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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Mezõtúr járási székhely
- Hogyan épül fel a járási hivatal
szervezete?

Mezõtúron is megkezdte
mûködését a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Mezõtúri Járási
Hivatala egy jelentõs közigazgatási reform eredményeként. A hivatal kialakulásáról, mûködésérõl Dr.
Boldog Szilvia hivatalvezetõt
kérdezem:

– A járási hivatalok törzshivatala
okmányirodai osztályból és hatósági osztályból áll. Az okmányirodák
január elsejétõl a járási hivatal
részeként várják az ügyfeleket, de
változatlan helyen, változatlan
munkatársakkal, azonban új ügyfélfogadási idõben. A hatósági osztály a szabálysértés, az alanyi jogon
járó szociális juttatások feladatkörében, földmûvelésügy / vízügy /
kommunális és kulturális közigazgatási területen ellátandó feladatok
területén jár el. A törzshivatal mellett a járási hivatalban találhatóak
meg a járási szakigazgatási szervek
is.

– Máris az elején azt kell tisztázni,
hogy milyen szempontok alapján
jöttek létre a járási hivatalok?
– A járás hivatalok legfontosabb
feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendõ államigazgatási feladatok ellátása. Kialakításukkor nagyon fontos szempont
volt, hogy az állampolgárok számára az ország minden pontján elérhetõek legyenek a szolgáltatások,
ugyanolyan minõségben. További
szempont volt, hogy az ügyintézés
egyszerûbb és könnyebb legyen a
lakosok számára, és az, hogy ezáltal egy ügyfélközpontú közigazgatás jöjjön létre. A közigazgatási
reform elsõ lépcsõje a 2011. január
elsejére megalakult kormányhivatalok voltak, majd 2012. január
elsejével a megyei önkormányzatok
által ellátott, fenntartott feladatok
átvétele következett és végül 2013.
január elsejével elindultak a járási
hivatalok. A fõvárosban 23 kerületben, vidéken 175 helyen jött létre
járási hivatal. Jász-NagykunSzolnok Megyében 9 járási hivatal
kezdte meg munkáját, melynek
egyike a Mezõtúri Járási Hivatal.
– Milyen feladatok kerültek át
ezekbe a hivatalokba?

– A járási hivatalok kizárólag
államigazgatási ügyeket vettek át. A
jegyzõknél csak azok az ügyek
maradtak, amelyekhez elengedhe-

– Milyen szakigazgatási szervek
mûködnek a hivatalban?
Jász-Nagykun-Szolnok megye járásainak székhelyei és a hozzá tartozó települések

tetlen a helyi viszonyok ismerete.
Így a járási hivatalhoz kerültek az
okmányirodai feladatok, egyes
gyám-és gyermekvédelmi feladatok, egyes szociális igazgatási
ügyek (ápolási díj, idõskorúak járadéka, közgyógy igazolványok
kiadása), szabálysértési feladatok.
Jegyzõi jogkörben maradt azonban
a birtokvédelmi eljárás, a hagyatéki
eljárás, anyakönyvi igazgatás, parlagfû mentesítés, adóigazgatás,
kereskedelmi engedélyezés és a
helyi állattartás szabályozása.
– Mely településekre terjed ki a
hivatal illetékességi területe?
– Hivatalunk illetékessége 5 településre terjed ki: Mesterszállás,
Mezõhék, Kétpó, Túrkeve és
Mezõtúr. Két szakigazgatási szervünk (a járási népegészségügyi
intézet és a járási állategészségügyi
és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal)

azonban a kunszentmártoni járás
illetékességi területén is ellátja
szakigazgatási feladatait.
– Helyileg hol található a Mezõtúri
Járási Hivatal?
– A székhelytelepülés Mezõtúr
és van egy kirendeltségünk
Túrkevén. Mindkét településen a
korábbi polgármesteri hivatalban
került kialakításra a járási hivatal,
Mezõtúron a Kossuth Lajos tér 1.
alatt, Túrkevén a Petõfi tér 1. alatt.
A székhelytelepülésen a törzshivatal Hatósági Osztálya és a szakigazgatási szervek a déli szárnyon találhatóak, de a városháza mindkét
bejáratán (déli szárny és fõbejárat)
meg lehet közelíteni a hivatalt. Az
Okmányirodai Osztály is változatlan helyen található Mezõtúron és
Túrkevén is. A Hatósági Osztály a
kirendeltségünkön szintén változatlan helyen található.

– 4 szakigazgatási szervünk a
Városházán található: a járási népegészségügyi intézet, a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ hivatal és a
Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatalának Mezõtúri Kirendeltsége. A járási munkaügyi kirendeltség január elsejétõl változatlanul a
Rákóczi úton várja továbbra is ügyfeleit. Járásunkban nem mûködik
az örökségvédelmi, illetve a kiemelt
építésügyi szakhatóság. Az építésügyi és építés-felügyeleti feladatokat a Török-szentmiklósi Járási
Hivatal Építésügyi Hatósága látja el.
Az örökségvédelmi feladatokat az
egész megye területén a Szolnoki
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal végzi.
– Mikor tart ügyfélfogadást a hivatal?
– Az ügyfélfogadási idõnk még
Folyt. a 2. old.

Adományozás a mezõtúri tankonyhának

3.old.

Magyar Kultúra Napja 2013

5. old.

Tájékoztató a városi kórház jelenlegi helyzetérõl

4.old.

Költészet Nap 2013

6. old.

I. Tóth Károly Meghívásos Úszóverseny

7. old.

