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A sajtótájékoztatót Herczeg Zsolt
polgármester nyitotta, aki a rendezvény térségben betöltött szerepérõl,
annak jelentõségérõl, valamint a
testvértelepülések találkozójáról
beszélt. Mondanivalójában elmondta, hogy az önkormányzat, a városvezetés számára fontos, hogy a
hagyományok ápolására minél
nagyobb hangsúlyt fektessenek,
ennek fényében kerül megrendezésre idén is az ArTúr Fesztivál és Túri
Vásár. Emellett hangsúlyozta, hogy
Mezõtúr Város Önkormányzata számára is a legfontosabb rendezvény,
melyet minden évben megrendeznek a városban. – Önkormányzatunk
sajnos igen nehéz anyagi körülmények között van 2013-ban is, de
kiemelt fontosságúnak tartjuk mind
a fesztivált, mind pedig a Túri
Vásárt, ezért csoportosítottunk erõforrást ezek megrendezésére. A
részvételi adatokból is látszik, hogy
nem csak a mezõtúriak körében,
hanem a térségben élõk körében is
méltán népszerû ez a programsorozatunk – mondta Herczeg Zsolt a
sajtótájékoztatón. A város és a
fõszervezõ Kft. igyekezett olyan
programcsomagot összeállítani,
amely a hagyományok ápolásáról is
szól, több mûvészeti ág képviselteti
magát, ingyenesen. Elmondta azt is,
hogy az ingyenességet továbbra is
fent szeretnék tartani, más városok-

Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

2013. július 24-én a Túri Vásár és
ArTúr Fesztivál témakörében
összevont sajtótájékoztatót tartott
Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere, Szûcs Dániel a
Mûvelõdési, Oktatási és Sport
Bizottság elnöke, Bordács László
a Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport KKN Kft. ügyvezetõje és
Bodor Márta a rendezvény sajtófelelõse.
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kal ellentétben. Az idõszak eseményeinek fontos pontja egy EACEA
pályázat segítségével megvalósuló
testvértelepülési találkozó. A delegációk a pénteki napon érkeznek
hozzánk, azaz augusztus 9-én, és a
rendezvénysorozat végéig maradnak. – Nagyon fontos számunkra az,
hogy a testvértelepülésekkel folya-

Sport Bizottság elnöke nagy örömként éli meg, hogy a várost nagyon
sokan látogatják különbözõ kulturális események miatt is. A nagy sikerrel megrendezett East Fest után
máris itt van a város által szervezett
legnagyobb rendezvénysorozat. A
hangsúlyt az összmûvészeti jelleg
kapja, így a programokra kilátoga-

A képen: Bodor Márta, Bordács László, Szûcs Dániel, Herczeg Zsolt.
Fotó: Orosz Annamária

matosan ápoljuk a kapcsolatot, mi is
kapunk meghívásokat minden
évben a részükrõl. 2013 a polgárok
európai éve és 2014-ben Európa
Uniós választások is zajlanak, ezen
alapelvek mentén illetve a mûvészeti oktatás témakörben kerül megrendezésre az idei testvértelepülési
találkozó. Nagy öröm számomra az,
hogy számos gyermek is érkezik a
küldöttségekkel, az idelátogatók létszáma majdnem eléri a 100 fõt.
Minden küldöttség egy angol nyelvû prezentációval készül a szombat
délelõtti (aug.10.) konferenciára. A
testvértelepülések részérõl olyan
gyermekek is érkeznek majd, akik
bemutatják a helyi népmûvészeti
hagyományokra épülõ táncos-zenés
mûsorukat, ezzel is színesíteni fogják a mi rendezvényünk palettáját.
A programsorozatban nagy jelentõssége lesz a sportnak, valamint a
kultúrának, errõl és a kísérõ rendezvényekrõl Szûcs Dániel beszélt.
Mint a Mûvelõdési, Oktatási és

tók sok különbözõ zenei, kulturális
irányzat közül választhatnak. A fellépõk között nem csak országosan
elismert elõadók találhatók, hanem
a városunkban mûködõ csoportok,
helyi zenekarok is. – Sport területén
is hûek vagyunk városunk hírnevéhez. Ez idõszakon belül is kerül
olyan sportesemény megrendezésre, amely nem csak Mezõtúr számára jelentõs, hanem a térség, a régió
és az ország számára is, ilyen például a XI. Túri Kupa utcai futóverseny,
vagy a XII. Túri Vásár Kupa
Horgászverseny. Természetesen a
sportesemények mellett más kulturális program is megrendezésre
kerül, így a fesztivált követõ programok közül kiemelném a lampionúsztatást, amelyet augusztus 19-én
este újra megrendezünk. – Majd
bõvebben ismertette a kísérõ rendezvényeket, amiket megtalálnak a
Mezõtúr
és
Vidéke
ArTúr
Fesztiválról és Túri Vásárról szóló
különkiadásában.

