója
alkalmából meghirdetett „Tûzoltók munka közben” címû rajzpályázat eredményhirdetése.
Óvodás korcsoportban:
1. helyezett: Tóth Dániel, Csoda-Vár Óvoda, 2. helyezett: Uhrin
Alexa, Harmatcsepp Óvoda, 2. helyezett: Nagy Gréta, Csoda-Vár
Óvoda, 3. helyezett: Lakatos Anikó, Mesekert Óvoda, 3. helyezett:
Polgár Gábor, Szent István Katolikus Ált. Isk. és Óvoda
Általános iskola alsó tagozatos korcsoportban:
1. helyezett: Kovács Anna Bíborka, Rákóczi iskola, 2. helyezett:
Nagy Zoltán Lajos, Újvárosi iskola, 2. helyezett: Tömösközi Panna,
Kossuth iskola, 3. helyezett: Bíró Viktória, Rákóczi iskola
Általános iskola felsõ tagozatos korcsoportban:
1. helyezett: Barcsi Tamás,Szent István Katolikus Ált. Isk. és
Óvoda, 2. helyezett: Kaprynai Ádám, Újvárosi iskola, 3. helyezett:
Molnár Tímea, Szent István Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, 3. helyezett:
Szedlacsek Sándor, Rákóczi iskola
Különdíjas: Dávid Viktor, Újvárosi iskola
Szívbõl gratulálunk a helyezetteknek és köszönjük az intézményeknek a pályázatunkon való aktív részvételt!
ár 14-én hagytak jóvá. Ezért
hivatalosan innen datálódik a
Mezõtúri Önkéntes Tûzoltó
Egylet megalakulása, illetve
városunk tûz elleni védekezésének, szervezett keretek közötti
létrejötte.
A régi kor tûzoltói a küzdelmet, az életveszélyt, emberbaráti szeretetbõl vállalták.
Felvették a harcot a tûzzel, a
vízzel, sõt a század elején még
a beteg emberek mielõbbi
orvoshoz juttatásán is fáradoztak.
A Mezõtúri Önkéntes Tûzoltó
Egylet megalakítása óta eltelt
125 év alatt sokszor változott a
társadalmi, gazdasági berendezkedés, de a szervezett tûzoltás a település, a város és környéke életében folyamatosan
jelen volt és jelen van.
Cserélõdtek a személyek,
átalakult a szervezeti felépítés,
jelentek meg új termelési technológiák, nõtt a veszélyeztetettség, gyorsult a hétköznapok
életének ritmusa, de egy állandó maradt: az ember õsi barátjának és egyben ellenségének a
tûznek kordában tartására, az
élet, az értékek mentésére szakosodott szervezetnek, a tûzoltóságnak a léte.
Természetesen, az élet kihívásaira nekünk is megfelelõ
választ kell adni. Folyamatosan,
megfelelõ hatékonyságú felsze-

relésekre cseréljük eszközeinket, elsajátítjuk és folyamatosan
gyakoroljuk alkalmazhatóságukat és a megfelelõ karbantartásukkal biztosítjuk azonnali,
üzembiztos bevethetõségüket.
Ezzel párhuzamosan az elméleti és szakmai ismereteinket is
állandóan szélesítjük, mélyítjük.
Ennek a tevékenységnek a fõ
célja, térségünk lakosságának
minél magasabb szintû, a kialakuló veszélyekhez igazodó,
védelmet és biztonságot nyújtó
szolgáltatás biztosítása.
Ha az eltelt 125 év történéseit
áttekintjük, megállapítható,
hogy az egylet a kezdeti nehézségek után évrõl-évre fejlõdött,
mind felszerelésben, mind a
mentõ tûzvédelem ellátásában.
Ezen törekvésünket városunk
és a mûködési területünkön
lévõ települések önkormányzatai, mindig támogatták, amelyet
itt és most tisztelettel megköszönök!
A mai rohanó és kiszámíthatatlan világban számos kihívásnak kell megfelelnünk, amelyet
csak jól képzett szakemberekkel, megfelelõ technikai eszközökkel és megfelelõ anyagi háttérrel tudunk megoldani.
A lakosság élet- és vagyonbiztonsága, a város épített és természetes környezetének tûz- és
katasztrófák elleni védelme