Tájékoztatás a 2012. december havi vízdíjszámlákról 5.old.
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eltérõ a korábbi Polgármesteri
Hivatalétól, de már egyeztetések
folynak a városvezetõkkel arra
vonatkozóan, hogy a Mezõtúri és
Túrkevei Közös Önkormányzati
Hivatal és a Mezõtúri Járási Hivatal
egy idõben tartson ügyfélfogadást.
– Azokon a településeken, ahol
nincs kirendeltség milyen módon
van megoldva az ügyfélfogadás?
– A kistelepüléseken is állandó
ügyfélfogadást tartunk ügysegédek
által. Mesterszálláson minden
héten kedden 8:30-tól 12 óráig,
Mezõhéken minden héten kedden
13 órától 16 óráig, Kétpón pedig
hetente két alkalommal, kedden és
csütörtökön 8-12 óráig tart az ügyfélfogadásunk. Mindez azt a célt
szolgálja, hogy az ott élõknek ne
kelljen utaznia ahhoz, hogy a hivatali teendõiket intézhessék.

– Milyen változás várható az ügyintézéssel kapcsolatban 2013-ra?

túri polgármesteri hivatalban gyámhivatali ügyintézõként, 2005-tõl
kereskedelmi ügyintézõként dolgozott ugyanitt, majd 2006-ban szervezési osztályvezetõ-helyettessé nevezték ki. 2010-ben Mezõtúr aljegyzõjének választották, amely tisztséget
mostani kinevezéséig töltötte be.

– A jelenleg okmányirodát
mûködtetõ településeken kormányablakok alakulnak az év végén. A
járási rendszer az egyablakos ügyintézés bázisa, ahol az állampolgárok egyetlen helyen csaknem 2500
államigazgatási ügyben kereshetik
fel majd a kormányablakot mindkét
helyszínen.

Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter december 17-én
nevezte ki a járási hivatalok vezetõit.
A vezetõk kiválasztásánál fõ cél volt,
hogy szakmailag felkészült, közigazgatásban jártas személyek kerüljenek
a hivatalok élére. A kinevezés a felsõfokú végzettség és legalább 5 év közigazgatási gyakorlat megléte volt. A

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Mezõtúri Járási Hivatala
Ügyfélfogadási ideje:
Dr. Boldog Szilvia hivatalvezetõ

Mezõtúri Járási Hivatal vezetõje Dr.
Boldog Szilvia. 1977-ben született
Mezõtúron. 2002-ben a Szegedi
Tudományegyetemen jogászként
doktorált. 2009-ben a Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési
Intézetben közbeszerzési referensi
képesítést szerzett. 2003-ban a mezõ-

hétfõ:
8 00 – 18 00 óráig
kedd:
nincs ügyfélfogadás
szerda:
8 00 – 16 00 óráig
csütörtök: 13 00 – 16 00 óráig
péntek:
8 00 – 12 00 óráig
Bodor Márti

TISZTELT LAKOSSÁG!

Erdõ- és fatelepítés

A Mezõtúr Város Sportjáért Alapítvány köszönetet mond azoknak az
állampolgároknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítványnak juttatták céljaink megvalósítására.
Az Szja 1 %-ból támogattuk a 2012. 08. 11-én megrendezett Túri Kupa
utcai futóverseny utánpótlás korú korosztály díjazását. Hozzájárultunk
2012. 12. 21-én a sport évzáró ünnepségen a sportolók elismerõ
díjazásához. Kérjük további szíves támogatásukat.
Adószámunk: 19219347-1-16

Mezõtúr Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
a szükséges fakivágások mellett nagy hangsúlyt fektetünk a fa és
erdõtelepítésre is.
Az Önkormányzat 2012. õszén a Start-munkaprogram keretén belül
négy Önkormányzati tulajdonú területen telepített erdõt Magyar kõris
alannyal az Erdészeti Hatóság által engedélyezett telepítési terv szerint.
A telepítésre Mezõtúr Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz „Mezõgazdasági területek erdõsítése” jogcímen. A megítélt támogatás összege 5087 Eur.
A telepített terület nagysága 5,5 hektár (összesen 42000 db csemete).
Továbbá a Mezõtúr és Környéke Víz- és Csatornamû Kft.
Start munkaprogram keretein belül foglalkoztatott munkavállalói 2012.
õszén 505 db fát ültettek el a város különbözõ pontjain:
Erzsébet liget, Ligeti tó, Alkotmány tér, Kilián lakótelep, Kossuth tér,
Szabadság tér, Erkel F. utca, Ifjúsági lakótelep, Földvári út, Szolnoki
út, Kossuth út, Gyalog Magda tér, Balassa út, Bajcsy-Zs. utca,
Víztorony alatti vásártér, Strandfürdõ területe.
Ezen kívül 1126 db cserje került telepítésre az Erzsébet liget szoborpark nevet viselõ részére.
Az Önkormányzat a jövõben is mindent megtesz annak érdekében,
hogy pályázati forrásokból további fatelepítések valósulhassanak meg.

Tisztelettel:
Herbály Gergely
kuratórium elnöke
Tisztelt Mezõtúriak!
Mezõtúr
Város
Képviselõtestülete 215/2012.(X.25.) számú
határozatával szándékát fejezte ki
arra vonatkozóan, hogy országzászlót állít fel a nemzeti összetartozás
napja alkalmából.
Az országzászló felállítását az
önkormányzat közadakozásból szeretné megvalósítani, melyre adományokat vár 2013. március 20-ig az
alábbi számlaszámra:
Mezõtúr Polgármesteri Hivatal
Letéti Számla
12054006-00134485-02000007
Banki átutalásnál kérjük a megjegyzés rovatban az „országzászló”
megjelölést feltüntetni.
Amennyiben készpénzzel kívánják támogatni az emlékmû felállítá-

sát, úgy az adományukat a
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr
Pénzügyi Irodájánál tudják befizetni.
Abban az esetben, ha az országzászló állításánál önkéntes munkát
szeretnének felajánlani, vagy az
üggyel kapcsolatban bármilyen
információra van szükségük,
Makainé Ésik Klára ügyintézõ (tel:
56/551-913, e-mail: kmakaine@
mezotur.hu) tud tájékoztatást adni.
A beérkezett adományokról és az
emlékmû felállításáról a város lakosságát folyamatosan tájékoztatjuk.
Tisztelettel:
Herczeg Zsolt
polgármester