A sajtótájékoztatót Bordács
László folytatta, aki a 2013. augusztus 11-i Túri Vásárral kapcsolatos
tudnivalókat ismertette. A település
városi rangjával megkapta a vásártartás jogát is, már Nagy Lajos
király idejében. A rendszerváltás
utáni elsõ Túri Vásár 1992-ben
került megrendezésre, akkor még a
Dózsa György úton. Fontos változás, hogy 2011 óta a Szolnoki út és
a Víztorony alatti terület ad helyet a
programoknak. Több árus érkezik
ilyenkor ide, akik színesítik a vásári
forgatagot. – A vásárral kapcsolatosan szombat déltõl útzár lesz a
Szolnoki úton, illetve annak bekötõ
útjain. Ezúton is kérem a lakosság
türelmét, megértését ezzel kapcsolatban. A terület lezárása azt a célt
szolgálja, hogy minél rendezettebb
körülmények között tudjuk ezt a
nagy sikerû vásárt megrendezni. –
mondta Bordács László tájékoztatójában. – A vásárra a helyszínen is
lehet jelentkezni árusként. Az érintett területen a helyfoglalás elõzetes
jelentkezés alapján történik. A
vásárba érkezõket szombat éjféltõl
vasárnap reggel 7-ig várják munkatársaim, a késõbb érkezõket már
nem áll módunkban fogadni.
Ezután Bodor Márta a rendezvény sajtófelelõse ismertette a részletes programot és a fesztivál helyszíneit. A rendezvény többrétûsége
a helyszíneiben is megmutatkozik,
a szervezõk várják a látogatókat a
Közösségi Házba, a Túri Fazekas
Múzeumba, a Városi Galériába, a
Városi
Színházterembe,
a
Református templomkertbe, a
Katolikus templomba, valamint a
víztorony alatti fesztiválterületre –
Idén a víztorony alatti terület mel-
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lett kiemelt szerepet szántunk a
Túri Fazekas Múzeumnak és a
Városi Galériának. Úgy gondoltuk,
hogy idén külön helyszínt biztosítunk a népzene, a népmûvészet
kedvelõinek, ez lett a Folk Udvar,
vagyis a múzeum udvara. A
komolyzenei koncerteknek, kiállításoknak, színházi elõadásoknak
ad majd otthont az Art színtér,
vagyis a Városi Galéria. – Ezután
részletes tájékoztatást kaptunk a
rendezvénysorozat napi bontásáról, amit a Mezõtúr és Vidéke

különkiadásában, plakátokon, szórólapokon olvashatnak. A sajtófelelõs hangsúlyozta a mezõtúri mûvészek, alkotók, csoportok, zenekarok jelenlétét. – 2013. augusztus
6-án 19:15-kor kerül sor a fesztivál
megnyitójára a Katolikus templomban. Herczeg Zsolt polgármester úr
köszönti a megjelenteket, és a szervezõk álláspontja szerint egy mezõtúri fesztivált csak helyi mûvészekkel lehet megnyitni, így nyár esti
dallamokat hallgathatunk Garai
Maja, Papp Nikolett és Berczeli

Endre elõadásában. – Közkívánatra
a pénteki napon helyet kaptak a
helyi zenekarok, vagy olyan vidéki
zenekarok, amelyeknek helyi kötõdése van, valamint a Túri Vásáron a
városi nyugdíjas csoportok is szereplési lehetõséghez jutottak. A
mezõtúriak mellett több országosan ismert elõadót is láthatunk több
mûfajból, mint Ittzés Gergely fuvolamûvészt, színházi elõadást a
Cervinus Teátrum jóvoltából,
velünk lesz Szabó Eszter és Kontor
Tamás, a Takáts Tamás Blues Band,

Kowalsky Meg A Vega, Szabó
Balázs
Bandája,
Szironta
Csengettyû Együttes, Parapács
Zenekar, Magashegyi Underground
és még sokan mások. A rendezvénysorozat fõ fellépõje az R-Go,
akik nagyzenekaros élõkoncerttel
érkeznek.
A városvezetés és a szervezõ kft
nevében várunk minden látogatót a
2013. augusztus 6-11-ig megrendezésre kerülõ ArTúr Fesztiválra és
Túri Vásárra.

- A SZERK. -

Mindennapos fogadóóra

Tájékoztatás

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az augusztus 20-i állami ünnep
körüli munkarend az alábbiak szerint alakul:
2013. augusztus 19-e (hétfõ) munkaszüneti nap,
2013. augusztus 20-a (kedd) állami ünnep,
2013. augusztus 24. (szombat) munkanap.
A Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása módosul
augusztus 23-án (pénteken) hétfõi munkarend szerint, 2013. augusztus
24-én (szombaton) a hivatal a pénteki munkarend szerint dolgozik, így
ügyfélfogadás nem lesz.

dr. Szûcs Attila sk.
jegyzõ

ArTúr Fesztivál 2013. augusztus 6-10.
www.muveszetinapok.hu

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

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

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

VÉRADÁS!
2013. augusztus 11-én, vasárnap 9.00-14.00-ig
a volt MHSZ épületében!
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
hozza magával!

