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Megkérdeztük...
A 2013. decemberi és a 2014.
januári soron kívüli testületi
ülések napirendi pontjairól,
azok döntéseirõl sajtótájékoztató keretein belül Herczeg
Zsolt Mezõtúr város polgármestere és Batta Attila Viktor
alpolgármester tájékoztatta a
lakosságot 2014. január 22-én.

fizetnie. Ezt a kedvezményt a közszolgáltató az önkormányzat felé
kiszámlázza, ennek a mértéke
2013-ban mintegy 2,5 millió forintot
tett ki éves szinten.

– A januári ülés legfontosabb
témája volt a 2014. évi adósság
konszolidációban történõ részvétel. Milyen döntés született?

– Külön pontként szerepelt a volt
fõiskolai kar oktatási épülete, a
volt tanüzem mûködése, valamint
a Gál Ferenc Fõiskola oktatási tevékenysége. Errõl mit lehet tudni?

önkormányzat adósságállományából – amely majdnem elérte a 3,2
milliárd forintot – az állam 70%-ot
vállalt át, de még így is több mint
930 millió forint adósságállománya
maradt a városnak. A híradásokból
már értesülhettek arról, hogy második ütemben ennek a megmaradt
adósságnak az átvállalása is megtörténik február 28-ig. Ezzel kapcsolatosan a képviselõ-testületnek
egy határozatot kellett hoznia,
amellyel kimondta azt, hogy ebben
az adósság konszolidációban részt
kíván venni. Egy történelmi eseményrõl beszélhetünk akkor, amikor az önkormányzatok adósságátvállalása megtörtént, hiszen a mi
településünk
vonatkozásában,
amennyiben kormányzatunk ez irányú intézkedése nem következett
volna be, akkor Mezõtúr igen nagy
bajban lenne. Egyrészt nem tudtunk volna fejlesztésekben gondolkodni, nem tudtuk volna azokat az
alapvetõ fejlesztéseinket megvalósítani, amelyek az itt élõk életminõségének javítását szolgálják. Ezen
túlmenõen az önkormányzati feladat-ellátási rendszer mûködésének a finanszírozása is ellehetetlenült volna. 225 millió forint lett

– Az elmúlt esztendõben az

– Az önkormányzat külön napirendi
pontként tárgyalta a hulladékgazdálkodás helyi szabályait. Milyen
döntés született?
– A 2013. december 19-ei testületi
ülésen a helyi önkormányzati rendeletalkotás terén a hulladékgazdálkodásról esett szó, a helyi rendeletünk módosítását hajtottuk végre.
Ide kapcsolódik a januári testületi
ülésen meghozott döntésünk is,
hiszen már decemberhez viszonyítva is változtattunk a helyi rendeletünkön. Ugyanis decemberben még
úgy gondoltuk, hogy a 70 év fölötti
egyedülálló polgáraink részére
adott 30 százalékos kedvezményt
áthelyezzük a szociális rendeletünkbe és így juttatjuk továbbra is a
lakosság ezen részét az említett
kedvezményhez. Idõközben a kollégáim áttekintették ezt a kérdéskört és arra a következtetésre jutottak, hogy amennyiben szociális
téren nyújtanánk ezt a kedvezményt úgy az többlet adminisztrációval járna, ezért került be a januári testületi ülésre ismét ez a téma.
Tulajdonképpen visszaemeltük ezt
a kérdéskört a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletünkbe. Tehát
továbbra is úgy kaphat valaki kedvezményt, – egy adott évtõl kezdve
– hogyha azt megelõzõ évben válik
jogosulttá. Akit ez érint, a számlájában már a 30 százalékos kedvezményt a közszolgáltató érvényesíti,
azaz annyival kevesebbet kell majd