Herczeg Zsolt
polgármester

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben a jövõben a segítségemet kérik, vagy szeretnének találkozni velem, kérem személyesen jelezzék munkaidõben az alábbi
ügyintézõknél:
Mezõtúron a Polgármesteri Hivatalban, Szabóné Kara Erzsébetnél (I.
emelet). Telefonon: (56) 551-902
Mezõhéken a Polgármesteri Hivatalban Szilágyiné Enyedi Ibolyánál.
Telefonon: (56) 314-001
Mesterszálláson a Községházán Vargáné Józsa Mónikánál. Telefonon:
(56) 313-001
Boldog István
Országgyûlési Képviselõ
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2013. február 1-jén országszerte megkezdõdnek az
agrárkamarai választások
Az Országgyûlés a 2012. évi
CXXVI. törvényben rendelkezett az
új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara létrehozásáról. A minden
eddiginél szélesebb bázison megalakuló új köztestület kiterjed a teljes
élelmiszer-elõállítási láncra, azaz
alanyi jogon tagja lesz a mezõgazdaság, az élelmiszeripar, az agráripar
és a vidékfejlesztés minden piaci
szereplõje - az õstermelõktõl a nagyvállalatokig, a termelõktõl a kereskedõkig. A jogalkotó célja: erõs, egységes és korszerû köztestületet létrehozni a magyar agrárium támogatására, versenyképességének erõsítésére és érdekeinek hatékony védelmére.
A törvény szerint az új kamarának az országos kamarai választásokat követõen, legkésõbb 2013. március 31-ig kell megalakulnia.
Küldötteit, testületeit és tisztségviselõit 5 évre választják, az „1 tag - 1
szavazat” elve alapján. A jelenlegi
megyei agrárkamarák a megalakulással egyidõben egyetemleges jogutódlással beolvadnak az egységes
országos kamarába.
A vidékfejlesztési miniszter a
2013. február 1-21. közötti idõszakot jelölte ki az országos agrárkamarai választásokra, amelynek elõkészítéséért és lebonyolításáért a
Magyar Agrárkamara 20 tagú
Átmeneti Elnöksége a felelõs.
A megyei küldöttválasztásokat
február 1-15. között, megyénként
több meghirdetett idõpontban és
helyszínen, közjegyzõ jelenlétében
tartják meg. A szavazás megkönynyítése érdekében a választók az
adott megyében bármelyik meghirdetett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én minden
megyében pótszavazást tartanak,
ahol viszont már csak a választási
névjegyzékre pótlólag (fellebbezés
után) felkerültek voksolhatnak.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a meghirdetett szavazási helyszínek és idõpontok az alábbiak:
•
2013. február 1. (péntek):
08-18 óra között; 5008
Szolnok, Gorkij út 32.
(Szandaszõlõsi Mûvelõdési
Ház)
•
2013. február 4. (hétfõ):
08-18 óra között, 5100
Jászberény, Lehel vezér tér
18. (Polgármesteri Hivatal,
1. tárgyaló)
•
2013. február 6. (szerda):
08-18 óra között, 5300
Karcag, Kossuth tér 1.
(Polgármesteri
Hivatal,
földszinti házasságkötõ
terem)
•
2013. február 8. (péntek):
08-18 óra között, 5200
Törökszentmiklós, Pánthy
Endre út 2-6. (Ipolyi Arnold
Könyvtár, Múzeum és
Kulturális Központ)
•
2013. február 11. (hétfõ):
08-18 óra között, 5400
Mezõtúr, Szabadság tér 17.
(Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház)
•
2013. február 13. (szerda):
09-18 óra között, 5440
Kunszentmárton, Kossuth
Lajos utca 16. (Kunszentmártoni Mûvelõdési Ház)
•
2013. február 15. (péntek):
08-18 óra között, 5350
Tiszafüred, Kossuth tér 1.
szám (Polgármesteri Hivatal
tanácsterme)
•
2013. február 21. (csütörtök) PÓTNAP: 10-18 óra
között, 5008 Szolnok,
Gorkij út 32. (Szandaszõlõsi
Mûvelõdési Ház)

Adományozás a mezõtúri tankonyhának
2012. decemberében, két ünnep
között egy sajnálatos esemény történt. Eddig ismeretlen tettes egy
tankonyhát károsított meg, ennek
hatására Boldog István a Fidesz
Országgyûlési képviselõje egyfajta
gyûjtés kezdeményezett. Errõl az
eseményrõl Boldog István tájékoztatta a helyi médiumokat.

Törjék Anita
kamarai tanácsadó

Tisztelt Olvasók!
A következõ lapszámunktól kezdõdõen osztálytalálkozóról, iskolai-,
óvodai-, szabadidõs közösségek kirándulásairól szóló beszámolóit szóközzel együtt 1500 karakter terjedelemben, fénykép nélkül áll
módunkban megjelentetni. Igény esetén lapunk internetes megjelenési
formájában a teljes terjedelmében elhelyezzük az anyagokat.
Megértésüket ezúton is köszönöm.
Bordács László

Felelõs szerkesztõ

A képet készítette: Szabó Ferenc, Pont
Rádió

- Elõször is azt tudom mondani,
hogy az, aki más vagyonát elveszi,

más életére tör, azaz én szememben nem ember. Az pedig minõsíthetetlen, aki egy gyermekek oktatására fenntartott tankonyhára tör be.
Amint értesültem az eseményrõl
rögtön arra gondoltam, hogy segíteni kell. Megkerestem az ismerõseimet, akik önerõbõl is tudnak segíteni. Én magam is bementem a boltba
és bevásároltam, olajat, lisztet,
tejet, stb. Egy túrkevei hentes vállalkozó ismerõsöm, Kovács Károly és
egy vecsési konzervgyáros ismerõsöm, Héling Viktor által összeszedtünk egy olyan csomagot, amivel a
gyerekek oktatását újra tudjuk biztosítani. Nagyon megható volt látni
azt, hogy mennyire örülnek a segítségnek, hatalmas szeretettel fogadtak bennünket. Úgy gondolom mindenkinek ezt kell tennie, segíteni
lehetõségeihez mérten. Minden
embernek át kell élnie a segítés
örömét, felejthetetlen egy érzés.