Magyar Vöröskereszt
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Tájékoztató a szennyvíztisztító telep helyzetérõl

Már korábban írtunk arról, hogy a
mezõtúri szennyvíztisztító telep egy
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0028 azonosító számú pályázat kapcsán megújul. A beruházás a megvalósítás
szakaszában van. A technológiai
telepítés során növényültetésre
került sor. A munkálatok elkészültek, jelenleg próbaüzem zajlik,
amely elõreláthatólag július végén
fejezõdik be. 2013. június 19-én sajtótájékoztató keretén belül a projekt
munkatársai és Herczeg Zsolt városunk polgármestere tájékoztatta a
lakosságot a beruházással kapcsolatban, valamint polgármester úr ünnepélyes növényültetést hajtott végre.
– Ez a beruházás azt jelenti, hogy
a keletkezõ szennyvizet a vonatkozó elõírásoknak megfelelõen tudjuk
megtisztítani, nem okozunk vele
környezetszennyezést. A másik
nagy környezetvédelmi probléma –
az iszapkezelés – is megoldódik. Ez
azt jelenti, hogy a keletkezõ fölös
iszapot víztelenítik egy iszapprésen
keresztül, ezt követõen vagy a
Kétpói Regionális Hulladéklerakóra
kerülhet ki, vagy rendelkezik a
Városüzemeltetési Kommunális Kft.

egy 3,2 hektáros területtel, ahova a
jogszabályok betartásával elhelyezhetõ lesz az iszap.
Az új telep technológiája ugyanaz, mint eddig volt, hiszen eleveniszapos biológiai tisztítómûrõl
beszélünk
mindkét
esetben.
Mikroorganizumosok bontják le a
vízben lévõ szennyezõdéseket. A
régi tisztítómû az 1970-es évek elején kezdett el mûködni, de nem
tudott megfelelni a jelenlegi elõírásoknak. Számos probléma volt az
üzemeltetés során, ami oda vezetett, hogy az elfolyó víz szennyezte
a Berettyót. Ezzel az új teleppel el
tudjuk érni azt, hogy a tisztított víz
minõsége megfelelõ legyen, illetve
megoldódik az iszapkezelés is. A
technológiákban van eltérés. Az új
telepet „élõgépesnek” is hívják,
ezek az élõgépek a betelepített
növények. A telepen látott növények gyökérzete lenyúlik a szennyvízbe és az ezekre tapadt baktériumok a szerves anyag lebontását
fogják szolgálni. Természetesen
nem csak a növények gyökérzetén
lévõ baktériumok fogják ezt végezni, hanem egyéb mûanyag felületek

is vannak, ahol meg tudnak tapadni.
Nagyon fontos, hogy a rendszer teljesen számítógéppel vezérelt, így
igazodik az élethez. A kiérkezõ
szennyvíz minõségérõl azt kell
tudni, hogy ha csapadékosabb az
idõjárás, akkor ennek hatására felhígul a szennyvíz, ami ahhoz vezet,
hogy a kijövõ szennyvíz szennyezettsége kisebb lesz. Ehhez tud
alkalmazkodni a telep, egy beépített
érzékelõ méri folyamatosan a beérkezõ szennyvíznek a kémiai oxigén
igényét, abban az esetben, ha ez
lecsökken, akkor a ciklusidõket –
különbözõ ciklusok vannak a tisztítási folyamatban – lerövidíti. Így a
víz hamarabb távozik a teleprõl.
Az új szennyvíztisztító telep
több, mint bruttó 600 millió forintba került, valamint a régi telepen is
egy közel 30 millió forintnyi átalakítást hajtottak végre a kivitelezõk
egy KEOP pályázat kapcsán. 85%
KEOP
támogatás
mellé az önkormányzatunk elkészítette a BM EU Önerõ
Alapra a pályázatot,
ami sikerrel zárult.

86 millió forint önerõt kellett volna
eredeti felállás szerint biztosítanunk, de az EU önerõalapból 43
millió forintot nyertünk. Ezt követte
egy másik pályázat – ami szintén az
önerõ csökkentésére irányult – a
Re g i o n á l i s
Fe j l e s z t é s i
Ügynökséghez kellett benyújtani,
ahol szintén pozitív eredménnyel
pályáztunk. A pályázat megvalósítás jelenlegi szakaszában az önkormányzat a Közremûködõ Szervezet
által nyújtott lehetõséget használva
igénylést nyújtott be a támogatási
intenzitás átszámolására. Ezzel azt
reméljük, hogy a vagyonértékelés
elkészítésével a támogatás intenzitást akár 95%-ra is fel lehet emelni.
Ebben az esetben arányosan az alapokból kapott támogatást vissza
kellene fizetni, de összességében a
város így jobban járna.