megbízható, aktív és egyúttal
kiegyensúlyozott szerepet igényel a tûzoltóságtól.
A térség biztonságos mûködtetésének megteremtésében és
megõrzésében, a tûzoltóság
összehangolt tûzmegelõzési,
tûzoltási, illetve mûszaki mentési tevékenysége meghatározó
szerepet tölt be.
Tûzoltóságunk mûködési
területén a mezõgazdasági jelleg dominál, zömmel földrajzilag alacsony elhelyezkedésû
településekkel.
Tevékenységünk során számos esetben bizonyítottuk
rátermettségünket, szakmai
elhivatottságunkat.
Tevékenyen részt veszünk
folyamatosan olyan rendezvényeken, mint pl. Túri Vásár,
Községi és Falunapok, iskolai
rendezvények,
amelyeken
bemutatjuk technikai eszközeinket, felszereléseinket, védõeszközeinket az érdeklõdõknek. Tisztelettel várjuk a hozzánk érkezõket városunk gyönyörû fõterén található laktanyánkba, ahol bepillantást
nyerhetnek mindennapi életünkbe és bemutatjuk egy állandó kiállítás keretében, az elõdeinktõl ránk maradt relikviákat
is.
Mezõtúr város tûzoltói az
elõdök példája nyomán a jelenben és a jövõben is ápolni fogják a tûzoltó hagyományokat,
megóvják a történeti értékeiket.
Jól példázza kiállításunk is a
Városi Galériában, amely a
„Mezõtúri Tûzoltóság múltjának és jelenek emlékei” címet
viseli.
Köszönettel tartozom mindazoknak a támogatóknak, akik
önzetlen segítségükkel támogattak és támogatnak bennünket céljaink elérésében!
Szent Flórián eszmeiségét
követve továbbra is felelõsséggel õrködünk embertársaink
életének, javainak tûztõl és bajtól való megóvása érdekében.
Ha baj van, segítünk!
Liszkai Zoltán
tûzoltó alezredes
tûzoltóparancsnok

2011. május 13.
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20 éves a RAFI Hungaria Kft.

Belgyógyász konferencia Mezõtúron
Mezõtúron tartják meg a Magyar
Belgyógyász
Társaság
DélMagyarországi Decentrumának 42.
Vándorgyûlését, május 20-22-én a
Városi Casino-ban. Ebben a két napban az ide látogató belgyógyászok
elõadásokat hallgathatnak meg
gastroenterológiáról, diabetológiáról,
endokrinológiáról, reumatológiáról,
kardiológiáról, stroke-ról, haematológiáról és pulmonolgiáról.
Városunk több évtizede nem adott helyet ilyen jellegû tudományos konferenciának.
Vékony Erzsébet

Városunk legnagyobb foglalkoztatója ez évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Bátran kimondható: a RAFI ünnepe egy
kicsit a város, így mindannyiunk ünnepe is. A jubileumi rendezvénysorozat városszerte több hete zajló eseményei (nyílt nap, kulturális és szabadidõs programok, stb.) már eddig is sokak érdeklõdését elnyerték. A legkiemelkedõbb esemény május 13-án, pénteken lesz, amikor egy estére birtokba veszi a cég a fõiskola sportcsarnokát. Itt 19 órától egy nagyszabású céges partyn kerül sor az
ünnepi megemlékezésre, ami egy zenés-táncos összejövetellel
folytatódik. A vacsorát kísérõ színes programot több zenés produkció fogja fûszerezni, többek mellett a sztárvendég Szûcs Judit fellépése. Az esemény nagyságát mutatja, hogy a meghívott partnercégek és az önkormányzati vendégek mellett, az anyacég német
tulajdonosai és a teljes hazai menedzsment jelen lesz. Mivel a cég
ma rekordlétszámmal mûködik (alkalmazottainak száma jelenleg
a 300-at is meghaladja), így a szülinapi partyn a meghívottakkal
együtt összesen mintegy 5-600 fõ megjelenésével számolnak.
Máté József

A Rafi épülete

Meghívó Szülõ – Gyermek Találkozóra
Értesítem önöket, hogy a következõ
Szülõ – Gyermek találkozóra
2011. május 21-én délelõtt tíz órakor a
Közösségi Ház 124-es termében
tartjuk meg, ahová várjuk a sajátos neveltetést igénylõ és
bármilyen sérüléssel született gyermekeket és szüleiket.
A gyerekeknek zenés játékos foglalkozást tartunk, a szülõknek pedig szakemberek válaszolnak kérdéseikre.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A gyerekeknél korhatárt nincs!
„Amire a legtöbb gyermeknek szüksége van az a szeretet.”