Bodor Márti
az Index Tv és a Pont Rádió
felvételeibõl

Ismét mesés hétfõk!
Óvónõk, tanítónõk, könyvtárosok mesélnek hétfõnként 17 órától a gyermekkönyvtárban! Ha szeretitek a mesét, gyertek hozzánk mesét hallgatni.
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Tájékoztató a városi kórház jelenlegi helyzetérõl
2013. január 23-án került sor a
Mezõtúr
Városi
Kórház
Rendelõintézet lakossági tájékoztatójára a Közösségi Ház nagytermében. A rendezvényen megjelentek
az intézményben dolgozó osztályvezetõ fõorvosok, az ápolási és a
gazdasági igazgató, és Dr. Csellár
Zsuzsanna a kórház igazgatója.
Igazgatónõ
a
bevezetõjében
elmondta, hogy egymásnak ellentmondó hírek terjednek a városban a
kórház jelenét illetõen. Tájékoztatójában kihangsúlyozta, hogy az
intézménynek van jelene és jövõképe, amely a folyamatos és kiszámítható mûködést vetíti elõ.
2012. május elsejével a kórház
állami fennhatóság alá került, a
tulajdonosi jogkört így a Gyógyszerészeti
és
Egészségügyi
Minõség- és Szervezetfejlesztési
Intézet (GYEMSZI) gyakorolja. A
kórháznak területi ellátási kötelezettsége van Túrkeve, Kétpó,
Mezõhék, Mesterszállás és Mezõtúr
irányában, ez körülbelül 30 000
lakost jelent. Emellett érkeznek
betegek Szarvasról, Dévaványáról
és Gyomaendrõdrõl is. Az ellátás
mindenki számára elérhetõ. Akit az
intézmény nem tud ellátni annak
gyógyulásért Szolnokra a Hetényi
Géza Kórházba, a Semmelweis
Egyetemre, a Dél- Pesti Kórházba,
illetve magasabb szintû országos
intézetekbe kell utaznia. Az ellátá-

A megjelent osztályvezetõ fõorvosok és Dr. Csellár Zsuzsanna, kórházigazgató

sokat szakorvosi beutalóval lehet
igénybe venni.
A kórház és a városvezetés erõfeszítéseinek ellenére kormányzati
döntés alapján megszûnt az intenzív és a sürgõsségi osztály. Újonnan
létrejött a 24 órás járó beteg ellátás,
ami tulajdonképpen egy sürgõsségi
ambulanciának felel meg. Az itt történõ vizsgálatok eredménye dönti
azt el, hogy a beteg haza mehet-e,
vagy az intézmény más osztályára,
illetve Szolnokra kerül áthelyezésre.
Jelenleg 142 ágyszámmal mûködik a mezõtúri Városi Kórház. Az
aktív ágyak száma 54, ami az alábbiak szerint tagozódik: belgyógyászat
24, nõgyógyászat 5, szülészet 10,
csecsemõ- és gyermekosztály 15
ágy. A krónikus ágyak száma 88,
ebbõl az ápolási osztály 24 ággyal, a
krónikus belgyógyászati osztály 39
ággyal mûködik. Új ellátásként
került be az intézménybe a mozgásszervi rehabilitációs osztály 15
ággyal, illetve a hospice osztály 10
ággyal. Ugyancsak új ellátásként
került a kórházhoz az egynapos
sebészet, de ez a korábbi sebészeti

Hirdetmény
Mezõtúr Város Önkormányzata – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban, és a módosított
24/2012.(IV.06.) önkormányzati rendelet 5. §-ában biztosított hatáskörében eljárva – az önkormányzat tulajdonában álló
- 4214/A/4 hrsz-ú, Mezõtúr, Rákóczi út 9. szám alatti 40,30 m2
területû üzlethelyiség bérleti jogára 2013. február 15-tõl 5 éves
idõtartamra árverést ír ki.
A bérleti díj kikiáltási ára 25.000 Ft bánatpénzt letétbe kell helyezni.
Az árverésen nem vehet részt azt, akinek az önkormányzattal szemben
az eltelt egy év alatt bárminemû tartozása állt fent.
Az árverés helye és ideje: 2013. február 4. (hétfõ) 10.00 óra,
a Polgármesteri Hivatal I. emelet 4. sz. irodája.
Az árverésrõl bõvebb tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal (Mezõtúr,
Kossuth tér 1.) I. emelet 4. sz. irodájában, vagy az 56/551-921-es
telefonszámon kérhetnek.

