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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Megkérdeztük...
Herczeg Zsolt polgármester
és Batta Attila Viktor alpolgármester sajtótájékoztatót
tartott az elmúlt két testületi
ülés anyagaiból.
– A város képviselõ–testülete elfogadta Mezõtúr 2014. évi költségvetését. Mit lehet tudni errõl?
– 2014. február 5-én tartotta a
képviselõ-testület soron kívüli ülését, amelynek napirendjén szerepelt a város 2014 évi költségvetésrõl
szóló rendelet tervezete. Ekkor még
nem volt olyan kiforrott állapotban
a költségvetés.
A február 27-i soros testületi ülésen ismételten napirendre került.
Ekkora már érdemben is tudtunk
errõl tárgyalni. Ki kell emelni a költségvetésbõl azt, hogy az elmúlt idõszaktól abban különbözik, hogy egy
sokkal biztosabb gazdálkodást vetített elõre a város számára. Hisz míg
2011-ben a csõdszélén állt az önkormányzat és a kollégákkal együtt, az
önkormányzati intézmények és a
gazdasági társaságok vezetõivel
azon törtük a fejünket, hogy mitévõk
legyünk, mit tegyünk a város mûködésének biztosításáért, most 2014ben a helyzet teljesen más. Ennek
oka, hogy az állami adósságátvállalásnak köszönhetõen több mint 3,2
milliárd forint adósság tehertõl váltunk meg. Amennyiben ez nem történt volna meg, akkor 2014-tõl 15
éven keresztül 225 millió forintot
kellett volna a városnak kifizetni
ennek az adósságnak a törlesztéseként. Ezzel a mûködésünk veszélybe
került volna, és fejlesztésekrõl sem
beszélhettünk volna. Számos olyan
intézkedéseket kellett volna meghoznunk, amellyel az értékeinket
veszítettük volna el, mint pl. a városi
uszodát, továbbá korlátozni kellett
volna a sportcentrum mûködését is.

Az említett 3,2 milliárd forint
Mezõtúr városának majdnem az egy
éves költségvetési fõösszegét jelenti.
Az állami adósságátvállalás az elmúlt
esztendõben részben megtörtént,
február 28-ig pedig lezajlott a teljes
mértékû adósságátvállalás. Így született meg az idei költségvetés,
amelynek fõösszege 3,5 milliárd
forint. A mûködési oldalon még mindig van 117 millió forint a hiány, de
azt az elmúlt évi pénzmaradványból
tudjuk finanszírozni. Ezzel tudtuk
biztosítani azt a jogszabályi elvárást,
hogy a város költségvetése mûködési
oldalon nem okozhat veszteséget.
Így fogadtuk el a költségvetést. Ki
kell hangsúlyozni, hogy tudtuk
emelni a civilszervezeteink részére
nyújtandó támogatást, valamint a
polgárõrség részére az elmúlt évi 100
000 Ft-hoz képest 200 000 Ft-ot
adhatunk. Nagyon fontosnak tartom
azt is, hogy 2013-ban az elsõ lakáshoz jutókat nem tudtuk támogatni,
most két évre visszamenõleg meg
tudtuk ezt tenni és 7 millió forint áll
rendelkezésre a költségvetésben erre
a célra. Ebben már döntés is született, 300 000 Ft/ingatlan mértékben
támogatja az önkormányzat azt a 23
pályázót, akik érvényes pályázatot
nyújtottak be. A legfontosabb az,
hogy a kötelezõ feladataink finanszírozását biztosítja az idei költségvetés, de hozzá kell tenni azt is, hogy
minden gazdasági társaság és intézmény részérõl (könyvtár, óvodák)
felmerült az a kérés az önkormányzat felé, hogy az ingatlanok egyre
rosszabb állapotban vannak; ezekre
az önkormányzatnak többet kellene
fordítania. Az ingatlanokon túl olyan
problémákkal is küszködünk, hogy a
gépparkok, az eszközök elavultak.
Számos olyan fejlesztési feladat vár
ránk, amire forrást kellene biztosíta-
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ni. Abban maradtunk a vezetõkkel,
hogy most egyelõre a költségvetés a
mûködési forrásokat tartalmazza és
minimális fejlesztésre nyújt lehetõséget; majd ha az önkormányzat az
elmúlt év zárszámadásán túl lesz –
ami a tavasz folyamán történik meg
– visszatérünk a kérdéskörre.
Természetesen azt szeretnénk, hogy
a cégeinket, intézményeinket minél
jobban fejleszteni tudjuk, a munkavégzéshez minél jobb feltételeket
teremtsünk meg.
A felhalmozási oldalon azt látható, hogy a 2014-es projekteket,
beruházásokat finanszírozni tudjuk. Két hitelfelvételben gondolkodunk, az egyik a 36 millió forint az
útfelújításhoz, a másik pedig az
egészségház beruházáshoz egy 72
millió forintos hitel. Ezek már szerepelnek a költségvetésben.
Ami fontos, hogy mind a kötelezõ feladatok ellátása terén, mind az
önként vállalt feladatok terén biztosítva látjuk a mûködésünket.
Legalább az elmúlt évi színvonalat
tudjuk tartani, de reményeim szerint a 2014. évi rendezvények tekintetében is talán több mindent
tudunk Mezõtúron létrehozni. Az
látható már, hogy a civilszféra, a
kultúra és a sport számára több
pénzt tudunk biztosítani, mint az
elmúlt esztendõben.
A költségvetés tartalmaz egy durván 20 millió forintos tartalékot is,
ezt fogja majd növelni az a közel 40
millió forint, amely most még
kiadásként szerepel a költségvetésünkben, hisz 27-én még jogilag
nem volt lezárva az állami adósságátvállalás, és 2014-re az adósságszolgálatunk körülbelül 38 millió
forintot tett volna ki. Ez már megtörtént, a következõ költségvetés
módosításakor ezt az összeget a

