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Ingyenes

Megjelenik kéthetente
ArTúr Fesztivál és Túri Vásár 2013. augusztus 6-11.

Nyiss velünk a világra!
2013. augusztus 06-11 között
kerül megrendezésre az arTúr
Fesztivál, és a Túri Vásár. Az elmúlt
évek hagyományait követve a fesztivál nyitóprogramjain elsõként
mezõtúriak mutatkoznak be. Ez
évben a Közösségi Házban 16.00
órakor a Népi Díszítõmûvészeti
Szakkör „Szeretettel” címû kiállítás
megnyitójával veszi kezdetét a fesztivál, a megjelenteket köszönti
Szûcs Dániel, a Mûvelõdési,
Oktatási és Sportbizottság elnöke.
Majd ezt követi 19.15-kor a Katolikus
Templomban a Nyáresti Dallamok
címû zenés megnyitó mûsor, amelyben közremûködnek: Garai Maja –
ének, Papp Nikolett – ének, hegedû,
valamint orgonán játszik a nagy
népszerûségnek örvendõ és a
közönség részérõl szeretettel várt
Berczeli Endre. A nyitómûsoron a
megjelenteket a helyszín házigazdájaként köszönti Ondavai Tibor pápai
prelátus, valamint Mezõtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg
Zsolt polgármester úr.
Minden programunkra szeretettel
várjuk Önöket. Keresse mûsorfüze-

Lakossági tájékoztatás!

tünket és szórólapunkat, valamint
tekintse meg internetes oldalainkat:
www.mezotur.hu; www.turivasar.hu;
www.muveszetinapok.hu; www.
mkskft.hu. Ezek mellett megtalál
bennünket a www.facebook.com/
ArTurFesztivál oldalon is.
A programok megtekintése ingyenes!

Üdvözlettel:
A fõtámogató Mezõtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg
Zsolt polgármester, és a fõszervezõ
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
KKN. Kft. munkatársai nevében
Bordács László ügyvezetõ.

Tisztelt Mezõtúri Polgárok! Az elmúlt években új helyszínen került megrendezésre a Túri Vásár és a szabadtéri színpadi programok. A helyszín
változtatása maga után vonta, hogy új területeket kellett lezárnunk a közúti
jármûforgalom elõl, melyek az alábbiak:
Az útzárak idõtartama:

Túri Kupa utcai futóverseny
2013. 08. 10. szombat 13:00-tól
2013. 08. 10. szombat 20:00-ig
A 46.sz. fõközlekedési út a Puskin úttól a Rákóczi út úttorkolatáig teljes lezárásra kerül. Érintett útszakaszok a Bajcsy-Zs. út, Szabadság tér, Dózsa Gy. út.
Túri Vásár
2013. 08. 10. szombat 13:00-tól
2013. 08. 11. vasárnap 24:00-ig
A Petõfi út a Bajcsy-Zs. úttól a Tulipán útig és a Szolnoki út a Tulipán
úttól a Szolnoki út-Vásárhelyi P. út-Széchenyi út keresztezõdésig teljes
lezárásra kerül.
A kijelölt terelõ utak:
2013. 08. 10. szombat 13:00- tól 20:00-ig:
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin út, Kürt út, Kossuth L. út,
Kossuth tér, ( a 46. sz. út régi nyomvonala), a Túri Kupa utcai futóverseny
ideje alatt.
2013. 08. 10. szombat 20:00-tól 2013. 08. 11. vasárnap 24:00-ig:
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin út, Bajcsy-Zs. E. út a
futóversenyt követõen a Túri Vásár ideje alatt.
Elõre is nagyon köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tisztelettel:
Bordács László

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
Ebben az évben, július 23-27.
között Mezõtúr városa ad otthont a
Csillagpont Református Ifjúsági
Találkozónak, amely a Magyarországi Református Egyház hivatalos ifjúsági fesztiválja, mely idén
immár hatodik alkalommal kerül
megrendezésre. A találkozó célja,
hogy egy értékteremtõ és Istenre
mutató közösségi színteret biztosítson a református egyházhoz közeli
fiataloknak. A Csillagpont igyekszik
megmutatni a Református Egyház és
a magyarság gazdag sokszínûségét,
mozaikszerû lelkiségi és szellemi

összképét. A találkozót önkéntes fiatalok szervezik 41 munkacsoportban 600 önkéntes egy 2 éves munkafolyamatban. A találkozó célcsoportját a 16-30 éves, elsõsorban református, magyar fiatalok alkotják az
egész Kárpát-medencébõl és a diaszpóra magyarságból. Az alkalom
alkohol és dohánymentes. A
Csillagpontot minden második
évben más-más helyszínen szervezzük meg és nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az adott régió kulturális és szellemi egyediségét megjelenítsük. Idén az Önök városában

található fõiskola, Erzsébet-liget és a
Református Gimnázium ad otthont a
Csillagpontnak.
A fiatalok számára, reggel 7 órától
este 24 óráig biztosítunk programot.
Reméljük, nem leszünk városuk terhére, igyekszünk a közösségi élet
szabályainak megfelelni. Itt szeretném kiemelni és megköszönni
Mezõtúr Város Önkormányzat és a
Mezõtúri Ipari Park Kft. támogatását
és együttmûködését, amivel segítette a találkozó megszervezését.
Köszönjük továbbá a katasztrófavédelem, rendõrség, polgárõrség, helyi

cégek és vállalkozók és nem utolsó
sorban a Református Egyházközség
és gimnázium készséges rendelkezésünkre állását.
Az esetleges kellemetlenségért a
zene hangossága, vagy a túl nagy
tömeg,
esetleg
a
boltokban
megnövekedett sorbanállás miatt elnézésüket és türelmüket kérjük.
Szeretettel várjuk gyermekét, unokáját
a találkozóra, amely regisztrációhoz
kötött. www.csillag.reformatus.hu

Tisztelettel:
Szontágh Szabolcs
MRE Ifjúsági Iroda szervezõ
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mezõtúr és vidéke
Boldog István országgyûlési képviselõ sajtótájékoztatója