Bodor Márti

XII. Túri Vásár Kupa

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 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

Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebösszeírás határidejét
2013. június 31-rõl augusztus 15-re hosszabbítottuk.
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 továbbá a Mezõtúri Közös Önkormányzati

Hivatal portáján is, illetve letölthetõ a városi honlapról www.mezotur.hu.
További felvilágosítást és tájékoztatást a www.mezotur.hu városi honlapon vagy a Mezõtúr és Vidéke újság elõzõ számában találnak, illetve Deák
Károly mûszaki ügyintézõtõl a 06 /56/ 551-946-os telefonszámon kérhetnek.
Köszönjük, hogy a nyilatkozat kitöltésével és annak a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatalba történõ visszajuttatásával elõmozdítja az eb
összeírás sikerét.

dr. Szûcs Attila
jegyzõ
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Dalvarázs 2003-2013
Emlékszem, az elsõ hangversenyünkön 2003-ban, azon a forró
nyári estén éreztük, hogy valami
fontos és szép dolog vette kezdetét.
Akkor még szokatlan volt a zenei
mûfajok ilyen szintû egyesítése,
amit úgy hívnak „cross-over”.
Opera, operett, musical, filmzene,
nívósabb populáris dalok és egyegy dzsessz szám szerepel általában mûsorainkon.
Énekeseink tanulnak vagy tanultak énekelni, vagy kórusokban szerepelnek.
A kísérõk között vannak zenetanárok, vagy sok évi zenetanulás
van mögöttük. Egyik célkitûzésünk, hogy a mi koncertjeinken
mindig élõ zene szóljon. A ma divatos CD gépi kíséret praktikus, de
nincs meg az a képessége, hogy
átérezze az énekes aznapi hangulatát, érzésvilágát, éppen ezért nem is
tud alkalmazkodni az elõadóhoz.
Egyik legkedvesebb énekesünk –
Kun Imre bácsi – már örökre eltávozott közülünk. Egy-két dallal az õ
emlékét is felidézzük az augusztus

9-i jubileumi hangversenyünkön,
melyre a Városi Galériában (Art
Színtér) kerül sor.

Herbály Kati, Perei Zsuzsi, Major
Attila, Sipos Karina, Búsi Janka, Búsi
Feri, Kimberley Droscha, Szûcs
Orsolya, Vincze Zsuzsi, Kun Éva,

azokat.
A jubileumi hangversenyre
készülõdvén újra átéljük a zenei
összetartozás, az együttzenélés
semmivel sem összehasonlító örömét. Sajnálom, hogy ezen az alkalmon többen nem tudnak részt
venni egyéni elfoglaltságuk miatt.
Az ünnepi elõadás fellépõi:
Énekesek: Herbály Katalin, Szûcs
Orsolya, Varga Böbe, Búsi Janka,
Papp Nikolett, Garai Maja, Nagy
Éva, Nagy Dóra, Petróczki Csaba,
Szilágyi Sándor I-II-III; Búsi Ferenc.

Balról jobbra:
Nemes Ágnes, Székelyné Irénke, Kozák Júlia, Kun Imre, Kormányos Ildikó,
Szilágyi Sándor I, Veres Ági, Berczeli Endre, Katonáné Szalma Judtka, Petróczki
Csaba, Varga Böbe, Tamáshidy Ernõ, Molnár Andrea

Kísérõk:
Molnár
Andrea,
Kuttenberg Anikó, Papp Nikolett,
Kocsik Mónika, Skultéti Éva,
Petróczki Vivienn (hegedû); Székely
Orsolya (fuvola), Kálnai Kata (klarinét); Veress Ági (cselló); Soós
Kálmán (harmonika); Némethi Ákos
(bõgõ) és Berczeli Endre (zongora).
Mindenkit szeretettel várunk a
2013. augusztus 9-én (pénteken) 20
órakor kezdõdõ hangversenyünkre!

Számomra is hihetetlen, hogy tíz

év telt el a kezdet óta! Az évek során
sok énekes és zenész fordult meg
közöttünk. A teljesség igénye nélkül
idézem fel õket: Kozák Júlia, Nemes
Ági, Varga Böbe, Kormányos Ildikó,
Székelyné Irénke, Kun Imre,
Tamáshidy Ernõ, Szilágyi. Sándor I.,
Petróczki Csaba, Szilágyi Sándor II. ,
a békéscsabai Farsang Kata, a szolnoki Sülyi Károly, a már országos
hírû Varga Viktor, Pál Hajnalka,

Éger Ádám, Kelemen Marci és Szabó
Ferenc Franky; a zenekarban a legtöbbször játszottak: Molnár Andrea,
Katona Tiborné Szalma Judit, Veress
Ági, Guba Béláné, Soós Kálmán,
Némethi Ákos, Bene Bálint, Székely
Orsolya, Kálnai Kata, Kocsik Mónika.
Állandó mûsorvezetõnk – Boldog
Marika.
Ha néha voltak is apróbb nézeteltérések a zene szeretete elsimította

Berczeli Endre

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. augusztus 02.