– Ezzel kapcsolatosan el kell
mondani, hogy folyamatosan egyeztetünk a Gál Ferenc Fõiskolával és a
Szolnoki Fõiskolával is abban a
tekintetben, hogy a tangazdaság
kérdésében számunkra kedvezõ
döntés szülessen. Nagyon sok
elképzelésünk van a tangazdaság
hasznosítására. Az Iparkamarával is
felvettük már a kapcsolatot, hiszen
a felnõttképzések nagy része az
Iparkamarákon keresztül fog zajlani. Természetesen a felsõoktatást is
szeretnénk visszahozni Mezõtúrra,
ezért is vagyunk kapcsolatban 2011
óta a Gál Ferenc Fõiskolával. Jelen
pillanatban a fõiskolán zajlik annak
az oktatási rendszernek a kidolgozása, amely reményeink szerint
fenntartható módon tud majd itt
Mezõtúron mûködni, ehhez pályázati forrásokat is igénybe kíván
venni a Gál Ferenc Fõiskola.
Mindkettõnk érdeke, hogy az oktatás a lehetõ legrövidebb idõn belül
elinduljon.

volna annak az adósságszolgálatnak a mértéke, amelyet 15 éven
keresztül még a városnak fizetni
kellett volna a bankok felé. Ez oda
vezetett volna, hogy intézményeket, létesítményeket be kellett volna
zárni, nem tudtuk volna támogatni
azokat a civil szervezeteket, akiket
jelenleg is segítünk, valamint az
önkormányzati szférában egy
drasztikus létszámcsökkentést kellett volna végrehajtani. Óriási dolog
tehát az, hogy az állam a maradék
adósságot is átvállalja és ezáltal
„tiszta lappal” tudunk indulni 2014ben. Bízom abban, hogy ezt a
mezõtúriak
érezni
fogják.
Februárban fogjuk tárgyalni a város
költségvetését, és nagyon remélem,
hogy ott már megjelennek olyan
elemek, amelyben mindenki látni
fogja azt, hogy mit is jelent ez az
adósságátvállalás településünk számára.
– A sajtótájékoztató keretein belül
Batta Attila Viktor alpolgármester
a folyamatban lévõ pályázatokat
ismertette:
– Elsõként az Arany János tehetséggondozó pályázatot emelném
ki. Ezt a pályázatot a hátrányos
helyzetû, de tehetséges gyermekek
számára írtuk ki. Egy újabb nyolcadikos, leány tanuló nyerte el ezt a
pályázatot. Ennek eredményeképpen a következõ tanévtõl havi 5000
Ft-ot kap a tanuló tanulmányainak
megkönnyítése érdekében. A másik
pályázat a 35 millió forintos KEOP
pályázat, amely „Mezõtúron a fenntartható fejlõdésért” címmel jelent
meg. Ez a projekt a közbeszerzés
szakaszába lépett. Ennek a lényege
az, hogy a mezõtúri gyerekekben
tudatosítsuk a környezetünk megóvásának fontosságát, a fenntartha-
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tó fejlõdés szerepét a helyi társadalomban. A fiatalok a projekt keretein belül megismerkedhetnek a helyi
gazdálkodási szokásokkal, városunk növény és állatvilágával is. A
másik egy ÁROP pályázat, amelyen
22 millió forintot nyertünk. Ezáltal
egy olyan szervezetfejlesztést lehet
Mezõtúr Város Önkormányzatánál

végrehajtani, amely hozzájárul a
hatékonyság növeléséhez, illetve
lehetõvé teszi a kollégák továbbképzését, amely természetesen a
még hatékonyabb ügyintézésen
keresztül a lakosságot is szolgálja
majd.

Bodor Márti

Tisztelt Szülõk, Tisztelt Támogatók!
A Gyermek-kert Óvoda „Kézenfogva” Alapítványa tisztelettel megköszöni személyi jövedelemadójuk alapítványunknak felajánlott 1%-át,
129.669 Ft-ot, a 2012-es évben. Az Önök segítségével gyarapodott ezzel
az összeggel alapítványunk számlája.
A támogatást a gyermekek megajándékozására használjuk fel, Télapóra,
Karácsonyra, Gyermeknapra. A jövõben is számítunk segítségükre.
Alapítványunk adószáma: 19222875-1-16

Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma

Tájékoztató
Felhívás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Mezõtúri Járási Hivatala Okmányirodai Osztályán
(Mezõtúr) az ügyfélfogadási idõ 2014.01.13-tól az alábbiak szerint változott:
• Hétfõ: 8.00-20.00 óráig
A többi napon az ügyfélfogadási idõ változatlan:
o Kedd: nincs ügyfélfogadás
o Szerda: 8.00-16.00 óráig
o Csütörtök: 13.00-16.00 óráig
o Péntek: 8.00-12.00 óráig
Felhívjuk Tisztel Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben hétfõi napon
18.00 óra után szeretnének okmányirodai ügyet intézni, a Posta 18.00
óráig tartó nyitva tartására való tekintettel kizárólag a bankkártyás fizetés
lehetõségét tudjuk Önök számára biztosítani.

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 összeállításához – fotókkal, levelekkel, tárgyakkal, egyéb dokumentumokkal – kölcsönözze a kiállítás idejére.
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

Magyar Kultúra Napja

dr. Boldog Szilvia
hivatalvezetõ s.k.

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2014. január 16-ai soron kívüli nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott a hulladékgazdálkodás
helyi szabályairól szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Mindennapos fogadóóra

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1923-ban ezen a napon fejezte be a
Himnusz kéziratát.
Ehhez a megemlékezéshez csatlakozva a Közösségi Ház 2014. január
22-én 18 órára Turek Miklós Petõfi estjére invitálta az érdeklõdõket.
A Petõfi Sándor életútját bemutató elõadás lebilincselte a nézõket. Turek
Miklós több mint 40 versen keresztül mutatta be a fiút, a színészt, a katonát, a szerelmes kamaszt, az apát és a forradalmárt. A színmûvész elmondta az elõadás azért született, hogy megdöntse azt a nézetet, miszerint Petõfi
munkásságát unalmasnak és sablonosnak tartják.

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

www.turihirek.hu

Turek Miklós elõadásában láthattuk már Mezõtúron Faludy György és
Petõfi Sándor életútját, de a versszínházon belül más magyar költõ életét is
feldolgozta, amelyeket reményeink szerint szintén láthat majd a mezõtúri
közönség.

Bodor Márti

2014 január 31.

Megkezdõdött a Mezõtúr – Tiszaföldvár út
felújításának második üteme
Ahogy arról már korábban hírt
adtunk átadásra került 2013.
decemberében a Tiszaföldvár –
Mezõhék közötti útszakasz, ami a
Tiszaföldvártól Mezõtúrig tartó
útfelújítás elsõ üteme volt.
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9 kilométeres szakaszon is járhatóvá válik az út. Képviselõ úr elmondta, hogy a már elkészült és a jelenleg felújításra váró szakasz költsége
mintegy 800 millió forint. Az önkormányzati pályázatok mellett a kör-

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR
GYERMEKRÉSZLEG

Ismét Mesés hétfõk!
Januártól óvónõk, tanítónõk, könyvtárosok mesélnek hétfõnként
17 órától a gyermekkönyvtárban!
A nagy érdeklõdésre való tekintettel február 17-ig meghosszabbítva.

Ha szeretitek a mesét, gyertek közénk mesét mondani és hallgatni.
„Csodaország jaj de messze,
mégis ott van a szívünkben!„

A képen: Herczeg Zsolt, Boldog István, Sági István

Boldog István országgyûlési képviselõ, Sági István országgyûlési
képviselõ és Herczeg Zsolt Mezõtúr
város polgármestere 2014. január
22-én sajtótájékoztató keretein
belül jelentette be, hogy Mezõtúr
irányából folytatódik a kivitelezés.
A sajtótájékoztatón Boldog
István képviselõ úr elmondta a
most induló beruházás a Mezõtúr
belterületi táblától kezdõdõen egy
5,9 km hosszú szakaszt érint, amirõl elmondható, hogy a legrosszabb
és legveszélyesebb szakasza az
útvonalnak. Várhatóan április
végén kerül sor ennek az útszakasznak az átadására. Az idei költségvetésnek köszönhetõen remények szerint tovább folytatódik
majd a felújítás és így a fennmaradó