2013. július 5-én Boldog
István országgyûlési képviselõ sajtótájékoztatót tartott
négy fõ témában. Érintett
témái a szociális nyári gyermekétkeztetési támogatások,
a rezsicsökkentés folytatása,
béremelések a közszférában
és a földtörvény.
– A sajtótájékoztatónak a legfontosabb témája a földtörvény.
Hiszen a mi körzetünkben is vannak olyan emberek, akik nem értenek egyet ezzel az újítással, mert
õk is a nagy cégeket támogatják,
akik most hátrébb szorulnak a termelésben az új földtörvény miatt.
Tudomásul kell venni, hogy az
50-50%-ról – az õstermelõkrõl és a
nagy üzemekrõl – az új földtörvénynek köszönhetõen el fog mozdulni a földmûvelésnek és föld
tulajdonának a szerkezete. Mintegy
80% lesz a kistermelõknél, és 20%
marad a nagyüzemeknél. Azt gondolom, hogy ez egy egészséges
európai és magyar arány lesz. Nem
ez a baj, hogy a nagy üzemekbõl
átkerül a termelés a kis cégekhez,
hanem, hogy azt mondják, hogy
külföldiek kezére fog kerülni a föld.
Én elolvastam a földtörvényt, nem
csak megszavaztam. Azt gondolom, hogy azok, akik azt állítják,

hogy Magyarországon külföldiek
fognak földhöz jutni, nem olvasták
ezt. Akik ezt vallják, félretájékoztatják a lakosságot. Az új földtörvény értelmében a föld kizárólag
magyar földmûvesé lehet. Magyar
földmûves az, aki 3 éve az általa
megvásárolni kívánt területen él,
vagy a szomszédos településen, de
maximum 20 km-re lehet attól a
területtõl, amit megvásárolni kíván.
Az, hogy azon a területen él, az
nem elég. Életvitelszerûen kell ott
élnie, szakirányú végzettségre van
szüksége, valamint helyi termelõkbõl alakul egy földbizottság, amely
bizottság majd elbírálja, hogy az
illetõ tényleg teljesíti-e a törvényi
feltételeket. Aki azt állítja, hogy az
új földtörvény alapján külföldiek
kezébe jut a föld, az gyakorlatilag
azt mondja, hogy a helyben lévõ
magyar gazdák oda akarják adni
külföldieknek a földet. Ezt én
kizárt dolognak tartom.
A következõ téma az egészségügyi dolgozók újabb béremelése.
Tavaly volt egy nagyobb béremelés
az egészségügyben, most egy újabb
emelés következik. Amelynek eredményeképpen a háziorvosok, a
védõnõk, a fogászati ellátásban dolgozók kapnak emelést. Mintegy
65-70 milliárd forint jut béremelés-

re. Azt gondolom, hogy ez lényegesen befolyásolja majd az orvosok
Magyarországról való elvándorlását. Bízom abban, hogy ez megállítja a házi orvosok kiöregedésének
folyamatát. Emellett egy másik béremelés is lesz az idén a pedagógusok részére. Szeptember elsejétõl
bevezetésre kerül az „életpályamodell”. Ezzel egy idõben a pedagógusok az életpályamodellben felvetített bérüknek minimum az 50%-át
meg fogják kapni. Például egy 30
éve dolgozó pedagógusnál akár 110
000 Ft-ot is jelenthet emelésképpen. A költségvetés most ennyit
enged meg, bízom abban, hogy a
gazdaság állapota úgy fog javulni,
hogy a jövõ évben már más közszolgálatban dolgozók bérét is meg
tudjuk majd emelni.
A rezsidíj csökkentése elkezdõdött az idei évben és örömmel
jelentem be, hogy július elsejével
újabb 6 területen folytatódik.
Köszönhetõ ez annak is, hogy több
mint két millióan támogatták a
rezsidíj csökkentés melletti aláírásgyûjtést idáig, amit nyáron is folytatunk. Aki szeretne aláírni a helyi
Fidesz irodákban, a fogadóórákon
ezután is megteheti. Az új rezsidíj
csökkentés érinti a víz-és csatornadíjakat, szemétszállítást, szenny-

vízszippantást, a kéményseprést,
valamint a palackos gáznál is csökkenés jelentkezik. Ezt fogjuk folytatni októberben a gáz-és villamos
energia árának újabb 10%-os csökkentésével. Ez egy történelmi lépés.
Ez köszönhetõ annak, hogy a
magyar emberek az elmúlt három
esztendõben kiálltak a magyar kormány politikája mellett és kiálltak
amellett, hogy nem lehet banki
hitelbõl fenntartani egy országot,
hanem az országnak meg kell próbálnia saját erõbõl felállni.
A sajtótájékoztató utolsó pontja
az, hogy Jász-Nagykun-Szolnok
megye 4-es választókörzetében 16
település kap állami támogatást
33,5 millió forint értékben. Ennek
eredményeképp 1530 tanuló kap
nyári étkeztetést. Ezt egy nagyon jó
kezdeményezésnek gondolom. Ez
az 1530 tanuló egész nyáron minden hétköznap megkapja az étkezését a konyhákon. Ebbe a támogatott
körbe a hátrányos helyzetû kistelepülések tartoznak. Bízom abban,
hogy ezzel is tudjuk segíteni a
lakosságot, hiszen ez a dolgunk, ez
a feladatunk, ezért vállaltuk ezt a
munkát.

Bodor Márti
Forrás: Metzker Krisztina
Pont Tv Mezõtúr

Hirdetmény

Tájékoztató!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve
és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási
Igazgatósága a Mezõtúri Járási Hivatal (5400 Mezõtúr, Kossuth Lajos tér 1.)
Okmányirodai Osztályának hivatalos helyiségében az alábbi napokon tart
ügyfélfogadást:
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv:
• 2013. augusztus 19-én, 2013. szeptember 16-án, 2013. október 21-én,
2013. november 18-án, 2013. december 16-án
9-11 óra között
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság:
• 2013. augusztus 15-én, 2013. szeptember 19-én, 2013. október 17-én,
2013. november 15-én, 2013. december 19-én
9-10 óra között

dr. Boldog Szilvia
hivatalvezetõ

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. június 27-ei soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Mezõtúr Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendelet
módosításáról
- Mezõtúr Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérõl szóló
6/2010.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi
könyvtárban.
A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

VÉRADÁS!
2013. július 31-én, szerdán 8.00-13.00-ig
a Közösségi Házban!
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
hozza magával!

Magyar Vöröskereszt

ArTúr Fesztivál 2013. augusztus 6-10.
www.muveszetinapok.hu
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mezõtúr és vidéke
Gazdálkodók figyelmébe!