5

mezõtúr és vidéke
Ünnepi kedvcsináló
Varázslatos lampionúsztatás

Testvértelepülési Találkozó programja
Mezõtúr, 2013. 08. 9-12.
Mezõtúr Város Önkormányzata
az EACEA által az „Európa a
Polgárokért” program keretében
kiírt Testvérvárosok Polgárainak
Találkozói pályázata pozitív elbírálásban részesült. Az elnyert támogatás összege: 9000 euró, amely segítségével az önkormányzat testvértelepülései részére 2013. augusztus
9-12 között találkozót szervez. A
külföldrõl érkezõ vendégek száma
90 fõ. A péntek délutáni érkezést
illetve közös vacsorát követõen vendégeink az arTúr Fesztivál programjain vesznek részt.
Augusztus 10-én szombaton a
Városháza Nagytermében 9 órai
kezdéssel kerül megrendezésre az
„Európáról van szó, Rólad van szó”
konferencia, amelynek témája az
Európai Unió illetve a mûvészeti
oktatás. Az Európai Unió himnuszának felcsendülése után a jelenlévõk mezõtúri illetve külföldi tanárok, diákok elõadásában prezentációkat hallgathatnak meg többnyire
angol nyelven. Csak néhányat
kiemelve a témák közül, szó lesz
például általánosságban az Európai
Unióról (története, tagok, alapelvek, jogok, kötelezettségek, 2014-es
európai parlamenti választások), a
diákok külföldi tanulását lehetõvé
tevõ programokról, pályázati lehe-

tõségekrõl (Comenius, Erasmus,
Leonardo, Grundtvig), de információt kaphatunk az adott településeken zajló mûvészeti oktatásról is. A
konferencia végén a rajzpályázat
ünnepélyes eredményhirdetésére
kerül sor, amelyre a gyermekek
által készített szebbnél-szebb alkotások a Városháza folyosóján lesznek megtekinthetõk.
14 órakor a Városi Oktatási
Centrum (volt fõiskola) ebédlõjében várjuk a kedves érdeklõdõket,
ahol mezõtúriak illetve testvérvárosaink zenés, táncos produkciókkal kápráztatják el a megjelenteket.
Ezt követõen meghívottaink közül
néhányan „Futás Európáért” mottó
alatt jelképes futással mutatják meg
az összetartozás erejét a Túri Kupa
Utcai Futóversenyen.
Augusztus 11-én vasárnap vendégeink természetesen részt vesznek
a Túri Vásár programjain, megtekintik a város nevezetességeit,
toronylátogatásra érkeznek a
Városházára, strandolnak, majd
augusztus 12-én reggeli után távoznak.
Mezõtúr Város Önkormányzata
minden érdeklõdõt szeretettel meghív és vár a találkozó rendezvényeire!

Korcsok Anita

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-

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

Gyertyák a téren

Aszfalt rajzverseny

Foto: Kötél Mónika

Foto: Papp Erika

2013. július 12-én aszfaltrajz versenyt tartottak a Szabadság téri járdákon. Az ötlet Mányi Tibortól
indult, aki sok gyermek számára
már ismerõs a játszótérrõl. A rajzok
témakörében nem volt megkötés a
gyerekek saját kreativitására volt

bízva milyen alkotás születik. A
verseny végén rengeteg díj került
kiosztásra, ezek többnyire felajánlásból érkeztek, melyeket ezúton is
köszönnek a szervezõk.

Bodor Márti

Városi összefogással jött létre a
Mányi Tibor által kezdeményezett
emlékkoncert 2013. június 28-án.
Ezen az estén az eltávozott szeretteink emlékére hívták fel a figyelmet.
Az eseményt Mányi Tibor nyitotta
egy dallal, majd Herczeg Zsolt
Mezõtúr város polgármestere
köszöntötte az érdeklõdõket. A
zenekari sort a Jimi Hendrixet meg-

idézõ zenekar nyitotta, majd a
Magma lépet a színpadra és végül a
Feno-Mén zárta a mezõtúriak sorát.
A zenekarok mellett Petróczki Csaba
énekelt a nagyérdemûnek. Az est fõ
fellépõje a Korál frontembere Balázs
Fecó volt. Az õ érkezésére teljesen
megtelt Közösségi Ház elõtti tér.
Köszönet a támogatóknak és a
látogatóknak.
Bodor Márti
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Bemutatkozik a Körös Tv
Mezõtúron az Optanet hálózatán fogható a szarvasi székhelyû Körös Televízió mûsora. A TV kialakulásáról,
Mezõtúrhoz való tartozásáról
Sipos Zoltánnal a Körös TV
tulajdonos ügyvezetõjével
beszélgettem.

oldások, amik lehetõvé tették azt,
hogy ne csak egy összefüggõ koaxiális kábelhálózaton belül, hanem
interneten keresztül is át tudjuk
küldeni az adást. Innentõl kezdve
határ a csillagos ég. Itt már csak az
volt a mérlegelni való, hogy hova

mûködõ helyi televízió nagyjából
200 van, de rajtunk kívül egyik sem
készít ilyen típusú mûsort.
Egyedüliek vagyunk, akik naponta
másfél órás, élõ, interaktív (élõ betelefonálási lehetõséget biztosító)
mûsort adnak. Itt a mûsor vendégé-