tartalékba fogjuk áthelyezni.
Úgy gondolom ezek a legfontosabb információk, adatok a város
költségvetésében, bízunk abban,
hogy szigorú gazdálkodás mellett
ez betartható lesz, a költségeket
szinten tudjuk majd tartani. A bevételeink megszerzéséért is mindent
meg kell tennünk, hisz sok kintlévõsége van az önkormányzatnak,
amelybõl lehetõleg minél többet be
kell hajtanunk.
– Külön pontban tárgyalta az
önkormányzat a Nagykunságért
Vidékfejlesztési Egyesület 20142020. közötti programozási idõszakra való csatlakozását. Miért
fontos ez?
– Mezõtúr Város Önkormányzata
számára nagyon fontos, hogy az
Egyesület tagja legyen továbbra is és
az ebben rejlõ lehetõségeket minél
jobban ki tudjuk használni. Most is
számos olyan elnyert és elbírálás
alatt álló LEADER projektünk fut,
amely az önkormányzatnál, a gazdasági társaságainknál, illetve a civil
szférában jelenik meg. Ezek nem
olyan nagy mértékû beruházások,
de minden támogatás, amely ide
érkezik óriási jelentõséggel bír.
Rendkívül fontos az, hogy az operatív programokon kívül ezekbõl a
forrásokból is minél többet ide tudjunk hozni településünkre.
– Zárt ülésen tárgyalta az önkormányzat a Mezõtúri Északiösszekötõ út helyreállításáról szóló
elõterjesztést. Mit lehet errõl tudni?
– Évek óta húzódó problémáról
van szó, amely a vasútépítéséhez
kapcsolódik. Az akkori beruházáskor ezt az utat –amely egyébként
sem volt kifejezetten jó állapotban
– a nehézgépjármûvek még jobban
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tönkretették. Több mint két éve tart
az egyeztetés a NIF-fel (Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.), aki a
beruházó volt az állam részérõl.
Most sikerült megállapodnunk, a
szerzõdés aláírásra került. Ezzel
kapcsolatosan az önkormányzatunk több mint 40 millió forint kártérítésben fog részesülni.
– Batta Attila Viktor Mezõtúr
város alpolgármestere az elmúlt
idõszak pályázatait és a várható
rendezvényeket ismertette:
– Az önkormányzat a Mezõtúri
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
igazgatói munkakörére pályázatot írt
ki, amelynek beadási határideje
2014. április 14. A megbízás betöltésének ideje 2014. július 1. – 2019.
június 30. Ehhez szakirányú végzettség szükséges. Amennyiben ez nem
áll rendelkezésre, akkor szakirányú