zet egyik legnagyobb sikere ez a
beruházás, mivel egy 30 éve felújításra váró útszakasz újul meg.
Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere elmondta, Mezõtúr számára óriási jelentõségû ez a beruházás. Sokan érkeznek a városba,
akik elmondják milyen szép város
Mezõtúr, de sajnos az idevezetõ
utak állapota nagyon rossz. Nem
csak Mezõtúr és Tiszaföldvár települések számára fontos ez az útvonal, hanem a régió számára is.
Polgármester úr megköszönte
Boldog István képviselõ úr munkáját és elmondta bízik abban, hogy
2014. április 6. után is együtt tudnak dolgozni a térség érdekében.

Bodor Márti

A Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
és a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
2014. április 4-én
rendezi meg a

IV. Óperenciás Bábfesztivált
általános iskolai csoportok részére.
Kedves Bábosok, Kreatív Alkotók!
1. Arra bíztatunk benneteket, hogy szépséges meséket, nevetõs-sírós
igaz történeteket hozzatok el hozzánk, szólaltassatok meg a bábok
segítségével.
Játsszátok el a gyerekeknek, és a gyermeklelkû felnõtteknek.
Mûsoridõ javaslat: 10-15 perc
2. Kérünk benneteket, készítsetek egy marionett kutyát!
A figura készülhet újrahasznosított természetes anyagokból, de
legyen legalább 40-50 cm magas, könnyen sétáltatható. Az nem gond,
ha ugatni nem tud.
Április 4-én sok-sok díjat szeretnénk kiosztani, pl.: a legjobb elõadás,
- a legszebben beszélõ báb, - rendezés,- látványvilág, - a legvirtuózabb
mozgatás és a leghitelesebb bábfigura!

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

Nevezési határidõ: március 28.
5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17.
Nevezési lap a könyvtár honlapjáról is letölthetõ.

Tisztelt Érdeklõdõk!
A nagy érdeklõdésre való tekintettel a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány az Erzsébet Program keretén belül a nyugdíjasoknak szóló
pályázatokat (szálláshely és fürdõjegy) lezárta, mivel a meghirdetett keretek beteltek.
A pályázatokkal kapcsolatban teljes körû és pontos felvilágosítást az
Erzsébet program telefonos ügyfélszolgálata nyújt: munkanapokon 8 és
16 óra között a 06/1 371-32-42-es telefonszámon,
illetve e-mail-ben: ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu.

Kalán Hajni
Irodavezetõ

Töltsünk el együtt egy szép napot!
A játék, az örök. Számítunk rátok!

Felhívás
Ez évben is szeretnénk megrendezni a Túri Alkotók Tárlatát, amelyen eddig mezõtúri rajztanárok és tanítványaik állítottak ki. Idén ezt
most kibõvítve, szeretettel hívunk és várunk minden amatõr alkotót, aki
március 15-én a galériában megrendezendõ kiállításunkon szívesen
bemutatná alkotásait.
Jelentkezési szándékát legkésõbb február 20-ig jelezze a Közösségi
Ház titkárságán személyesen, e-mail-ben titkarsag@mkskft.hu vagy
telefonon 350-299.
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A Kivándorlásról
„Sok urunk nem volt rest, se
kába,
birtokát óvni ellenünk
s kitántorgott Amerikába
másfél millió emberünk.”
(József Attila)

témája Cserepes Károly, Sebestyén
Márta és Hobó 1989-ben kiadott
Kivándorlás címû lemezének. Az
izgalmas anyagot már feldolgoztuk
1992-ben az akkori osztályommal.
Most, pályám végéhez közeledve,