A sokoldalú elektroncsõ
Elõzõ lapszámunkban már
olvashattuk, hogy a Túri
Fazekas Múzeum kiállításainak egyike „a régi háztartások üvegedényei”
címet viseli, még a második ezen írás címe: a sokoldalú elektroncsõ.
A férfi látogatók elismeréssel
és figyelmesen tanulmányozták
és csudálták a kiállított tárgyakat. Mi nõk pedig örültünk
hogy õk értik is azt, amit látnak, mert mi csak irulva-pirulva
ismertük el hogy a látottaknak

csak a lényegét nem értjük.
Ezen segíthet a kiállítás rendezõje, az ifjú Gonda István.
„Az elektroncsõ egy olyan
eszköz, mellyel légritkított térben az elektronok mozgását
használhatjuk fel elektromos
jelek erõsítésére, kapcsolására,
egyéb módon történõ megváltoztatására vagy létrehozására;
általánosságban a mai modern
eszközökben
megtalálható
tranzisztorok elõdjeként tekinthetünk rájuk. Feltalálásuk
addig soha nem látott mérték-

ben növelte meg a technikai fejlõdést, illetve ismereteinket
molekuláris szinten, és az atomoknál kisebb részecskék terén
(elektron, proton, neutron,
foton). Az elektronika, mint
tudományág is ezen eszközök
megjelenésével jött létre. Bátran
állíthatjuk, hogy nélkülük ma
nem lenne mobiltelefon, televízió, számítógép, tulajdonképpen semmilyen bonyolultabb
elektronikát igénylõ eszköz.
Manapság még meglepõen sok
alkalmazási területük van; ez a

kiállítás sokoldalúságukat, változatosságukat hivatott bemutatni. Az általános típusokon
kívül a legkülönbözõbb területeken használt csövek is megtekinthetõk: mikrohullámú csövek, katódsugárcsövek (képcsõ,
kamera- és memóriacsövek),
kijelzõk,
számlálócsövek,
mérõeszközök és intezív fényforrások.”
A kiállítás még május 22-ig
látogatható.
Lejegyezte:
Jávorcsikné
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Gyõzelmi dömping az elmúlt hetekben

Új Széchenyi Terv
gazdaságfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos
szakmai tájékoztató
és konzultációs rendezvény
Idõpont: 2011. május 27. (péntek) 10 00 – 14 00 óra
Helyszín: Mezõtúr Polgármesteri Hivatal, I. emelet díszterem
(Mezõtúr, Kossuth tér 1.)
Meghívottak: cégvezetõk
A részvétel ingyenes, de elõzetes regisztrációhoz kötött!
Kérjük, hogy részvételi szándékát résztvevõ(k) neve, cégnév,
elérhetõség megadásával az alábbi elérhetõségen jelezze: csatod@jnszmkik.hu; 20/256-0941 (Csató Dóra).
Jelentkezési határidõ: 2011. május 23. (hétfõ) 12.00 óra
Bõvebb információ: www.mezotur.hu
Szervezõk: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és Mezõtúr Város Önkormányzata

Katasztrófavédelem
2011. április 19-én Ifjúsági
katasztrófavédelmi versenyt rendeztek
Mezõtúron. Juhász
Sándorral, a JászNagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Mezõtúri
Polgári Védelmi Iroda
vezetõjével beszélgettünk.
– Mit tudhatunk errõl a versenysorozatról?
– Az országos felmenõ rendszerû
Ifjúsági
Katasztrófavédelmi verseny 15
éves múltra tekint vissza. Itt a
körzetünkben lévõ általános
iskolák és középiskolák mérték
össze tudásukat, az innen
továbbjutott iskolák képviselik
majd körzetünket a JászNagykun-Szolnok
megyei
középdöntõn.
– Mi a célja az ilyen megmérettetéseknek?
– A mai világban egyre több
problémát okoznak a katasztrófák, nem csak a mi térségünkben, hanem világszerte. Ez
egyre komolyabban érinti a
lakosságot. Próbáljuk elérni,
hogy iskolás korban - minimális
felkészültséggel - a gyerekek a
problémás helyzeteket könynyebben meg tudjanak oldani.
– Hány csapat jelentkezett és
honnan érkeztek a versenyzõk?