szakvizsga is elegendõ a további,
feltételként meghatározott iratok
mellett így pl.: erkölcsi bizonyítvány.
A testület pályázat benyújtásáról
döntött a magyar nemzeti értékek és
a hungarikumok ismertetésére,
megõrzésére, népszerûsítésére,
ennek bruttó összege 3 millió forint,
amely 100%-os támogatást jelent.
Mezõtúr Város Önkormányzata
nevében nagy tisztelettel hívok
mindenkit a március 15-én tartandó
városi megemlékezésre. 8 órakor
ünnepi Istentisztelet kezdõdik a
Református gyülekezeti teremben,
ezt követõen 9 órakor a városi
ünnepség veszi kezdetét a
Városháza elõtt, majd 10:30-tól a
Túri Alkotók Tárlata kerül megnyitásra a Városi Galériában.
Várunk mindenkit rendezvényeinkre.

Bodor Márti

Meghívó
Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit 2014. március 15-én az 1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc 166. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségre.

Ünnepi programok:
8.00 órakor: ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Beszterczey András esperes, elnök-lelkész
Helye: Belvárosi Gyülekezeti Ház
9.00 órakor: VÁROSI ÜNNEPSÉG
A Túri Lovas Klub huszárainak
érkezése után ünnepi köszöntõt mond:
Boldog István országgyûlési képviselõ
A mûsorban közremûködnek:
A Kossuth iskola tanulói
Helye: Kossuth Lajos tér
10.30 órakor: Túri Alkotók Tárlata
Helye: Városi Galéria, Múzeum tér 1.

Bûncselekmény áldozatainak napja
1990. február 22-én tette közzé a
bûncselekmények áldozatainak
chartáját az Európa Tanács. Ezt a
napot Európa számos országában a
bûncselekmények áldozatainak
napjává nyilvánították. Hazánkban

ének növelése, valamint az áldozatok segítése. E nap alkalmából elismerések átadására került sor az
Országos Rendõr-fõkapitányság
Rendõrségi Igazgatási Központjában
2014. február 20-án.

a Fehérgyûrû Közhasznú Egyesület
kezdeményezésére, 1993 óta emlékezünk ezen a napon a bûncselekmények áldozataira. Figyelemfelhívásként az áldozattá válás megelõzésére, társadalmi szolidaritásának
fontosságára. A Rendõrségen bûnmegelõzési tevékenységet végzõ
kollégák mindent elkövetnek annak
érdekében, hogy felhívják azon
kiemelt kockázatú csoportok (gyermekek, fiatalkorúak, idõskorúak,
nõk, fogyatékkal élõk) figyelmét akiknek sérelmükre leggyakrabban
követnek el bûncselekményeket az elkövetés és védekezés eszközeire, módjára, a bûncselekmények
létrejöttét segítõ okokra, körülményekre. A legfõbb cél a bûncselekmények számának csökkentése, a
lakosság szubjektív biztonságérzet-

Az országban az áldozatvédelemmel, bûnmegelõzéssel foglalkozó
szakemberek közül összesen 6 fõt (6
megyébõl) részesítettek jutalomban.
Magyarország belügyminisztere,
Dr. Pintér Sándor az áldozatvédelem
és áldozatsegítésben nyújtott kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül, „A bûncselekmények áldozatainak napja” alkalmából, a JászNagykun-Szolnok Megyei Rendõrfõk apitányság
Mezõtúri
Rendõrkapitányság
Rendészeti
Osztály Közrendvédelmi Alosztály
körzeti megbízottjának Benes Gréta
r. törzszászlós kisasszonynak Seiko
óra emléktárgyat adományozott. A
díjat dr. Hatala József rendõr altábornagy, a Nemzeti Bûnmegelõzési
Tanács elnöke adta át.

www.police.hu

Mindennapos fogadóóra
Felhívás

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!

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

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

www.turihirek.hu

Országgyûlési Képviselõ

Játékos tudomány
Játékos tudomány – a fizika csodái – elmés játékok interaktív kiállítás
2014. március 24-28. 8.00-16.00 (óránkénti beosztással) Mezõtúr, Közösségi
Ház, nagyterem Bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámon:
06-56/350-075 (Orosz Annamária)
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Hirdetmény

A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel hívja Önt, családját és barátait a
V.M.R.V. címû idõszaki kiállításának megnyitójára.