– Mióta van jelen a mindennapokban a Körös TV?
– A televízió indulását 2002-re
lehet tenni. Ebben az évben szûnt
meg Szarvason az önálló helyi
rádió. Rádió 1, majd Juventus néven
mûködött még, de az már minimális
helyi információt sugárzott. Így egy
ûr keletkezett a helyi médiában,
amit mi a televízióval pótoltunk.
Akkor már volt kiépült kábelhálózat
a településen belül, illetve
Békésszent andráson
és
Csabacsûdön.
Tulajdonképpen
ebbõl az igénybõl keletkezett a tV,
az említett három településen. Négy
fõvel kezdtük el, azóta folyamatosan terjeszkedünk, valamint fejlesztjük a mûsoridõt és a technikai
színvonalat. A visszajelzések alapján úgy látom, hogy a nézõink meg
vannak elégedve a munkánkkal.
Bátran mondhatom, hogy a környéken nincs ilyen színvonalú TV, mint
a Körös Televízió. Szerintem látszik
a mûsorainkon, hogy akik itt dolgoznak, azok kivétel nélkül imádják
ezt a mûfajt, másrészt jól is csinálják. Az eszközöket nekem kell biztosítani, de ez önmagában kevés,
ezeket tudni kell profin használni is.
Azt, hogy ez nálunk sikerül, mi sem
bizonyítja jobban, minthogy több
országos csatorna is átveszi a felvételeinket. Rendszeresen dolgozunk
az Echo TV-nek, mentek már felvételeink a „királyi” televíziókban és a
Hír TV-ben, de sok esetben az MTI
által nem is tudjuk, hogy kik használják ezeket.
– Említette, hogy három településsel indult a TV, az évek folyamán
ez hogyan bõvült?
– A három település után egy
úgynevezett kistérségi háló épült ki
a 44-es út mellé, akkor a következõ
lépcsõben
bejött
Kardos,
Örménykút, illetve Kondoros, ez
így egy kábelhálózatnak tekinthetõ.
Ekkor volt egy kis szünet, majd
ezután jöttek azok a mûszaki meg-

küldjük el a jelet, melyik az a település, amely kötõdik a környékhez.
Ekkor jött az elgondolás, hogy –
ahogy régen a Cervinus Rádió is
mûködött – az a 30 km sugarú kör
tekinthetõ „értelmes” területnek,
ahol az ott élõket érdekelheti egy
másik település információja. Így
vagyunk mi jelen Orosházán,
Gyomaendrõdön, Mezõtúron és
Kunszentmártonon. Mondhatom,
hogy a Körös TV lefedettsége településmarketing szempontjából ideálisan lett kialakítva. Ezek a települések nagyon közel vannak egymáshoz, ezért úgy gondolom fontos,
hogy az ott élõk tudjanak egymás
életérõl.
– Ekkora településmennyiséget,
mekkora stábbal tudnak ellátni?
– Most 10-12 fõ, aki nekünk dolgozik. Ha minden egy idõpontban
van, akkor 4 stábot tudunk mozgatni. Akik itt dolgoznak a Körös
TV-nél azok nem másodállásban
vannak, hanem fõállásban, ezt
tekintik hivatásuknak.
– Hogyan néz ki a TV mûsorfelépítése?
– Az adásunk napi 24 órás.
Hétköznap 12-18 óráig képújságunk
van, a többi idõszakban pedig normál mûsor látható. Hétköznaponként
élõ mûsor van 18:00 - 19:30-ig, „Nap,
mint nap” címmel. Erre vagyok a
legbüszkébb, hogy ezt meg tudjuk
valósítani. Ma Magyarországon

vel beszélget különbözõ témákról a
mûsorvezetõ, és a nézõk betelefonálhatnak, kérdezhetnek, hozzászólhatnak. Parázs viták már voltak,
de durva, szitkozódásokra még nem
volt példa. Majd 19:45-tõl 20:00
óráig friss híradóval jelentkezünk,
szintén hétköznap. Ezeket hétvégén
megismételjük. A 20 óra utáni idõszakban a hosszabb anyagok kapnak helyet. Egy történésrõl két anyagot készítünk, az egyik változat
bemegy a híradóba röviden, frissen,
a lényeget megtartva, a másikat
pedig külön hosszan, részletesen
megmutatva az adott esemény történéseit, interjúkkal ellátva adjuk.
– Mibõl tudja magát fenntartani a
TV?
– Gyakorlatilag három különbözõ
forrásunk van, az egyik a reklámbevétel, második a pályázatok és a
harmadik az önkormányzati bevételek. Reklámbevételünk nem lehet
sok, azért se, mert közösségi televízió vagyunk. Itt nagyon behatárolt
a reklámidõ és a mûsorstruktúra.
– Mezõtúr a televízió életében
milyen szerepet tölt be? Várható-e,
hogy aktívabban megjelennek a
városban?
– Nem szeretem, hogyha azt
mondják, hogy mi szarvasiak
vagyunk. Valahol lenni kell, kell egy
fix hely, nekünk ez Szarvas. Azért
is lett a nevünk Körös TV, hogy ne
egy településhez legyünk kötve.
Azok az események, amik