– A körzetünkhöz tartozó 17
településrõl idén 6 iskola nevezte csapatát a versenyre.
– Milyen feladatokat kellett
teljesíteni a csapatoknak?
– Elméleti feladatok és gyakorlati feladatok vártak a fiatalokra. A gyakorlati rész a tûzoltósági-, közlekedésbiztonsági-,
elsõsegélynyújtási-, árvízvédelmi-, környezetvédelmi feladatok elé állította a versenyre
érkezõket.
– Milyen eredmények születtek?
– Az általános iskolás korcsoportban a cserkeszõlõi Petõfi
Sándor Általános Iskola csapata, a középiskolás korcsoportban pedig a mezõtúri Teleki
Blank a
Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium csapata diadalmaskodott és õk képviselik majd
körzetünket a májusi megyei
középdöntõn.
-f-

Minden tavasz a zenei és táncversenyek legzsúfoltabb évszaka. Ennek ellenére a tanév egyik
kiemelt célja ezekre a helyekre
felkészíteni tanulóinkat, hogy a
lehetõ legeredményesebben
tudják képviselni magukat, iskolájukat és városukat országszerte.
Komoly nehézségekbe ütközne zene- és tánctanáraink munkája, ha a szülõk nem tennének
meg mindent gyermekükért, s
nem tennék lehetõvé, hogy akár
több száz kilométerre lévõ
városokba is nevezhessük a legtehetségesebb növendékeinket.
Valamennyi versenyrõl, találkozóról díjakkal tértek haza növendékeink és kollégáink. Nagyon
köszönöm a tantestület nevében
ezt a szülõi hozzáállást és gratulálok minden versenyzõnek, felkészítõ tanárnak és szülõnek az
alábbi eredményekhez!
A II. Nemzetközi Hegedû
Fesztiválon, Törökszentmiklóson Korom Kata képviselt bennünket, aki szép és igényes
mûsorával, muzikális hegedülésével a zsûri dicséretét érdemelte ki. Felkészítõje: Kuttenberg
Anikó, zongorakísérõ Pusztai
Katalin volt.
Az Éneklõ Ifjúság Hangverseny minõsítõjén Arany Minõsítést szereztek a Tücsök Citerazenekar tagjai.
A Jász – Nagykun – Szolnok
Megyei Kamarazenei Találkozón
három csoportunk vett részt
Szolnokon. A jelenlévõk büszkék lehettek arra, hogy mezõtúriak! A Gitáregyüttes (Bárdos
Andrea, Burai Enikõ, Gyúróczki
Gergõ Viktor, Garai Vendel,
Dormán Dorián, Péterfy Brigitta,
Sipos- Vajda Eszter) Nívódíjat,

Zongora négykezesünk (Gácsi
László és Bencsik Dániel)
Kiemelt Nívódíjat kapott a zsûritõl. Harmadik csapatunk a
Tücsök Citerazenekar (Borsi
Kata Alma, Deák Dániel, Gyõrfi
Ákos, Kálnai Beáta, Kozma Réka
és Láda Anna) ismét a
Fesztiváldíj tulajdonosai lettek.
Felkészítõ tanárok Bányai
László, Kun Katalin és Körözsi
Krisztina, Csider István voltak.
Ezt követõen a társastánc tanszakosok vettek részt pár nélküli formációs versenyen, amit
Túrkeve rendezett. A III.
„Nagykunság”- Dunától KeletreMinõsítõ Társastánc Fesztiválon
a csak lányokból álló tánccsoport Bronz Minõsítést kapott.
Felkészítõjük: Gyurkó László.
Következõ állomás Pécs volt,
ahol a III. Esély a Mûvészetre
Táncfesztivált rendezték. Ezen a
versenyen a legkisebb balettos
korosztály képviselte iskolánkat. Az igen tehetséges
Adamcsik Hanna és Soltész
Anna a 2. helyen végzett, ami
mindannyiunk számára nagy
öröm. Tanáruk, balettmesterük
Gyenesné Szarvas Katalin.
A Jászkun Világ Gyermek és
Ifjúsági Mûvészeti Szemle döntõjét Martfûn rendezték. A
megyei válogatóról továbbjutott
Tücsök Citerazenekar Nívódíjat
kapott, de Bíró Dániel szóló citera-énekkel és Korom Kata hegedûvel szintén Dicsérõ Oklevéllel
tértek haza.
A versenyek további fotóit
megtekinthetik a www.bardosmezotur.hu honlapunk galériájában.
Karapancsevné Jász Ildikó
Intézményegység-vezetõ
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Értékek, szép sikerek a Bábfesztiválon!
Bábosok és a bábok segítségével sok mese életre kelt a
Közösségi Ház nagytermében a
tavaszi szünet elsõ napján.
Köszönet érte a sok-sok jó, szakmáját értõ, elhívatott és önzetlenül értéket közvetítõ pedagógusnak és kis tanítványaiknak! A
szakmai zsûri értékelése alapján a
következõ eredmények születtek:
A legjobb elõadás díj: A só – elõadói: Kossuth Úti Ált. Isk. 4. osztály, rendezte és betanította: Kecse
Krisztina.
A legjobb rendezés díj: A hiú
kiskakas – elõadói: Mezõtúri
Református Koll. Ált. Iskola – 4.
oszt., rendezte és betanította:
Albertné Seres Otília.
A legvirtuózabb mozgatás: A
beszélõ fa – elõadói: Szt. István
Katolikus Ált. Iskola – felsõsei,
rendezte és betanította: Hegedûs
Csabáné és Szabó Anikó.