Herczeg Zsolt
polgármester

ellátás mintegy 70%-át váltja csak ki.
A szakrendeléseken nagy változás nem történt. 24-féle specializált
ellátást tud az intézet nyújtani,
újként került be a Bemer terápia, a
gyógymasszázs és a mentálhigiéniás ellátás. Márciustól kerül az intézménybe a neurológiai ellátás, amely
ideggyógyászati ellátást jelent, illetve februártól lesz lehetõség nappali
kórházi ellátásra és mozgásszervi
rehabilitációs ambulanciára. A jövõben egynapos traumatológiai ellátás
bevezetését is tervezi az intézmény,
emellett a vezetõség szeretne fájdalomambulanciát és magánsebészeti
klinikát is üzemeltetni.
A diagnosztikai rendelésekben
változás nem történt, üzemel a
laboratórium, röntgen, ultrahang 4D-ben is -, a gondozói ellátásoknál
pedig a bõr- és nemibeteggondozó,
tüdõgyógyászat és a pszichiátria.
Dr. Csellár Zsuzsanna kiemelte,
hogy az intézményben mûködik egy
újraélesztõ csapat. Bárhol, bármikor, bárkivel történjék baj, hívásra
azonnal megérkezik a segítség.
Kiemelte azt is, hogy a Teleki Blanka

Gimnáziumban nõvérképzés folyik,
ahol a kórház szakorvosai, diplomás
ápolói az elméleti óraadók. A diákok
gyakorlati képzése a mezõtúri kórházban történik. A tervek szerint ez
a képzés biztosítja az egészségügyi
ápolószemélyzet utánpótlását is.
A kórház saját fejlesztéseiben szerepel többek között a kórtermek, és
a szakrendelõ tisztasági festése. Itt
új, egységes sötétítõfüggönyöket is
elhelyeztek. Bevezették az ágy melletti labordiagnosztikumot és kialakították a nappali kórház helyét. Egy
nyertes pályázat kapcsán megújult a
szakrendelõ épülete. Ezt a pályázatot az önkormányzat indította el,
majd állami tulajdonba kerülés után
a kórház fejezte be a projektet. A
szakrendelõ homlokzatszigetelést,
tetõszigetelést kapott és nyílászáró
cserét, fûtés- és világításkorszerûsítést hajtottak végre.
Az igazgatónõ beszámolóját az
osztályvezetõ fõorvosok bemutatkozása követte, majd a fórumon
megjelent lakosok tehettek fel kérdéséket a kórház orvosainak. A
lakossági fórumon naprakész helyzetképet kaphattak a megjelentek
kórházunkról. Kifejezésre jutott az
a szándék is, mely szerint minden
évben fontos és érdemes beszámolni a lakosság felé kórházunk jelenérõl és jövõjérõl.

Bodor Márti
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Tájékoztatás a 2012. december havi vízdíjszámlákról

Népi kultúránk a gasztronómia tükrében

A 2012. decemberi havi vízdíjszámlával kapcsolatban, szeretnénk tájékoztatni fogyasztóinkat, a magasabb összegû vízdíjszámlák okáról. A 2011.
évi CCIX törvény a víziközmû-szolgáltatásról, elõírja a víz – szennyvíz
szolgáltatás elkülönítését az egyéb tevékenységektõl. A Mezõtúr és
Környéke Víz- és Csatornamû Kft. képviselõ testületi határozat alapján,
2012. december 31-i dátummal kettévált, egyrészt megmaradva, csak a
nevében foglalt tevékenységet folytatva, másrészt új cégként létrejött a
MVK Mezõtúri Városüzemeltetési Kommunális Kft. Ennek a folyamatnak
meg kellett felelni a pénzügyi, gazdasági elõírásoknak, melynek része a
záró dátumhoz tartozó vízóra állások megállapítása is. Mivel egy nap alatt
mintegy 8.000 db vízórát leolvasni képtelenség lett volna, ezért a december
havi vízóra olvasáskor rögzített óra állások, az éves átlagfogyasztás alapján
a december 31-ig hátra lévõ napok arányában lettek megemelve. Így adódott, hogy a december havi olvasás dátumától függõ mértékben, a december havi számlák összege a szokásos havi számlák összegénél magasabb
lett. Ez a különbözet a januári számláknál kompenzálódni fog.
Az esetleg okozott kellemetlenség miatt, megértésüket kérjük.

A nyár folyamán jelent meg egy
kitûnõ gasztronómiai kiadvány:
Hornok Ernõ: Körös menti ízek
címû könyve. Szakácskönyvnek is
mondhatnám, de attól sokkal több.
Három
város
Gyomaendrõd,
Mezõtúr, Szarvas táji, kultúrtörténeti, szakácsmûvészeti értékeit
mutatja fel számtalan gyönyörû,
színes fotóanyaggal és irodalmi szemelvényekkel gazdagítva.
A szerzõ régi kéziratos receptgyûjteményeket kutatott fel, valamint mai éttermek, mesterszakácsok, helyi konyhamûvészek specialitásait adja közre, hogy a rendkívül
változatos alföldi konyha ízeit, hagyományos készítési módjait feleleveníthessük, hiszen mindez saját örökségünk, õseink évezredes tapasztalatait
õrzi. Ételünk, italunk minden cseppje a földdel és az éggel köt össze bennünket. A szakácsmûvészet lényege, hogy megõrizze mindazt az értéket,
amit a természet az elemek nyújtanak nekünk. A képi gyönyörûségeken
kívül a gyomai svábok, szarvasi tótok, pusztai pásztorok, vadászok, halászok és Erdély receptjeivel szolgál a könyv, sõt a sajtászattal és sok egyébbel (pl. Melis György, Kner Izidor, Rózsahegyi Kálmán idevonatkozó történeteivel). Megtalálható benne Petõfi híres paprikás csirkéje, elbeszélései,
híres Túron írt verse, no és a Zsindelyes. A mezõtúri aratók táplálkozási
szokásai Hagymási Sándor könyvébõl. Kitûnõ receptek Miskolczi Imrétõl,
Csepcsényi Antaltól, a Pocakos és Gyöngyhalász étterem étlapjáról – hogy
néhány túri nevet kiemeljek. Lenyûgözõ szép képanyagával és történetiségével a túri fazekasság Pusztai Zsolt tollából, jeléül annak, hogy a gasztronómia a sokszínû, gyönyörû népi kultúránk teljes értékû része.
Kedves Ernõ köszönjük.