Mezõtúron történnek, nekünk legalább annyira fontosak, mint amik
Szarvason. Az pedig, hogy
Mezõtúrról mennyi eseményt és
milyen mértékben mutatunk be, az
az önkormányzat döntése. Õk hívnak, õk szólnak egyes rendezvények elõtt. Ha minket hívnak, biztos, hogy, – ahogy eddig is mentünk
– ezután is menni fogunk. A közelmúlt nagy változása, hogy most
már Mezõtúron is napi 24 órában
látható az adásunk. Az eddigi idõosztásos megoldás helyett önálló,
teljes csatornára került a Körös TV.
Az Optanet hálózaton az S2-es csatornán, 112,25 MHz frekvencián
található meg az adásunk Fontosnak
tartjuk, hogy nagy elõnye a Körös
TV-nek, hogy a mezõtúri történéseket, értékeket, innovációkat nem
csak helyben a helyi emberek számára tudjuk elsõ kézbõl közvetíteni, hanem közel
100 000
embernek két megye, négy járásának 14 településen.
– Beszéltünk a múltról, beszéltünk
a jelenrõl, mi várható a jövõben?
– Idõpontot konkrétan nem
tudok mondani, de az biztos, hogy
az idei évben a nézõk egy látványos
dolognak lesznek szemtanúi.
Minõségbeli javulás lesz. Több
okból sem szeretnék errõl még
részleteket elárulni, részben babona miatt, részben pedig azért, mert
rajtunk kívül álló dolgok is befolyásolják az idõpontot. Bízom abban,
hogy mindenkinek tetszeni fog,
nagyon régóta dolgozunk, hogy ezt
meg tudjuk lépni. Az új stúdió
kialakítása is ezt készítette elõ.
– A Körös TV mezõtúri kötõdését
talán erõsíti, hogy Berec Zsolt a
televízió munkatársa városunkból
származik. Megkérdeztem õt is a
TV-hez való vonzalmáról:
– Szarvasra jártam fõiskolára, de
mellette már a Túri TV-nél tevékenykedtem. Az elméleti tudásom
mellé ott gyûjtöttem tapasztalatot,
gyakorlatot a televíziós mûsorgyártás sokrétû folyamataiban. Késõbb
sajnos a külsõ hatások nem úgy
hozták, hogy a Túri TV tovább
mûködhessen. Megszûnése után
egy ûr keletkezett bennem, mert
nagyon közel került hozzám ez a
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szakma. Ezek után az önéletrajzommal bementem a tv-khez és a
Körös Televízióval találtunk egymásra. Azóta nagy felelõsség is, de
nagyon jó érzés is, mikor az ember
fontos része egy gépezetnek. Egy
nagyon komoly csapat része
vagyok, ahol szakmailag és emberileg minden kollégám maximálisan
rátermett és elkötelezett a televíziózás iránt, van kiktõl tanulnom a
hétköznapokban. Azt látom, hogy
ez a televízió stabilan fejlõdik, ez
nekünk munkavállalóknak egyfajta
biztonságérzetet ad. Mondhatom,
hogy megtaláltam a helyem.

Nagyon fontosnak tartom azt, hogy
lehet, hogy országos tv-hez képest
mi kis, vidéki televízió vagyunk, de
az anyagokat ugyanúgy minõségileg kell elkészíteni. Hitvallásom az,
hogy a nézõk a legjobbat érdemlik
akár országos, akár helyi szinten is.
Számomra fontos, hogy bár elkerültem Mezõtúrról, a Körös TV-n
keresztül mégis tehetek valamit a
város közéletéért a munkámon
keresztül és szülõvárosom hírnevét
öregbíthetem várostáblán belül és
kívül egyaránt.

Jól kezdték a bajnoki felkészülést a Túri tekések

Bodor Márti

XIV. Faragó Tamás „Rose” Kupa

A képen a Vodafone Pólósuli csapata, edzõje és Faragó Tamás

Július 13-14-én a Vodafone
Pólósuli és Mezõtúr Város
Önkormányzata szervezésében
került megrendezésre a XIV. Faragó
Tamás „Rose” kupa a Mezõtúri
Városi Strandfürdõ területén.
A torna célja hagyományteremtés,
a vízilabda népszerûsítése és a bajnoki mérkõzéseken kívüli játéklehetõség biztosítása a gyermekcsapatok
számára. Az idei évben meghívást
kapott a BVSC, Cegléd, Szolnok,
Csongrád, Eger és a Vodafone
Pólósuli csapata, amelyek 2001-ben
vagy késõbb született tehetséges
fiúkból és maximum két fõ 2000-ben
született lányokból állnak.
A rendezvényt szombaton délelõtt Faragó Tamás olimpiai bajnok,
a torna alapítója nyitotta meg, majd
ezt követõen Batta Attila Viktor
Mezõtúr város alpolgármestere
kívánt sok sikert és eredményes
játékot a versenyzõknek. A strandra
látogatók fantasztikus, izgalmas
küzdelmeknek lehettek tanúi. A
tehetséges gyermekeknek szüleik,
hozzátartozóik fáradhatatlanul
szurkoltak a medence szélérõl.
2 napos látványos küzdelem után
vasárnap délután négy órakor vette
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kezdetét az eredményhirdetés, ahol
elsõként Patkós Éva városi képviselõ
köszönte meg a játékosoknak a részvételt és a lenyûgözõ mérkõzéseket,
majd Faragó Tamás elismerõ szavai
következtek, amelyben elmondta,
hogy a jelen lévõ játékosok a jövõ
reménységei. A gyõztes, a Vodafone
Pólósuli csapata elnyerte a szervezõ
Önkormányzat által felajánlott
kupát, valamint az elsõ három csapat, 1. Vodafone Pólósuli, 2. Szolnok,
3. Eger 17-17 játékosa éremdíjazásban részesült. Különdíjat kapott a
legjobb játékos és a legjobb kapus,
illetve egy kedves mezõtúri lakos,
Lapu Ferencné egy olimpiai bajnokok által dedikált vízilabdát ajánlott
fel a legjobb játékosnak.
A játékosoknak gratulálunk és
további sok sikert kívánunk!
Köszönet Faragó Tamásnak, aki
jóvoltából ismételten városunkban
kerülhetett megrendezésre ez a
színvonalas torna, illetve köszönet
és elismerés minden további szervezõnek és a lebonyolításában közremûködõknek. Reméljük jövõre is
találkozunk!