Megjelent az 56/2013. (VI. 29.)
VM rendelet a Tanyafejlesztési
Program elõirányzat keretében
nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeirõl
Az e rendelet szerinti támogatás
pályázati eljárás keretében igényelhetõ, vissza nem térítendõ támogatás.
Támogatás vehetõ igénybe többek közt:
a) a tanyák, valamint az alföldi
tanyás térségek megõrzését és fejlesztését célzó települési és térségi
fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1.
célterület), pl:tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati
boltok létesítése, fejlesztése, tanyai
termékek város-vidék együttmûködés keretében történõ piacra juttatása, villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések; tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése
b) a tanyák és az alföldi tanyás
térségek megõrzése, fejlesztése
érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület), pl: tanyai lakóépület felújí-

tása, gazdálkodási célú épületek
felújítása, építése, gazdálkodási
gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése, karám, kerítés létesítése, felújítása, szaporító anyag
vásárlása, beszerzése, állatállomány kialakítása, bõvítése, tanyagazdaságok energetikai megújítása,
egészséges ivóvíz beszerzéséhez
szükséges létesítmények beruházása, környezetkímélõ, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése, tanyai
lakó- és vagyonbiztonsági eszközök,
rendszerek, valamint a biztonságot
fokozó kommunikációs eszközök
beszerzése, telepítése.
c) a tanyák és az alföldi tanyás
térségek megõrzése, fejlesztése
érdekében a tanyával rendelkezõ,
mezõgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élõ
lakosok számára gazdaság indításához (a továbbiakban: 3. célterület),
pl. ugyanazon célokra igényelhetõ
mint a 2. célterület céljai.
d) a tanyák, valamint az alföldi
tanyás térségek megõrzése, fejlesztése érdekében a villany nélküli

tanyák lakóépületének alapvetõ villamosenergia-ellátását biztosító
egyéni fejlesztésekhez (a továbbiakban: 4. célterület).
Mezõgazdasági termelõk esetében (2.célterület) támogatás igénybevételének feltétele többek közt:
• e rendelet hatálybalépését megelõzõ idõponttól kezdve életvitelszerûen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja,
vagy egyenes ági felmenõje, vagy
a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévõ tanyán,
mint lakóhelyén él,
• a tanyagazdaságban igazoltan
mezõgazdasági tevékenységet
folytat, és
• a 2010., 2011. és 2012. évi összes
bevétele átlagának legalább 50%-a
mezõgazdasági tevékenységbõl
származott és a 2010., 2011. és
2012. évi mezõgazdasági tevékenységbõl származó bevételének
átlaga nem haladta meg a nettó
nyolcmillió forintot.

A pályázatokat elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon - a
pályázati felhívásban megadott
határidõig és módon, az abban elõírt
tartalommal és mellékletekkel - a
NAKVI részére egy eredeti és két
másolati példányban kell benyújtani.
A pályázatok elbírálása meghatározott pontozási rendszer szerint
történik.
A pályázati felhívásban elõírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét
a hatósági szerzõdésben foglaltak
szerinti megvalósítási határidõn
belül, de legkésõbb 2014. április
30-ig kell teljesíteni.
A megítélt támogatás legfeljebb
25%-os mértékéig - a szerzõdésben
rögzített feltételek szerint - támogatási elõleg nyújtható.
A rendelet megtalálható teljes
terjedelemben a www.nakvi.hu
oldalon.

További információ:
Törjék Anita
Tel:30/3323-424

Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII.
Törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján a települési
önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel,
három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek,
mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a nyilvántartás létrehozásának célja nem az ebtartók megadóztatása.
Mezõtúr
Város
Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján, nem tervezi az
ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
Ugyanakkor a lakosság részérõl
folyamatosan érkeznek bejelentések
az utcán gazdátlanul kóborló, és a
járókelõkre támadó kutyákról. A
nyilvántartás készítésének célja elsõsorban az oltatlan ebek kiszûrése,
valamint a kóbor állatok tulajdonosainak könnyebb beazonosíthatósága.
Az ebtulajdonosa az ebössze-

íráskor köteles az adatlapon kért
adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az
állatvédelmi
bírságról
szóló
244/1998.(XII.31.) sz. Korm. rendeletben foglaltak alapján bírság megfizetésére kötelezhetõ.
Jelen tájékoztató mellékletét
képezõ nyomtatvány kitöltésével
2013. július 30-áig önkéntesen teljesíthetõ az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás. Aki több kutya tulajdonosa vagy tartója az minden ebre
külön nyomtatványt köteles kitölteni. (További példányok beszerezhetõk
a
Mezõtúri
Közös
Önkormányzati Hivatal portáján).
Kérjük, hogy a kitöltés során ne
hagyjanak üresen részeket és ne
maradjon el az aláírás sem.
Amennyiben valamely adat nem
vonatkozik a kitöltõre, azt a sort
kérjük húzza ki!
Azon ingatlanok esetében, ahol
tartanak kutyát és annak a tulajdonosa vagy az ingatlan bérlõje nem
nyilatkozott, a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozója
helyszíni ellenõrzés során gyûjti be

az adatokat.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat
tartalmazzon, az ebtulajdonosok az összeírást követõen - kötelesek
az adatokban bekövetkezõ változásokat bejelenteni.
Felhívom a tisztelt ebtartók
figyelmét, hogy a 41/2010.(II. 26.)
sz. Korm. rend. 17/B. § (10) bek.
alapján 2013. január 1-jét követõen
„Négy hónaposnál idõsebb eb csak
transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható”.
Továbbá tájékoztatok minden
kutyatartót, hogy kötelezõ veszettség elleni oltást csak transzponderrel
(mikrochip) megjelölt eb kaphat.
Ezért kérek minden ebtartót, hogy a
2013. év szeptemberében a megszokott módon megtartásra kerülõ
veszettség elleni védõoltás idõpontjáig a szolgáltató állatorvosokkal
kutyáikat
transzponderrel
(mikrochip) megjelöltetni szíveskedjenek, mivel az oltások helyszínén, az oltással azonos idõben a
transzponder (mikrochip) behelyezése nem végeztethetõ el.
Kérek minden lakost, hogy töltse

ki a Mezõtúr és Vidéke Újságban
közzétett adatlapot és juttassa el a
lenti lehetõségek valamelyikére:
- személyesen a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal portáján
elhelyezett gyûjtõládába,
- postai úton a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal címére
(5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.),
- a kdeak@mezotur.hu e-mail
címre.
Adatlapot
igényelhetnek
a
Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal portáján is, illetve letölthetõ a
városi honlapról www.mezotur.hu.
További felvilágosítás és tájékoztatás a 06 /56/ 551-946-os telefonszámon vagy a 06 /56/ 350-971-es
telefax számon kérhetõ Deák
Károly mûszaki ügyintézõtõl.
Köszönjük, hogy a nyilatkozat
kitöltésével és annak a Mezõtúri
Közös Önkormányzati Hivatalba
történõ visszajuttatásával elõmozdítja az ebösszeírás sikerét.
(Nyilatkozat a hátoldalon!)