A legszebb látvány: Duci királykisasszony – elõadói: Szt. István
Katolikus Ált. Isk. – Kalász csoport, rendezte és betanította:
Garainé Bordács Márta és Fekete
Erzsébet.
A leghitelesebb bábkészítõ:
Szabó Magdolna.
A legötletesebb bábkészítõ:
Pályi Mihály.
Köszönjük még a segítséget
támogatóinknak: Tömösközi Tibor,
Sebestyén Sándor, Majorosné Orsi,
Enyedi Piroska, Szabó Magdolna és
Katalin, Szegényné Fehérvári
Ildikó, Pályi Mihály, Herbály
Kálmán, Cseh Magi, Hornyákné
Sila Katalin, Veres Péter, Veres Imre
és a 626. sz. Szakképzõ Intézet
tanulóinak.
A Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport KKN. Kft. és a Móricz
Zsigmond Könyvtár

VI. Tour de túr
Kerékpárverseny
2011.05.15.
Rajt: 10:00 Mezõtúr Szolnoki út 14 . Városi Sportpálya
Nagykör: 50 km.
Útvonal: Mezõtúr sportpálya- Túrkeve – Kétpó - Mezõtúr
sportpálya.
Kiskör: 20km.
Útvonal: Mezõtúr- Szolnoki-út-fordító-Mezõtúr.
Nevezés a helyszínen: 500ft-1000ft
Minden kedves versenyzõ a rajtszáma fejében egy tál
meleg ételt kap.
Kategóriák: Gyermek korcsoport fiú-lány, Serdülõ korcsoport fiú-lány, Ifi korcsoport fiú-lány, Férfi-nõ, Senior férfinõi.
Az abszolút három versenyzõ pénzdíjazásban részesül!
Fõ Támogatóink: Mezõtúr Város Polgármesteri hivatala,
Mezõtúr és Környéke Víz-és Csatornamû Kft., Baracsi
Paletta 97. Kft., Gonda Autósbolt, Zuppán Zoltán, Fekécs
Team Kft., Vékony Zoltán,Mezõtúri Tûzoltóság, Aszódi
Kisáruház, Alföld Pékség, AN-IM csemege, Príma Nyomda
és Reklámstúdió Kft., Tourinform Iroda, Polgárné Varga
Róza, Mezõtúri Polgárõrség, Dózsa György úti zöldséges
bolt, Petõfi úti háztartási bolt, Aircond Klíma.

Meddig tart a kerítés!
NB II. Férfi asztalitenisz mérkõzés
Budaörs (2011.04.30)
Budaörsi SC- Mezõtúri AFC I. (9-9)
Mezõtúri gyõztesek: Szelei Szabolcs(4), Szõllõsi Péter (3),
Gazdag Zsolt (1), Papp Dávid(1),
Az utolsó forduló eredményétõl függetlenül 2010/11 évi bajnokságban MAFC I. csapata az ötödik helyen végzett.