Néma forradalom. Ha egy nép
teljes kilátástalanságban, magára
hagyottan él, muszáj lázadnia.
Hagyományos formájú forradalomra Dózsa György óta nincs esélye,
így marad a néma forradalom: nem
szül gyereket, az alkoholhoz vagy
szektákhoz menekül, kivándorol
más országba.
A folyamatról Kovács Imre ír
1937-ben megjelent A néma forradalom címû könyvében. Kovács a
birtokviszonyokban látta a bajok
gyökerét: a földek legnagyobb része
néhányak kezében volt, miközben
négymillió föld nélküli agrárproletár nyomorgott. Megindult hát az
emberek áramlása Amerikába. És
mit reagált a kormány mindezt
látva? Hát szerzõdést kötött a nagy
hajózási társaságokkal, hogy kötelesek hetente járatot indítani
Fiuméból Amerikába… Mindezt
Trianon elõtt bõ évtizeddel. Úgy
látszik, urainknak, helyi kiskirályainknak fontosabb volt, hogy a fél
ország az övék legyen, mint hogy
egyáltalán legyen ország.
Az évszázaddal ezelõtti másfélmillió elvesztett emberünk útja a

kicsit összefoglaló szándékkal újra
ebbõl az anyagból rendeztem a harmadikosok mûsorát a szerzõ engedélyével.
A mese röviden: a békésen élõ
közösségbe beüt a kor szelleme, a
tolongás, nyomulás (próbán ezt az
instrukciót adtam: úgy tipord a
másikat, hogy tiéd legyen az akciós
lócitrom, hogy te érj elsõként a frissen nyitó pénztárhoz). Aztán a
lehetõségek keresésébe talán túl
hamar beleunó fiatal útra kel. Kint
elõször keményen dolgozik, majd
egyre jobban magára talál. Ez zenében is, szövegben is követhetõ, például: „Nem parancsol nékem a bász
(fõnök), de nem ám, ha kicsászol
(elhajt), akad majd dzsab (állás)
más tanyán!”
Egyszer mégis elõtör belõle a
honvágy, hazajön, itthon viszont
csak ricsajt, önzõséget lát – végképp itthagyja az országot. A ricsajozók pánikszerûen követik.
Néhányan ragaszkodnak ehhez a
földhöz, és eléneklik a mû legkülönösebb dalát:
Kolumbusz Kristófot de sok nõ
átkozza,

Felhívás
Kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület gondozásában megépült a feliratos régi tégla gyûjteménytár alapja „Alföldi Téglárium” néven. A gyûjtemény bõvítéséhez kérjük azon személyek segítségét, akik monogramos
téglával, dokumentumokkal – fotók, iratok – rendelkeznek a mezõtúri téglagyártás történetével kapcsolatosan.
Jelentkezni lehet a Petõfi út 5. sz. alatti irodánkban hétfõ és keddi napokon, 9-13 óra között, vagy a 20/214-4756-os telefonszámon.

A segítõ szándékot megköszönve az egyesület nevében,
tisztelettel:
Szabó András elnök

Amerika földjét merthogy kitalálta,
Mert sok jó anyának szomorúság
szívén,
Bujdosik a fia Amerika földjén.
Összefoglaló volt a rendezés,
mert megjelent benne olyan motívum, amely az elsõ ilyen koncepciójú mûsorunkban, az 1990-es Mi is
leszünk szenilisek címûben is megvolt már. De akadt megoldás a The
Wall címû mûsorból is, a zászló
szerepelt Harmati Veráék Magyar
miséjében, a tálca Lakatos
Erzsébeték LGT-mûsorában, a
gurulós bõrönd a Szõke Anniban.
A visszatekintés legfõbb eleme
az volt, hogy a huszonegy évvel
ezelõtti mûsor készítõi közül sokan
az elsõ szóra vállalták a szereplést
most is, megvalósítva a telekis
generációk együttmûködését. Az öt
„régi” közül négyen az elõadás elõtt
néhány órával érkeztek meg
Gyõrbõl, Érdrõl, Budapestrõl,
Szabadkígyósról, és mindent tudtak! Megint igazolva azt, hogy ez a
fajta munka igenis beépül a külön-