Körös menti ízek

Mezõtúr és Környéke
Víz- és Csatornamû Kft.

Magyar Kultúra Napja 2013
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint –Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeinket.
Fenti gondolatok szellemiségében kerültek megrendezésre városunkban
is a magyar kultúra napi programok a Közösségi Ház nagytermében.
Január 22-én 17 órai kezdettel a Népi Díszítõmûvészeti Szakkör
Százszorszép címû kiállítását nyitotta meg Patkós Éva városi képviselõ,
majd a kiállítóknak Csider Irén a szakkör vezetõje adta át az elismeréseket.
A kiállítás megtekinthetõ a Közösségi Ház nyitvatartási idejében.
Gratulálunk a munkákhoz!
A kiállítás megnyitót 18 órától a
Mezõtúri Általános Iskola és alapfokú Mûvészeti Iskola valamint a „Leg
a Láb” Mûvészetoktatási Intézmény
táncosainak ünnepi mûsora követte.
A megjelenteket köszöntötte Szûcs
Dániel a Mûvelõdési, Oktatási és
Sportbizottság elnöke. A köszöntõ
után a felkészítõ tanárok munkájának és a diákoknak elõadásának
köszönhetõen kiválóan megszerkesztett, átgondolt, kellõ alapossággal „megkomponált” mûsort láthattunk. Felkészítõ tanárok: Csiderné Csízi
Magdolna, Fodorné Vajai Krisztina és Kiszely Erika. Ezúton is nagyon köszönjük igényes munkájukat, valamint köszönet az iskolák tanulóinak!
A kultúra napi programsorozat január 22-én 17.30 órai kezdettel folytatódott a Közösségi Ház nagytermében. A Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti
Iskola ünnepi hangversenyét láthattuk, hallhattuk az iskola tanárainak és
diákjainak tolmácsolásában.
Köszönjük mindenkinek, aki elõadásával színesítette az ünnepi programsorozatot!

Bordács László

Kissné Mikes Éva

Városnap 2013
Mint már korábban beszámoltunk, 2013. május 11-én negyedik alkalommal kerülnek megrendezésre a Városnapi programok. Ez évben is lesz
fõzõverseny, és városkapitányi viaskodások is. KÉSZÜLJETEK fõszakács és
kapitány jelöltek!!
A program keretében kiállítást rendezünk a Városi Galériában, melynek
témája: Mezõtúr képzõmûvészete.
Az alább felsorolt Mezõtúrról elszármazott, elhunyt képzõmûvészek
alkotásaiból szeretnénk megrendezni a kiállítást: Galambosi Edit, Szalay
Béla, Csabai – Wágner József, Izsák József, Taubner Vilmos Félegyházi
László, Kolozsvári Endre, Németh Ferencné Emma néni, Pörge Gergely,
Váradi Lajos.
A kiállítás megrendezéséhez ezúton is kérjük az Ön segítségét. Ha van a
tulajdonában a felsorolt képzõmûvészek valamelyikétõl olyan alkotás,
amelyet a kiállítás idõtartamára rendelkezésünkre bocsátana, akkor kérem
keressen fel az alábbi elérhetõségeken: Bordács László ügyvezetõ: telefon:
06-56-305-299; 06-20-243-5807, vagy titkarsag@mkskft.hu, ig@mkskft.hu;
illetve személyesen a Közösségi Ház 122-es irodájában. Rendezzük együtt
a Városnapi kiállítás!
Ne feledje: 2013. május 11. VÁROSNAP!!!
Minden érdeklõdõt szeretettel vár Mezõtúr Város Önkormányzata és a
rendezõ Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Bordács László
ügyvezetõ
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„…Aludjatok csak Don menti holtak,
Folyó mentén szunnyadó bakák,
Aludjatok ott messze idegenben,
Magyar testvéreink, fiúk és apák.
Aludjatok néma szent hadak,
Pihenni édes, pihenni jó,
Nyugtasson a Donnak halk zúgása,
Mint a Tisza folyó…”
Vitéz Somogyvári Gyula:
A boldog szunnyadókhoz
A doni áttörés elesettjeire emlékeztünk a II. világháborús emlékmûnél
2013. január 12-én.
70 évvel ezelõtt indult meg a doni áttörés, a II. világháború legtöbb
magyar áldozatát követelõ csatája. 1943. január 12-én a 2. magyar hadsereg
által védett 200 km hosszú Don-menti terepszakaszon is támadásba lendültek a szovjet hadosztályok. A túlerõben lévõ gárda már az elsõ napokban
több helyen áttörte a hiányosan fölszerelt magyar csapatok védõvonalát. A
magyar hadsereg fokozatosan tért vesztett, darabokra szakadt, megsemmisült. A kemény hidegben megfelelõ téli ruházat nélkül harcoló katonákat
az ellenséges golyókon kívül a fagy is tizedelte: több tízezren maradtak
holtan a hófödte csatatereken. Ezeknek a napoknak a története a magyar
hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartozik.
Az emlékezõmûsorban közremûködött a Túri Olvasókör Egyesülete, azt
követõen pedig virágok, koszorúk elhelyezésére volt lehetõsége a megemBodor Márti
lékezõknek.

A TAKÖV Transz Hungary Kft. belföldi és külföldi szállítmányozása
során magán viseli Mezõtúr fõ arculati elemeit.