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

4

mezõtúr és vidéke

2013. július 19.

Szolnok Megyei Napló
hatékony hirdetés megfizethetõ áron

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni
velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri
Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek
bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)

Boldog István
Országgyûlési Képviselõ

Fõzõverseny
a Túri Vásár területén a strand bejáratával szemben!
a Magyarok Szövetsége és a
Csillagösvény Hagyományõrzõ Egyesület társszervezésében.
A versenyt BIRKA, MARHA
és EGYÉB ÉTEL kategóriákban hirdetjük meg.
Nevezési díj: 2500 Ft/bogrács elõnevezéssel 2012.08.09-ig
(a helyszínen 3000Ft/bogrács),
a helyezettek kupa és oklevél jutalomban részesülnek.
Érdeklõdés, jelentkezés:
Kovács László 30/830-2968 , kovijames@t-online.hu
Mindenkit szeretettel várunk!

A Túri Vásárnak már huszonkét
évre visszatekintõ hagyománya van
Mezõtúron, mely idén nagy segítséget
kap a Booster Media Kft tulajdonában
lévõ Szolnok Megyei Napló ingyenes
terjesztésû hirdetési újságtól.
A Szolnok Megyei Napló több
mint 10 éve sikeresen mûködõ segítség, mely hatékony hirdetési lehetõséget biztosít minden vállalkozás
számára, akik szeretnének tájékoztatást adni a lakosság részére. A
megye jelentõs rendezvényeire mellékletet készítünk (pl. Böllér
Fesztivál, Esküvõ Kiállítás, Utazás
Kiállítás, Juhász Fesztivál, Birkafõzõ
Fesztivál, Gulyás Fesztivál), ahol a
helyi, illetve a környékbeli vállalkozásokat bemutatjuk, és 44000 példányszámú megyei ingyenes terjesztésû Szolnok Megyei Napló újságunkat a lakosság részére postaládákba szórással eljuttatjuk. Ezzel
emeljük a rendezvény színvonalát, a
látogatottság növelését.
Idén a Szolnok Megyei Napló is
képviseli a XXII. Túri Vásár online és
nyomtatott sajtó megjelenés hátterét.

A 2013. július 31-ei vásárra egy melléklettel készülünk, melyben a vállalkozások megjelenése esetén egyedi árakat és hatékony hirdetést biztosítunk.

- A www.szolnokinaplo.hu
közösségi hírportálunkon banner
felületek lehetõsége, melyek azonnali összeköttetést biztosítanak a
cégek honlapjára, továbbá PR cikkek, cégek bemutatása.
- Cégregiszter, ahol cégek elérhetõségeit biztosítjuk.
Bõvebb információ, listaáraink a
médiaajánló linken keresztül:
http://szolnokinaplo.hu/
mediaajanlat.pdf
Újságunk archívumát megtalálja
a www.szolnokinaplo.hu oldalon.
Bõvebb információkért, egyedi
árajánlat kéréséért írjon a vincze.
erika@iranyar.hu e-mail címre,
vagy a további tájékoztatásért hívja
a 30/85-33-190-es telefonszámot.

2013. évi eb összeírás
I. NYILATKOZAT EB TARTÁSÁRÓL
Kérjük (nemleges válasz esetén is) a Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal (Mezõtúr, Kossuth tér 1.) részére 2013. július 30-áig szíveskedjen
visszajuttatni!
Alulírott
név:…………………………………………...…………………………………………
lakcím: …………………………………………...……………………………………
szám alatti lakos nyilatkozom, hogy saját háztartásomban Mezõtúr város
közigazgatási területén ebet
tartok*
nem tartok*
* A megfelelõt kérjük aláhúzni
Mezõtúr, 2013. …………………………………………...…………
A fentiek a valóságnak megfelelnek:
…………………………………
Nyilatkozatot tevõ aláírása
II. NYILATKOZAT A TULAJDONOSSAL, ÉS AZ EBBEL
KAPCSOLATOS ADATOKRÓL
Az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján nyomtatott nagybetûvel kérjük kitölteni! Több eb esetén a tartott ebek számával egyezõ
számú nyilatkozatot kell kitölteni!
(A nyilatkozat a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal portáján igényelhetõ, vagy letölthetõ a www.mezotur.hu honlapról a „Letölthetõ dokumentumok” menüpontból)
1. Az eb tulajdonosának, tartójának:

telefonszáma:…………………………………………………..
elektronikus levélcíme:……………………………………...
2. Az eb:
fajtája:……………..………………………... Neme:……………………………………
születési ideje:…………………………… színe:………………………………………
hívóneve:…………………………………………...
törzskönyvi neve:…………………………………
3. Az eb oltására vonatkozó adatok:
az eb oltási könyvének száma:……………………………………...
kiállító állatorvos neve:…………………………………………………
az utolsó veszettség elleni oltás idõpontja (4 hónapos kor fölött kötelezõ):
………………………………………….
4. Az eb tartási helye: Mezõtúr,
……………………………………………………………………………………..
5. A beültetett transzponder (mikrochip)
sorszáma: …………………………………………………………………………………
beültetésének idõpontja:………………………………………………
beültetését végzõ állatorvos neve:
…………………………………………………………………………………..
Mezõtúr, 2013. ……………………………………
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek:

neve:…………………………………………………………………………………………
címe:…………………………………………………………………………………………

………………………………
Nyilatkozatot tevõ aláírása

2013. július 19.
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Sokszínû könyvtár

2013. június 25-én került sor a
Sokszínû könyvtár címû
pályázat projektindító sajtótájékoztatójára. A tájékoztatón
Batta Attila Viktor, Mezõtúr
város alpolgármestere köszöntötte a sajtó képviselõit és
Berczeliné Boldog Mária a
könyvtár vezetõje ismertette
az induló projektet:
– A közelmúltban vált nyilvánvalóvá, hogy a Sokszínû könyvtár
néven benyújtott pályázatunk
(TÁMOP 3.2.13-12/1 - A kulturális
intézmények részvétele a tanórán
kívüli oktatás segítésében címen
került meghirdetésre) nyertes lett.
Az önkormányzat nevében nyújthattuk be a 100 %-os támogatottságú pályázatot, a megvalósító intézmény a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár. Az egy éven át tartó,
közel 25 millió forint mértékû projekt lehetõséget biztosít arra, hogy
még szorosabbra fûzzük - az eddig
is sokrétû - kapcsolatrendszerünket
az oktatási és nevelési intézményekkel. A programban 9 szervezettel kötöttünk együttmûködési meg-