városban is így lenne?)
Persze elképzelhetõ olyan vélemény is, hogy a téma nem szalagavatóra való. És tényleg: a közönség
egy része nem törõdve a belefektetett munkával, az esetleg figyelni
akarókkal, hangosan beszélgetett.
Mi viszont régóta úgy gondoljuk,
hogy komoly üzenetû, pozitív
szemléletû mûsort kell adnunk végzõseinknek. Márpedig egy elõadás
pozitív, ha többen emlegetik utána
megrendülésüket, könnyeiket. A
manipulált valóságshow nem pozitív, mert ürességet okoz. A könnyed
vidámkodás sem feltétlenül pozitív.
Eljönne-e utána húsz évvel szerepelni? Kötve hiszem. Másrészrõl
mikor máskor lehetne ilyen kérdésekkel foglalkozni? Márpedig a
mûvészeti nevelés fõ produktuma
nem is az elõadás, hanem a folyamatban részt vevõ fiatal. Össze
lehetne-e szedni ennyi gyereket
sokheti sokórás próbára csak úgy?
Eljönne-e megnézni tizenkét
embernél több?

bözõ életpályájú emberekbe, talán
még a logaritmikus egyenlõtlenségeknél is jobban… (Kicsit unom
már, hogy állandóan errõl beszélek,
de nehezen viselhetõ, hogy már
szinte elvárás, hogy igényes mûsorokat adjunk, viszont még mindig
sokan tartják ezt a munkát mellékes, megvetendõ kacatnak. Más

Márpedig a kérdés élõ. Az utolsó
szám arról is szól, hogy vannak, akik
nem hagyják ott saját feladatukat.
Vannak, akik nem hagyják ott
lassanként kiürülõ városukat.
Még ha nincs is rá semmi ésszerû
magyarázat.

MEZÕTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Kétpón, Mezõhéken,
Mesterszálláson és Mezõtúron!
Telefon:
Központi mobil:
Email:
Cím:

06/56 350-075
06/20 243-5808
mvtv@mkskft.hu
5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17. I. em.

Az újságban megjelenõ írások képanyagát
megtekinthetik a
www.mezoturesvideke.hu
hírgalériájában.

A.K.
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Melléklet a 16050/3117-2/2013/ált. számú irathoz

Kerékpárosok! Figyeljünk egymásra!

Képünk illusztráció

Városunk jelentõs számú lakossága
közlekedik kerékpárral. Gyerekektõl
az idõskorúakig nagyon sokan járnak,
járunk kerékpárral munkába, iskolába,
illetve otthonukba. Ilyenkor a tél közeledtével nem csak a gépjármûveket,
hanem bizony a kerékpárokat is át kell
vizsgálni. Ellenõrizni kell a jármû kerekének gumiját, hogy megfelelõ tapadással rendelkezzen. Meg kell vizsgálni a kerékpár elsõ, illetve hátsó fékberendezéseit, illetve a világítást. A megfelelõ fékrendszer, illetve futófelület
jelentõsen biztonságosabbá teszi a
megállást hirtelen fékezés esetén, vagy
síkos, csúszós úton történõ közlekedéskor. Aki eddig még nem gondoskodott láthatósági mellényrõl, annak
érdemes pótolni, hiszen az idõjárás
ködössé válásával, késõbb a hóeséssel

jelentõsen lecsökkennek a látási viszonyok. A jól mûködõ világítás és a láthatósági mellény viselése ezekben az
idõkben életet menthet. Városaink
jelentõs számban el vannak látva
kerékpárutakkal, így ezt kihasználva
kényelmesen eljuthatunk úti célunkhoz. Mezõtúron, illetve Túrkevén
nincs olyan egyirányú út, ahol kerékpárral a forgalommal szemben szabad
közlekedni. A KRESZ vonatkozó rendelkezései szerint kerékpárral a kerékpárúton kell közlekedni. Gyalogjárdán
csak akkor közlekedhetünk kerékpárral, ha nincs kerékpárút, illetve az
úttest a kerékpáros közlekedésre alkalmatlan. Használjuk ki a rendelkezésre
álló kerékpárutakat, és bár kényelmesebb, ne a gyalogjárdán közlekedjünk.
A boltból kilépõ gyalogosnak – különösen, ha idõs emberrõl van szó – ne
kelljen még arra is figyelni, hogy a
gyalogjárdán közlekedõ kerékpárosok
fel ne lökjék. Figyeljünk egymásra, és
tartsuk be a kerékpáros közlekedés
szabályait.