Korcsok Anita

2013.07.14-én került megrendezésre Szentesen a Vasutas kupa
tekeverseny. A MAFC két csapattal
képviselte a mezõtúri tekéseket a
megmérettetésen. A fiúk úgy gondolták, hogy ha már rááldozzák a
vasárnapot, akkor mindent bele
adnak, aminek meg is lett az eredménye . A 4 fõs csapatok a klasszikus 120 vegyes gurításban az igazolt csapatok mezõnyében elhódították az I. és a II. helyet is. A MAFC
I. csapat 2087 fás összesített ered-

ménnyel lett a gyõztes, míg a MAFC
II. 1976 fás eredménnyel a 2. helyen
végzett.
De ennyivel nem érték be a mieink. Az egyéni versenyben is kisajátították a dobogót.
Elsõ helyen végzett Rácz Sándor
552 fás, második Hegyi István 527
fás, míg a harmadik helyen Polgár
Károly 525 fás kiváló eredménnyel.
Szép volt fiúk!! Hajrá teke! Hajrá
MAFC!

Lakatossanyi

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

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

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

Ramazuri Kölyökklub tábor
Részlet a programokból
Augusztus 12-16.
Hétfõ: játékos ismerkedés, agyagozás, fagyizás
Kedd: egész nap strand
Szerda: egész napos kirándulás Csongrád-Bokrosra a Vadnyugati városba
Csütörtök: mesedramatizálás, bábkészítés
Péntek: bábozás, szülõk vendégül látása, bábelõdadás
Bõvebb felvilágosítás és jelentkezés a lenti telefonszámokon.
HAMAROSAN TALÁLKOZUNK! Szeretettel várunk!

Papp Andrea
szervezõ-pedagógus
RAMAZURI Kölyökklub M e z õ t ú r, Pétery K. u. 2.
tel.: 06-20/375-1074 06-30/533-7326 email: mezotur@citromail.hu
TISZTELT SZÜLÕ!
Köszönjük, hogy gyermekét ránk bízta!
Amire szükség lesz ezen a héten:
- minden napra tízórai, uzsonna
- ásványvizet biztosítunk, ha ezen felül szüksége van a gyermeknek
más jellegû folyadékra, kérjük hozzanak magukkal
- egy váltás ruha (póló, nadrág), amit a helyszínen, hétfõtõl-péntekig
„tartalékolunk”
- strandos napra fürdõruha, törölközõ, papucs, naptej, fejfedõ, játékok,
ha szükséges, úszógumi, karúszó
- a csongrád-bokrosi kirándulásra legyenek szívesek kis hátizsákba
pakolni tízórait, uzsonnát, folyadékot, naptejet, k e v é s nasit, és
nylon zacskót az esetleges „balesetek” megelõzésére.

Tisztelettel: Papp Andrea

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

Csajági Levente
(Kovács Mária)

Kedves Szülõk és Gyerekek!
A MAFC 2013. augusztus 12. és 16.
között a városi Sportcentrumban
várja délelõttönként a
2007-2008-2009-ben született
gyermekeket
labdarúgó edzésére.
Az edzések célja a sportág bemutatása és abban az esetben, ha a gyermekek kedvet éreznek a versenyszerû
sportoláshoz úgy a szakosztály lehetõséget teremt a folytatáshoz.
Az edzéseken való részvétel ingyenes.
További információ:
Hegyi Attilánál kérhetõ a 06 70 775-7690 telefonszámon

ELHUNYTAK
Erdei Jánosné Kiss Margit élt 83 évet,
Bagdán László élt 45 évet,
Csernyán Lászlóné Csipes Terézia élt 80 évet,
Tímár Mátyásné Petykó Ilona élt 83 évet.

Nyugodjanak békében.

www.turihirek.hu
ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Augusztus 2-8-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
Augusztus 9-15-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22,
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 3-4-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209
Augusztus 10-11-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/70/975-1073

Lapzárta: 2013. augusztus 07. (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.