állapodást; a Mezõtúri Magyar –
Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola
és Pedagógiai Szakszolgálat 3 oktatási egységével, a Teleki Blanka
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégiumával, a
Szent István Katolikus Általános
Iskolával és Óvodával, a Református
Kollégium Gimnáziumával, valamint Általános Iskolájával, a
Mezõtúri-Mesterszállási Óvoda
Csodavár Óvodájával. Ez a program
arról szól, hogy különféle szakköröket, témanapokat és témahetet
fogunk tartani az óvodások és a
tanulók számára. Több intézményben lesz önismereti elõadás-sorozat, mûvészetterápia vagy drámapedagógia szakkör, ezek mind a gyer-

Üdvözöljük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagságában!
Az adategyeztetõ és a tagdíj önbevalló lapokat a www.bevallasnak.hu
honlapon töltjük ki. Amennyiben nálunk szeretné kitölteni bevallását,a
gyors ügymenethez kérjük elõre készítse elõ az alábbi adatokat és
dokumentumokat:a levelünkben elküldött
• azonosítóját (kamarai nyilvántartási számát) és jelszavát
• természetes személy esetén: õstermelõi- vagy egyéni vállalkozói igazolványát
• gazdálkodó szervezet, jogi személy esetén: adószámát, cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát, stb.
• fõtevékenysége TEAOR vagy ÖVTJ kódját
• 2012. évi nettó árbevételének összegét, vagy ha nem rendelkezett
jövedelemmel, akkor a várható tárgyévi árbevételét
Ügyfélfogadások július hónapban:
hétfõ (július 08. 15-e és 22-e 08-12 óráig) Mesterszállás Polgármesteri Hivatal
(július 08. 15-e és 22-e 12:30 – 14:30 óráig) Mezõhék Polgármesteri Hivatal
Kedd: 08-16:30 óráig Polgármesteri Hivatal Agrárgazdasági Kamara Iroda
Szerda: 08-16:30 óráig Polgármesteri Hivatal Agrárgazdasági Kamara Iroda
Csütörtök: (július 11-e 18-a és 25-e 08-12 óráig) Túrkeve Polgármesteri Hivatal
(július 11-e 18-a és 25-e 12:30-14:30 óráig) Kétpó Polgármesteri Hivatal

Törjék Anita
Tel: 30/ 3 323-424

mekek alaposabb önismeretét, jobb
kommunikációját,
ezáltal
a
közzöségben való könnyebb beilleszkedést szolgálják.
Nagyon
reméljük, hogy ezek a foglalkozások a magatartásproblémás gyermekek fejlesztésében is nagyon
hatékonyak lesznek. Ezen kívül
mesés foglalkozásokat és kézmûves
programokat is tartunk. Egy Biblinfo
névre keresztelt foglalkozássorozat
keretében az informatika könyvtári
hasznosításának megismertetése a
célunk és középiskolások lesznek a
résztvevõk. Profilunkból eredõen
irodalmi szakkört és helyismereti
szakkört is fogunk indítani. Ezeken
kívül témaheteket tartunk, amik
szintén a személyiségfejlõdést, a
gyermekek kreativitásának és ismereteinek fejlesztését, gyarapítását
fogják szolgálni. Interaktív foglalkozások, elõadások, író-olvasó találkozók kereteiben szeretnénk ezt beteljesíteni. „Õseink nyomában” címû témahetünk a
korábbi regetábor megújult változata. Az egy
hetes, bejárós „tábor”

keretében regékkel, mondákkal,
néprajzi ismeretekkel, tánccal,
kirándulásokkal, régi játékok felelevenítésével töltjük hasznosan az
idõt. A pályázati együttmûködés
szerint a július 29 – augusztus 2
között lebonyolításra kerülõ programon a Kossuth Lajos Iskola legjobban teljesítõ volt harmadikos és
negyedikes növendékei vesznek
részt. A többi program indítása – a
megállapodások alapján – már a
szeptemberben induló tanév idõszakára esik.
A sokszínû programok megvalósítására közismert írók, elõadómûvészek, az adott témák, tevékenységek szakértõ képviselõi, valamint a
könyvtár sokrétû ismeretekkel,
gazdag tapasztalattal rendelkezõ
munkatársai kapnak megbízást.
Együttmûködõ partnereinknek e
helyrõl is köszönöm a segítséget.

Bodor Márti

Felhívás
Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlásokat, amelyekbõl a Mezõtúri
Atlétikai Football Club Sportegyesület idei fennállásának 90. évfordulója
alkalmából 2013. szeptember végén jubileumi kiállítást rendezünk.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel a határidõt meghosszabbítottuk,
azaz az átadásra szánt anyagokat, tárgyakat augusztus 31-ig fogadjuk.
Ezért továbbra is kérünk mindenkit, aki a kiállítás idejére személyes
relikviákat, régi fotókat, írásokat, egyéb emléktárgyakat tud felajánlani,
jelentkezzen az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Szûcs Lajos
Korcsok Anita
Telefon: +36 20 419 4242
Telefon:+ 36 20 220 3686
E-mail: szucsl@mezotur.hu
E-mail: akorcsok@mezotur.hu
Átvevõ helyeink:
- Városi Oktatási Centrum (volt fõiskola) porta, Petõfi tér 1 sz.
- Tourinform Iroda Kossuth tér 1 sz.