ÉRTESÍTÉS
Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet Egészségfejlesztési Iroda
(EFI)
„Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok a mezõtúri
kistérségben” címû
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül értesíti a mezõtúri
kistérség lakosságát, hogy

minden szerdán ANYAJEGYSZÛRÉST végez
Dr. Vitális Gyöngyi
bõrgyógyász szakorvos
A szûrés ingyenes!
Bejelenetkezés az EFI irodában.
Tel: 06-56/550-427

Helye: Mezõtúri kórház A épület földszint.

Városi Baleset-megelõzési
Bizottság

Meghívó
Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet Egészségfejlesztési Iroda
(EFI)

„Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok a mezõtúri
kistérségben” TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül
Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
Értesíti a mezõtúri kistérség lakóit, hogy
A „Szûrések Éjszakája” programsorozathoz kapcsolódóan

Ingyenes

„Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok a mezõtúri
kistérségben” címû
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül

2014.február 22-én SZÁJÜREGI DAGANATSZÛRÉST tart
Dr. Hák Mária
Fogszakorvos
Helye: EFI iroda
(Mezõtúri kórház A épület földszint)
Idõpontkérés 06-56/550-427
A szûrés térítés mentes!

EMLÕSZÛRÉST és MÉHNYAKRÁK SZÛRÉST tart
Dr. Ádám István
Mezõtúri Kórház Szülészeti és Nõgyógyászati Osztály Osztályvezetõ
Fõorvosa
2014. február 13-án csütörtökön 14 órától 18 óráig
Helyszín: Mezõtúr Kórház és Rendelõintézet
ELÕZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tel: 06-56/550-427

Farsangi mulatság
2014. február 22., szombat 14 óra
Közösségi Ház
Jelmezverseny, kézmûves játszóház,
fáklyás felvonulás, teaház!
Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúr Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
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közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

ELHUNYTAK
Dr. Meczner László Sándor élt 78 évet,
Dobos Istvánné Márki Magdolna élt 73 évet,
Gy. Szabó Sándor élt 81 évet,
Patkós Istvánné Szõke Róza élt 78 évet,
Takács János Gyula élt 68 évet,
Tömösközi Sándorné Fazekas Anna élt 93 évet.

Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Nyugodjanak békében.
Hirdetés

Berkes András
(Sólyom Anikó)

Grósz Kálmán Zoltán
(Gyenes Mónika Katalin)

Papp László
(Csurgó Katalin)

Rédei Kamill
(Nagy Andrea)

Szabó Márkusz
(Enyedi Réka)

Török Ronett Sanel
(Máté Rita)

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás a tulajdonát képezõ Isuzu busz
értékesítésérõl döntött.

Név: ISUZU 190 ET Euro Turquoise

Szállítható szem. száma: 30 fõ

Vételár: 13.000.000 Ft + 27% ÁFA

Ajtók száma: 2

bruttó: 16.510.000 Ft

Klíma fajtája: Digitális klíma

Évjárat: 2007/8

Érdeklõdni:

Mûszaki vizsga érvényes: 2014/3

Telefonszám:

(+36) 56/551922

Futott km: 174 839 km

Telefonszám:

(+36) 56/551926

Kivitel: Turista autóbusz

E-mail:

tarsulas@bktt.hu

TÁJÉKOZTATÁS
A közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt.
ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek elérhetõségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu
Telefon: + 36 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének megadása szükséges.
Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ részére
is jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. Telefon: + 36 80 / 210-310.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Január 31- február 6-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Február 7-13-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

Állatorvosi ügyelet
Február 1-2-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Február 8-9-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,
hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.

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

(Ugrai Gréta)
(Tóth Szilvia)
Kedves leendõ és régi vendégeink!
A Senátor Büfé a Közösségi Ház földszintjén kedvezõ árakkal,
kedves kiszolgálással várja régi és új vendégeit!
Hideg és melegszendvicsek, kávé, forrócsoki, tea, üdítõ széles
választékát megtalálják!
Térjenek be hozzánk!

Lapzárta: 2014. február 05. (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.