NB III. Férfi asztalitenisz mérkõzés

Bátor embereket zavarhat a kerítés, amely a Székeskertet és a
vasutat összekötõ járda mellett fut, hiszen estérõl reggelre romlik az állapota, de azért reméljük nem fog leomlani, mint Déva
Vára.
Vékony Erzsébet

Kecskemét (2011.04.30)
Kecskeméti Univer SC- Mezõtúri AFC II. (9-9)
Mezõtúri gyõztesek:Kovács Sándor (3), Gelei Sándor (3), Deák
László(1), Tóth Norbert (1), és Kovács- Gelei páros.
Búzi Lajos

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtár

Fabrika újra!
Május 14-én a volt MHSZ
épületében 14-16 óráig egyéni
foglalkozásokra jelentkezhetnek
az érdeklõdõk. Amit kérünk: szakvélemény a gyermekrõl (fénymásolva).

Május 21-én játszóházat tartunk ugyanitt. Program: kézmûveskedés, fejlesztõjátékok.
Az egyéni foglalkozások Június 18-tól kezdõdnek
a létszámtól függõen.

Május 20-án 14,30 órától
kerül megrendezésre a

III. Logikai Társasjátékok Csatája!
Abalone, dáma, blokus és a quoridor nevû
táblásjátékokkal.
A korkülönbség sem számít, ha bírod a kihívást!

Ha van megunt játékod vagy könyved, rajzeszközöd mi örömmel fogadjuk!

Mindenkit szeretettel várunk!
Érd.: 20/497-54-33, 70/772-99-42

Várjuk a Tudorokat!
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ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

Hajdú József élt 83 évet,
Kozák Imréné Csipes Ilona élt 87 évet,
Bíró Imre élt 73 évet,
Szonda János élt 76 évet,
Tóth Mihályné Farkas Lívia élt 70 évet,
Selymes Sándorné Lukács Ilona élt 64 évet,
Papp Imre élt 62 évet,
Molnár Gábor élt 85 évet,
Szûcs Sándorné Kantúly Erzsébet élt 78 évet,
Köteles Istvánné Sólyom Ilona élt 83 évet,
Csipes Andrásné Bagdán Erzsébet élt 82 évet,
S. Tóth Gyula élt 83 évet,
Fodor Péter élt 77 évet,
dr. Halas Béla élt 57 évet,
Lévai Józsefné Tóth Irén élt 72 évet.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Miklovicz Gergõ
(Papp Éva)

Rostás Szabina Ilona
(Rostás Zsanett)

Fénymásolni szeretnél színesben, olcsón?
Új szolgáltatással várjuk kedves vendégeinket áprilistól.
A városban talán legolcsóbban a Közösségi Ház emeletén színes nyomtatás maximum A/3-as méretben, ugyanitt kis példányszámú kiadványok szerkesztése. A/4 méretben: laminálás,
spirálozás valamint fényképek DVD-re, CD-re írása!
Vállaljuk meghívók, plakátok tercezését, kivitelezését és
egyéb grafikai munkákat!
Inormáció : tel.: 56/ 350-299 vagy 06-20/243-58 08

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Ismét megrendezésre kerül Mezõtúron a
Kaán Károly XIX. országos természet- és
környezetismereti verseny
országos döntõje , május 20-21-22-én.
Ez a verseny lehetõséget biztosít a különbözõ
iskolatípusban tanuló 11-12 éves gyerekeknek
környezetük önálló megfigyelésére, a terepmunka gyakorlására, a kutatómódszerek önálló
alkalmazására, kiselõadásban mondanivalójuk
kifejtésére.

1%
ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Május 13-19-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Május 20-26-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Május 14-15-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Május 21-22-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail:
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ,
tipográfus: Vékony Erzsébet. Nyomdai munkák: Príma Nyomda és
Reklámstúdió Kft. 5400 Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Tisztelt vendégek, Tisztelt lakosság!
A Mezõtúr Város Sportjáért Alapítvány köszönetet mond
azoknak az állampolgároknak, akik személyi jövedelemadójuk
1 %-át az alapítványnak juttatták céljaink megvalósítására. Az
Szja 1%-ából támogatjuk a Sportiskola szakosztályainak sportfelszerelés vásárlását, az utazási költség térítését, hozzájárulunk a Túri Kupa utcai futóverseny utánpótlás korú gyermekek
díjazásához, és a sportolók év végi elismerése rendezvény díjazásához. Adószámunk: 19219347-1-16 Kérjük további szíves
támogatásukat.
Herbály Gergely
kuratórium elnöke

Lapzárta: 2011. május 18. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra,
illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a
Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem
rendelt írásokat szerkesztve, azok lényegének megtartása mellett
közlünk. Kéziratokat nem õrzünk meg. A lapban közölt adatok
tájékoztató jellegûek, melyekért felelõsséget nem vállalunk.