Köszönettel:
Herczeg Zsolt polgármester, a MAFC elnöke
Szûcs Lajos a MAFC elnökhelyettese

XII. Túri Vásár Kupa
A Túri Vásárt megelõzõ napon,
augusztus 10-én szombaton újra
megrendezésre kerül Mezõtúr Város
Önkormányzatának fõtámogatásával
a Túri Vásár Kupa horgászverseny. A
Mezõtúri Horgászegyesület szervezésében megvalósuló verseny a
Berettyón átívelõ közlekedési és vasúti híd között lesz, 07.00-12.00 óra

között. A korán kelõk 05.30-kor
nevezhetnek elõzetes egyeztetéssel,
1000 Ft-os nevezési díj ellenében.
További tudnivalók: Páros, A – B
szektor, feederbotos, 1 fõ/2 bot /1–1
horog. Szúnyoglárva kizárva, és
bogáncs használata is tilos!
Info: Veres Imre versenyszervezõ:
06-20-915-9700
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Ünnepi kedvcsináló
Varázslatos lampionúsztatás

Idén 3. alkalommal rendezi meg
Mezõtúr Város Önkormányzata a
szívmelengetõ, káprázatos látványt
nyújtó lampionúsztatást 2013.
augusztus 19-én este 8 órától a
Hortobágy-Berettyó partján.
A kicsiknek és nagyoknak is felejthetetlen élményt nyújtó rendezvényen
évrõl évre többen vesznek részt, így
idén már bõvített programokkal várják
a szervezõk a kedves érdeklõdõket.
Akik nem tudják otthon elkészíteni lampionjaikat, lehetõségük
lesz azokat 18 órától a Kossuth
téren óvónõk segítségével megal-

Testvértelepülési Találkozó 2013.

kotni. A csodás úsztatást követõen
utcabál veszi kezdetét a Kossuth
téren a Lesz Vigasz zenekarral majd
Retro feeling music Party Djnazoval.
Éljük át újra együtt ezt a varázslatos élményt!
Mindenkit szeretettel vár a rendezõ, Mezõtúr Város Önkormányzata!

Alföldi Sárkányok Harca

Mezõtúr
Város
Önkormányzatának fõtámogatásával ez
évben is megrendezésre kerül az
Alföldi Sárkányok Harca 2013.
augusztus 20-án a Berettyó Parton.
A közel egy évtizedes múltra viszszatekintõ rendezvény minden
évben többet nyújt a résztvevõ csapatoknak és a szurkolóknak. Ebben
az évben 12 állandó csapattal indul a
sárkányhajó verseny, ahová új versenyzõket is várunk. Egy hajóban
minimum 16, maximum 20 fõ versenyezhet. A rendezvény 9 órakor kezdõdik közös, vidám bemelegítéssel
és a hajós esküvel, ami egy napra
mindenkit igazi hajóssá tesz. A ver-

senyben amatõr és profi csapatok
vesznek részt és több futamban
mérik össze tudásukat. Ha élvezni
akarod a vízen suhanás élményét,
az evezés örömét, a barátokkal való
együttlétet akkor bátran gyere versenyezni az Alföldi Sárkányok Harcára
a Hortobágy Berettyó partjára.
A rendezvény fõtámogatója
Mezõtúr Város Önkormányzata.
További információk:
www.mezotur.hu,
www.alfoldkozepe.hu
E-mail: akorcsok@mezotur.hu
Csernyán Péter: 20/424-9932,
Korcsok Anita 20/220-3686,
Metzker Krisztina 70/334-6820

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014-ben
az egyesületünk kiállítás keretében emlékezik az eseményre.
Kérünk minden olyan személyt, aki segíteni tud az anyag összeállításában – fotókkal, levelekkel, tárgyakkal, egyéb dokumentumokkal – kölcsönözze a kiállítás idejére egyesületünknek.
Gyûjtés: 2014. március 31-ig.
Helye: Petõfi S. u. 5. 9-15 óra között.
A beadott anyagról pontos jegyzéket készítünk, amely alapján visszajuttatjuk a tulajdonosához.
Telefon: 06/20 214-4756
Segítõ szándékukat megköszönve.

Tisztelettel:
a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében
Szabó András elnök

Mezõtúr Város Önkormányzatának az EACEA által az „Európa a
Polgárokért” Program keretében kiírt
Testvérvárosok
Polgárainak
Találkozói pályázata 2013. tavaszán
sikeres elbírálásban részesült. Az
elnyert támogatásból az Önkormányzat tesvértelepüléseinek részére találkozót szervez, amelynek idõpontja 2013. augusztus 9-12. A rendezvénynek a már hagyományként
városunkban zajló arTÚR Mûvészeti
Fesztivál és az azt záró Túri Vásár
nyújt ünnepi keretet. Vendégek
érkeznek erdélyi tesvérvárosainkból
Sepsiköröspatakról, Kálnokról és
Árkosról, a németországi Weida-ból,
a szerb Törökbecsérõl, a lengyelországi Makow-ról, de örömmel fogadták el meghívásunkat az olaszországi Canelli városában is.
Az idei találkozó általános célja
egymás kulturális, mûvészeti értékeinek bemutatása valamint tekintettel
arra, hogy 2013 az Európai Polgárok
Éve, az uniós állampolgárság jelentõsségének és az aktív polgárság fontosságának hangsúlyozása. Fontos
cél a nyilvánosság figyelmének felhívása az EU szakpolitikáira, ezen belül
az oktatáspolitikára és a kultúrpoliti-

kára, valamint a négy szabadságelv
gyakorlati jelentõségére.
A meghívottak fiatalkorúak és a
fiatalok környezetében élõ, velük
folyamatos interakcióban lévõ felnõttek (szülõk, tanárok). Testvérvárosaink
vezetõit arra kértük, hogy a résztvevõk kiválasztásánál lehetõségeikhez
mérten vegyék figyelembe a nemek
szerinti egyenlõ megoszlást, illetve a
hátrányos helyzetûek támogatását.
Az idei évben a programok
között szerepel többek között egy
szakmai konferencia, amelynek
témája az Európai Unió valamint az
adott településen zajló mûvészeti
oktatás. Ezen kívül minden település bemutatkozik, egy az adott kultúrára jellemzõ zenés, táncos elõadással. A gyerekek részt vesznek
még rajzversenyen, ahol alkotásaikon keresztül szemléltetik milyen
Európát képzelnek el 2020-ban, de
a Túri Kupa Utcai Futóversenyen is
megmutatják az összetartozás erejét. A találkozó eseményeire mindenkit szeretettel várunk! A részletes programot és idõpontokat a
következõ számban olvashatják.