Farsangi mulatság

Költészet Nap 2013

2013. február 16., szombat 15 óra
Közösségi Ház
Aki kedvet érez ötletes, bolondos jelmezek viselésére ezen a jeles napon,
kérjük jelezze szándékát a Közösségi
Ház portáján, vagy az 56/350-075-ös
telefonszámon.
Ezenkívül lesz fáklyás felvonulás, kézmûveskedés,
jelmezverseny, teaház!
Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúr Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

IX Citerázzunk Együtt Intenzív Citerás Továbbképzés
Kecskemét – Ifjúsági Szálló
2013. 03. 09. – 2013. 03.10.
Részvételi díj: 10 500 Ft/fõ
Bõvebb információ:
www.citeratabor.hu,
06/70 372-1022

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár az elmúlt évben kistérségi szavalóversenyt kezdeményezett a Magyar Költészet Napja tiszteletére, melyre
minden korosztályból nagyon sokan jelentkeztek. A hagyományteremtõ
szándékkal indított, jó fogadtatású megmérettetést kétévente kívánjuk
megrendezni.
Ez évben április 11-én (csütörtökön) a Költészet Napja alkalmából versmondó-versolvasó napot szervezünk a könyvtár olvasótermében. A délelõtt
10 órától 18 óráig tartó program keretében a költészet kedvelõi elmondhatják-meghallgathatják kedvenc verseiket. Az ünnep elsõ harmadában szeretnénk bemutatni a mezõtúri kötõdésû költõket (Pályi Zsuzsa, Murányi
Kata, Gazdag Eszter, Gönczi Eszter, Fazakas László lelkész, Varga Mihály
és …) és alkotásaikat. Kérjük, legyenek segítségünkre, abban, hogy közös
rendezvényünk sikeres legyen! Ötleteiket, jelentkezéseiket jutassák el telefonon (56/350-171) vagy személyesen a felnõtt könyvtárba.

Berczeliné Boldog Mária

Megyei Úszóbajnokság IV. forduló, december 8.,
Szolnok
A Tisza-ligeti uszodában megrendezésre került utolsó forduló azt volt
hivatott eldönteni, hogy a negyedik forduló versenyszámaiban ki lesz a legjobb, valamint, hogy a korcsoportokban ki lesz a Megyebajnok. Igazán népes
mezõny gyûlt össze, a betegek igyekeztek felépülni, valamint az év eleje óta
szorgalmasan készülõ úszópalánták életük elsõ versenyére készültek.
Gratulálunk a versenyzõknek és Csipes Andor edzõnek!
Köszönjük a felkészüléshez nyújtott segítséget szakosztályunk támogatóinak: Mezõtúr Város Önkormányzata, Mezõtúr és Vidéke Víz- és
Csatornamû Kft.
A bajnokság eredményeit megtekinthetik a www.mezoturesvideke.hu,
és a http://musz.ramin.hu weboldalakon.

Kiru

Mezõtúri megyebajnokok!

Hátsó sor: Karapancsev K., Lengyel N., Csató B.,
alsó sor. Nagy K., Ádám H., Forján A.
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I. Tóth Károly Meghívásos Úszóverseny
2013. január 12-én a Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft., a
Mezõtúr Város Sportiskola és a szülõk szervezésében került sor a I.
Tóth
Károly
Meghívásos
Úszóverseny megrendezésére a
mezõtúri fedett uszodában.
A verseny célja versenyzési lehetõség biztosítása a Szolnok és Békés
megyei egyesületek számára, valamint méltó megemlékezés Tóth
Károly úszóedzõ és Balogh Melinda
egykori versenyzõ emlékére.
A versenyt köszöntõ beszédével
Herczeg Zsolt polgármester nyitotta
meg, majd ezt követõen oklevelet
adott át 3 mezõtúri versenyzõnek,
akik az elmúlt idõszakban csoportjaikban szép eredményeket értek el és
hamarosan befejezik az úszást, valamint a Mezõtúri Úszó Szakosztály
megalakulásának 35. évfordulója
alkalmából emléklap átadásával
köszönte meg a szakosztály tagjainak eddigi kiváló munkájukat.
A bemelegítést követõen 9 szakosztály közel 200 sportolója kezdte
meg a versenyzést.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Karcsi bácsi fia Tóth Tamás
Károly is, aki a gyöngyösi úszó
szakosztály sportolóival érkezett
városunkba.
A mindenki „Karcsi bácsija”
néven ismert Tóth Károly (19172000) 17 éven keresztül Mezõtúron
úszóedzõként dolgozott, az Õ nevéhez fûzõdik a Mezõtúri Úszó
Szakosztály 1978-as létrehozása.
Karcsi bácsi általában 50 gyerekkel
foglalkozott, 5 korcsoportban, akik
közül többen országos bajnokságokon döntõs úszók voltak. A hét 5
napján utazott Tiszaföldvárról
városunkba az edzések miatt évtizedeken keresztül. Edzõi pályafutását 77 évesen, 1994-ben fejezte be.
A versenyen megrendezésre került
a Pille-párbaj Balogh Melinda emlékszám is, ahol az érmeket az elhunyt
édesanyja adta át a résztvevõknek.
Balogh Melinda (1979-2012)
Mezõtúron született és már nagycsoportos ovis korában kezdett az
úszással ismerkedni. Nemsokára
felfigyelt rá Tóth Károly és átvette
Lindát a szakosztályába. Nagyon
sok versenyen részt vettek, ahonnan Linda mindig éremmel tért
haza. Legjobban a gyors és pillangó
úszásnemeket szerette. 14 éves
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korában tanulmányai miatt került el
Mezõtúrról Mezõberénybe, ahol
sajnos nem volt uszoda, ezért az
úszást felváltotta a futás és elkezdett triatlonozni. Békés megyében
elsõ helyezést ért el, valamint
országos versenyre is eljutott.
Tanulmányait Budapesten az
ELTE fõiskolai karán végezte
német-tesnevelés szakon és ezután
3 évig dolgozott pedagógusként. 28
éves korában nyelvtanulás céljából
Angliába utazott. Sajnálatos módon
nagyon korán, 33 évesen súlyos
betegség következtében zárult le
Melinda tervekkel, célokkal, sikerekkel teli szép élete.
A versenyen nagyon sok, kiváló
eredmény született. A rendezõknek
és a támogatóknak (Mezõtúr Város
Önkormányzata,
Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.,
Mezõtúr és Környéke Víz-és
Csatornamû Kft., Rafi,BB-glas,
Baracsi paletta, Mentész Zrt., Borzi
Kft, ELT Hungaria Kft., Balogh család és a Szülõk) köszönhetõen minden csapat résztvevõje és az edzõk
is vendéglátásban részesültek,
nemcsak a dobogósok, hanem a
4-6. helyezettek is egyedi készítésû
érmekkel térhettek haza.
Mezõtúri úszóink vasárnap sem
pihenhettek, ugyanis Debrecenben
képviselték városunkat az I.
Medencés Maratonúszó Országos
Bajnokságon, ahol nagyon szép
eredmények születtek.
Ijfúsági kategóriában Lengyel
Norbert 3. helyezést ért el, junior
kategóriában Karapancsev Kristóf
szintén dobogós 3. helyezett lett,
valamint a nõi mezõnyben Nagy
Kitti a 5. helyen végzett.