Korcsok Anita

NAPRAFORGÓ
BIO- BÜFÉ
Kávézó és gyümölcslé „ivó”
•kávékülönlegességek (omnia presszó kávé, „Túri” jegeskávé, bécsi
kávé, amerikai jegeskávé)
•100 %-os magyar gyümölcs- és zöldséglevek
•frissen préselt- gyümölcslevek
•hideg ásványvizek, üdítõk, „nagymama” szörpjei
•friss saláták
•hideg- és meleg szendvicsek sok zöldséggel
•jégkrémek
Várunk mindenkit szeretettel, akinek fontos
az egészsége és szeretne felfrissülni!
Nyitvatartás:
Mindennap de. 9:00-14:00 óráig, du. 15:00 órától,
igazodva a Közösségi Ház programjaihoz
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Világverõ küzdõsportolók

Álló sor balról jobbra: Ifj. Juhász Attila, Juhász Attila, Rácz András, Juhász
Dávid, Bíró László, Hajós Sándor, Kurgyis Csaba, Ádám Sándor, Tóth Károly.
Guggol: Lajter Dorina

2013. június 27-30-ig a magyarországi Tapolca városa adott otthont a
WAKF (World All-Style Kickboxing
Federation) világszervezet amatõr
világbajnokságának. A négynapos
küzdõsport rendezvényen Point
Fighting, Light Contact, Kick Light,
Muay Thai, Full Contact, Low Kick,
K1 Rules, Body Contact, Submission
Grappling, Self Defense, MMA és
különbözõ formagyakorlatokban
mérték össze a harcosok felkészültségüket. A Tapolcai Rendezvénycsarnok a megnyitóra megtelt
különbözõ nemzetiségû versenyzõkkel. Olasz, cseh, szlovák, horvát,
román, kenyai, izraeli és természetesen magyar egyesületek kezdték
meg a versenyzést.
A Túrkevei Városi Sport Egyesület
Thai-Boksz Szakosztálya (korábbi
Mezõtúri Kick & Thai-Boksz Klub)
valamint a Mezõtúri Ász Sport Klub
versenyzõi közül Tóth Károly
„Karimo” (71 kg), Kurgyis Csaba (54
kg), Ádám Sándor (35 kg), Lajter
Dorina (52 kg), Rácz András (63 kg),
Juhász Dávid (79 kg), Juhász Attila
(69 kg) és Bíró László (veterán
abszolút kategória) várta a megmérettetést. Az elsõ napon Point
Fighting és Kick Light kategóriában
voltunk érdekeltek. Ádám Sándor,
Lajter Dorina, Tóth Károly, Kurgyis
Csaba, Rácz András és Bíró László
magabiztosan kezdték a selejtezõket.
Lajter Dorina pontosan betartva az
edzõi utasításokat, megfontolt,
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott 10 éves kora ellenére. Ádám
Sándor és Kurgyis Csaba Európa
Bajnokhoz méltóan döngölte földbe
ellenfeleit, míg Tóth Károly „Karimo”
a megszokott higgadtsággal és pontossággal osztotta a pofonokat. Bíró
László ellenfele a selejtezõben egy
hatszoros Point Fighting világbajnok
volt, így kicsit izgatottan vártuk a

mérkõzését. Szerencsére nem kellett
aggódni, hiszen Laci félelmetes lábsöpréseivel és látványos fejrúgásaival
megmutatta a mezõtúri virtust, és
jókora pontelõnnyel zárta a mérkõzését. Versenyzõink a harmadik mérkõzésükre már a döntõben találták
magukat, ahol bizakodva vártuk a
mérkõzések végét, tudva, hogy legrosszabb esetben is ezüstéremmel
térhetnek haza versenyzõink.
Azonban a napi több mérkõzés
fáradtságát nem mindenkinek sikerült leküzdeni, így Tóth Károly,
Kurgyis Csaba és Lajter Dorina nagy
küzdelem árán, de „csak” ezüstéremmel gazdagodhatott. Ádám Sándor,
Rácz András és Bíró László nem
talált legyõzõre így világbajnoki
aranyéremmel térhettek haza.
Másnap Tóth Károly „Karimo”
K1 Rules kategóriában próbált szerencsét, azonban pontozásos vereséget szenvedett a selejtezõkben,
így búcsúznia kellett a versenytõl.
Az utolsó napon az MMA kategóriában izgulhattunk a Juhász testvérekért. Dávid és Attila olyan szinten ráhangolódott a mérkõzésekre,
hogy szinte letarolták a mezõnyt.
Dávidot nem tudta megállítani egy
Ju-Jitsu edzõ sem, bár óriási harcot
vívtak. Dávid a döntõt folyamatos
fejütésekkel nyerte, a földön lévõ
ellenfelérõl a bírónak kellett leszedni. Attila 8 kg-ot fogyott két hét
alatt, hogy ne kerüljön össze testvérével. Teljesítményén néha meglátszott a hirtelen erõveszteség, azonban rutinjának, és pontos technikai
végrehajtásainak köszönhetõen õ
sem talált legyõzõre, így MMA kategóriában is ünnepelhettünk két
világbajnokot.
A mezõtúri és túrkevei küzdõsportolók összesen öt világbajnoki
aranyéremmel és két ezüstéremmel
térhettek haza. A sok edzés és az

edzõi taktika meghozta gyümölcsét,
és ismételten bizonyíthattunk a kétkedõknek, hogy igen is egy nagyon
jó és tehetséges csapat vagyunk,
akikben bármilyen eredmény benne
van. Az Ász Sport Klub edzõi
(Juhász Attila és Bíró László) valamint a TVSE Thai-Boksz szakosztály
edzõi (Bíró László és Hajós Sándor)
bebizonyították, hogy nincs lehetetlen, ha igazán akarja az ember, és
kellõ szakértelmû edzõk egyengetik
az
útját
a
versenyzõknek.

Természetesen erre a versenyre sem
jutottunk volna el szponzorok nélkül. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a támogatóinknak: TVSE
Túrkeve, Ábrahám Károly (Ábrahám
Kft. Túrkeve), Zuppán Zoltán
(Mezõtúr), Agrohíd Kft (Mezõtúr)
Bencsik Gergely (Mezõtúr). Az utaztatásunkban ismételten a Manó
Minibusz Kft (Márton László
Törökszentmiklós) mûködött közre.

Juhász Attila
Ász Sport Klub edzõ

Csabai Wagner József emlékkiállítás
A Városi Galéria ad majd otthont az
augusztus 20-án Csabai Wagner József
születésének 125. évfordulója alkalmából nyíló kiállításnak. Csabai Wagner
József Mezõtúron élt, alkotott, tanított
közel 22 évet. Itt halt meg 1967-ben.

Sok mezõtúri ihletésû munkája található szerte az országban kiállításokon,
galériákban, aukciókon és a városunkban is. A hazai pasztellfestészet egyik
meghatározó képviselõjének adózunk
a kiállítással. Info: mkskft.hu

II.Túri Tradicionális Örömíjászverseny

Foto: Metzker Krisztina

Mezõtúri Csillagösvény Hagyományõrzõ Egyesület megrendezte a
II.Túri
Tradicionális
Örömíjászversenyt az Erzsébet ligetben
2013 . július 13-án. A versenyre meghívtak minden pusztai merev szarvú
íjjal rendelkezõ íjászt és egyesületet.
A küzdelem folyamán húsz különbözõ célt kellett leküzdeni a ligetes-fás
környezetben, minden célra három
lövést kellett leadni. Az egyéni megmérettetésen kívül csapatverseny és
íjászpárbaj is volt a „Túri
Örömíjászverseny legjobb csapata” és
a
„Mezõtúr
legjobb
párbajozója”címekért. A díjakon kívül
Boldog István országgyûlési képviselõ az abszolút pontgyõztesnek egy
egyedi kerámia díjat is átadott a rendezvényen. A versengés egész nap
zajlott, a programot színesítette a
solymász bemutató, amely ízelítõt
adott a középkor kedvelt vadászatából is. Az Alföld minden területérõl
érkeztek nevezõk, akiket az egyesület
nemcsak a kiváló szervezéssel, az
érdekes célokkal vagy éppen Mezõtúr
híres ízeivel várt, hanem jurtával,
hagyományõrzéssel és kerámia díjai-

val. melyek méltán mutatták városunk örökségét és történelmét.
Az eredmények a következõképpen alakultak:
Mini lány 1. Török Dorina Mezõtúr
Mini fiú 1. Eszes Szilárd Mezõtúr
2. Tóth Levente Péter
Gyermek fiú: 1. Ifj. Sziták László
Sárrétudvari, 2. Ifj. Karas Lajos
Karcag, 3. Eszes Roland Mezõtúr
Gyermek lány: 1. Szokolai Zsófia
Mezõtúr, 2. Kokovai Vivien
Mezõtúr, Szabó Réka Kétpó
Ifi lány: 1. Vas Bianka Turul Koppány
Felnõtt nõi: 1. Szászné Kata
Sárrétudvari, 2. Metzker Krisztina
Mezõtúr
Felnõtt férfi: 1. Vas Tibor Turul
Koppány, 2. Migaskó László
Békéscsaba, 3. Nagy Sándor
Békéscsaba
Szenior nõi: 1. Tóthné Kollár Eszter
Szenior férfi: 1. Pál Sándor
Fegyvernek, 2. Zajacz Gábor
Besenyszög, 3. Borúzs Károly
Sárrétudvari
Köszönjük minden segítõnknek,
szponzorunknak a munkáját!

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

ELHUNYTAK
Gyõri Jánosné Bucsek Magdolna Edit élt 56 évet,
Bíró Gábor élt 84 évet,
Németh Ferencné Kovács Erzsébet élt 73 évet,
Egri Lajosné Vass Margit élt 79 évet,
Székely Sándor élt 73 évet,
Szegedi Sándorné Iglódi Eszter élt 71 évet.

Nyugodjanak békében.

Juhász Hanna Miléna
(Nagy Szabina)

Kõrös Ramóna
(Virág Klaudia)

Rafael Márkó Levente
(Rafael Erzsébet)

Rafael Martin
(Rostás Renáta)

Egy sóhajtás… nekrológ helyett

„..Létembe látok könnyes ablakon
S szeretnék élni bús hallgatagon,
Míg lelkemen: a sima tó felett
Mint halász, ha kapott kedvezõ szelet,
Egy régi emlék gyöngyöket halász…”

Drága Mancika!
Búcsúzunk… búcsúzom, sokunk
nevében, a sors megváltoztathatatlan
akaratába megnyugodva… szomorú-

an, mégis elégedetten, mert az ÜGY, a
Könyvtár, sok ezer gyermek birodalma, játszótere, otthona – amelyet létrehoztunk, melyet dajkáltál, szeretettel neveltél, ápoltál, vigyáztál és megharcoltál (de soha bele nem fáradtál)
melynek békéjét féltve vigyáztad s a
nyugalmáért oly sokat tettél – jó
kezekben van… általad is lett az, ami
most… a mû tehát él és tovább élsz
benne TE is… remélem mindörökké!
Azzal a derûvel, optimizmussal,
szeretettel, törõdéssel, bölcsességgel, szorgalommal, kitartással,
gyöngédséggel a lelki tarsolyunkban, gazdagon… minden emberi jót
megköszönve HÁLÁS ISTEN
VELEDDEL búcsúzom szeretõ kolléga-barátaid nevében is:

Hegedûs Panni
Mezõtúr, 2013. július 3.

Ramazuri Kölyökklub tábor
Részlet a programokból
Július 22-26.
Hétfõ: játékos ismerkedés, könyvtári játékos délután
Kedd: egész nap strand
Szerda: lovastanya látogatás, lovaglás, kocsizás
Csütörtök: egész napos kirándulás Szarvasra
Péntek: kézmûves foglalkozások
Július 29-Augusztus 02.
Hétfõ: játékos ismerkedés, szõnyegszövés
Kedd: egész nap strand
Szerda: egész napos kirándulás Szanazugba
Csütörtök: kerékpártúra tanyalátogatással
Péntek: tenisz foci, kézmûvesfoglalkozások
Telefon: 06/20 375-1074, 06/30 533-7326 email: mezotur@citromail.hu

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: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Szabadtéri Mozi
Túri Fazekas Múzeum
(a múzeum belsõ udvara)

Croodék
Színes, magyarul beszélõ,
amerikai animációs film, 99 perc, 2013.
2013. július 26. (péntek) 21:00
Belépõ:100 ft

IV. Balázs Árpád Emlékverseny
2013. július 13-14-én rendezte meg a Mezõtúri Horgászegyesült a IV.
Balázs Árpád Emlékversenyt a Harcsás lapos ágán.
A versenyen összesen 33 induló vett részt, az összfogás 158,65 kg volt.
Az elsõ három helyezett a következõképpen alakult:
I. Legeza György és Báner László 24,52 kg
II. Murányi Bálint és Láposi Zoltán 19,62 kg
III. Dóczi Csaba és Kovács Olivér 17,66 kg
Gratulálunk a résztvevõknek!

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Július 19-25-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Július 26- augusztus 1-jéig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Állatorvosi ügyelet
Július 20-21-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Július 27-28-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 56/350-600, 06/30/963-5209

Lapzárta: 2013. július 24. (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.