Forrás: Ifj. Tóth Tamás Károly,
Balogh Melinda családja,
Csipes Andor
Tisztelt Szervezõk, Sportolók,
Edzõk!
Mezõtúr Város Önkormányzata
nevében szeretném megköszönni a
színvonalas rendezvény létrehozását, valamint szívbõl gratulálok
minden úszónak és edzõiknek az
eddig
elért
eredményekhez.
További sikereket és jó egészséget
kívánok!

Herczeg Zsolt
Polgármester

Év végi összegzés
Munkával és versenyekkel teli,
sikeres év volt a Mezõtúri Wing
Chun Kung Fu Harcmûvészeti S.E.
számára a 2012. év.
Az Egyesület februárban ünnepelte a 10. évfordulóját, hogy
Mezõtúron a Wing Chun stílus
jelen van. 2002 február elején tartotta az elsõ edzést Sifu Hamusics
Zoltán a volt M.H.Sz. székházban.
Ennek a jeles évfordulónak a tiszteletére a stílusvezetõ mesterünk Sifu
Juhász Zoltán tartott egy szemináriumot az Egyesületünk részére.
Az év eleje a versenyzõk részére
intenzív edzésekkel kezdõdött.
Mivel tavasszal szint vizsga is tervezve lett, így a heti 5 edzés is
majdnem kevésnek bizonyult.
Március 17-e zsúfolt nap volt. Ekkor
került megrendezésre a Magyar
Kung fu és Wushu Szakszövetség
Magyar Bajnokság I. fordulója
Érden. Itt 4 versenyzõnk indult.
Szintén ezen a napon zajlott a
Magyar Kempo Szövetség által meghirdetett Utánpótlás Kupa is
Szigethalmon, amely nyílt verseny
volt. Ide 7 versenyzõt neveztünk be.
Az induló 18 csapatból a hatodik
helyet értük el. A májusi vizsgára
nagyon készült mindenki. Itt Sifu
Juhász Zoltán elõtt kellett bebizonyítani, hogy nem csak a verseny technikák mennek kiválóan, hanem a
vizsga anyag is.
A sikeres vizsgák után mindenki
megkönnyebbült egy kicsit. Viszont
a munka gõzerõvel folyt a nyáron is.
Egyesületünknél nincs nyári szünet,
a heti 5 edzés mellett még két hétvégi
tábort is szerveztünk. Az elsõ július
13-14-15-én volt a Mezõtúri Horgász
Egyesület vendég házában a Túrtõn.
27 résztvevõvel napi 4 edzés volt. Itt
az önvédelmen volt a hangsúly, pusztakézen kívül a kés és bot elleni
támadások voltak a középpontban. A
második tábor Nagykörûben került
megrendezésre augusztus 25-26-án
15 fõ részvételével. A tábort Juhász

Zoltán mester vezette. Mivel a Tisza
partján voltunk az edzések jelentõs
része vízben történt. A nagy melegben mindenki élvezte a vízi edzéseket ahol a közelharc elemeit gyakoroltuk különbözõ feszítésekkel és
dobásokkal fûszerezve.
Az õsz ismét a versenyek idõpontja. Október 6-án ismét Érdre utaztunk
Magyar Bajnokság II. fordulójára. A
srácok szép eredményeket hoztak
haza. Majd szintén októberben az
Egyesületünk volt a házigazda a
Magyar Wing Chun Szövetség Magyar
Bajnokságának. A versenyre 10 városból 11 csapat nevezett be összesen 49
versenyzõvel. Az év utolsó versenyére novemberben került sor. A Magyar
Bajnokság Döntõje volt a legfontosabb, mivel nem csak a bajnoki cím
dõl el, hanem az 2013-ban
Romániában megrendezésre kerülõ
Európa Bajnokság kvalifikációja is.
Erre a megmérettetésre már ismét 4
versenyzõvel indulhattunk.
Eredményeink:
Nagy József sanda full felnõtt férfi
-60kg I. hely, light contakt felnõtt
férfi -60kg I. hely, Pápai Zsanett light
contakt junior nõi -56kg I. hely,
Boldog Róbert light contakt serdülõ
fiú -65kg II. hely, Márki Bence light
contakt serdülõ fiú -65kg I. hely.
Visszatekintve egy nagyon mozgalmas, munkával és csodálatos
eredményekkel és élményekkel teli
évet tudhatunk magunk mögött.
Reményeink szerint a 2013-as év is
ilyen, ha nem dolgosabb idõszak
lesz az Egyesületünknek.
Köszönet a szülõknek, barátoknak, akik segítettek a rendezvények
lebonyolításában.
Külön szeretném megköszönni
Patkós
Istvánnak
és
Papp
Károlynak, akik a versenyek szervezésében és versenyekre való utaztatásban óriási segítséget nyújtanak!
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