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2014. február 27-ei soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

A megnyitó helyszíne, idõpontja: Túri Fazekas Múzeum
(Bolváry-kúria) Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.,
2014. március 21. (péntek), 16 óra 13 perc
A kiállítást megnyitja: Pusztai Zsolt muzeológus

• Mezõtúr Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérõl szóló
6/2013.(III.19.) önkormányzati ren-delet módosításáról,
• Mezõtúr Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl,
• az önkormányzati tulajdonú lakások bérletérõl, valamint elidegenítésükrõl szóló 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A kiállítók:
Vad Róbert (fotó, film, alkalmazott grafika)
Mihályi Géza (alkalmazott grafika)
Rácz Péter (fotó, film, alkalmazott grafika)
Vári László (alkalmazott grafika)
Támogató: DekoPont Kft.
A kiállítás 2014. május 10-ig tekinthetõ meg.
Információ: 06 56/350 174; www.facebook.com/TúriFazekasMúzeum;
fazekasmuzeum@gmail.com

Ünnepeljünk együtt!
2014. március 14-én 19 órától MAGYAR BÁL!
Részvételi díj: 3000 Ft/fõ
A bál fõvédnöke: Boldog István országgyûlési képviselõ
Jelentkezni lehet: 06/30 602-34-47, 06/30 424-8206

A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila sk.
jegyzõ

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.

Felhívás pót ebösszeírással kapcsolatos feladatokról
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. Törvény
(Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján a települési önkormányzatok eb rendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végeznek, mely alapján elektronikus
nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a nyilvántartás létrehozásának
célja nem az eb tartók megadóztatása. Mezõtúr Város Önkormányzata a
pót ebösszeírás adatai alapján, továbbra sem tervezi az eb rendészeti hozzájárulás bevezetését.
Jelen pót ebösszeírás célja azon magánszemélyek és cégek jelentésének
az összegyûjtése, akik a tavalyi ebösszeírásnál határidõben nem nyilatkoztak, vagy elfelejtették leadni az ebösszeíró adatlapjukat. Ezt most megtehetik minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül.
Az eb tulajdonosa a pót ebösszeíráskor köteles az adatlapon kért
adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII.31.) sz. Korm. rendeletben foglaltak alapján bírság megfizetésére
kötelezhetõ.
Jelen tájékoztató mellékletét képezõ nyomtatvány kitöltésével 2014.
május 31-éig önkéntesen teljesíthetõ az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás.
Aki több kutya tulajdonosa vagy tartója az minden ebre külön nyomtatványt köteles kitölteni. (További példányok beszerezhetõk a Mezõtúri
Közös Önkormányzati Hivatal portáján). Kérjük, hogy a kitöltés során ne
hagyjanak üresen részeket és ne maradjon el az aláírás sem. Amennyiben
valamely adat nem vonatkozik a kitöltõre, azt a sort kérjük húzza ki!
Azon ingatlanok esetében, ahol tartanak kutyát és annak a tulajdonosa
vagy az ingatlan bérlõje továbbra sem nyilatkozik, a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozói helyszíni ellenõrzés során gyûjtik be az
adatokat.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok – a pót összeírást követõen - kötelesek az

adatokban bekövetkezõ változásokat bejelenteni.
Felhívom a Tisztelt eb tartók figyelmét, hogy a 41/2010.(II. 26.) sz. Korm.
rend. 17/B. § (10) bek. alapján 2013. január 1-jét követõen „Négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható”.
Továbbá tájékoztatok minden kutyatartót, hogy a kötelezõ veszettség
elleni oltást csak transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb kaphat. Ezért
kérek minden eb tartót, hogy a 2014. év szeptemberében a megszokott
módon megtartásra kerülõ veszettség elleni védõoltás idõpontjáig a szolgáltató állatorvosokkal kutyáikat transzponderrel (mikrochip) megjelöltetni szíveskedjenek, mivel az oltások helyszínén, az oltással azonos idõben
a transzponder (mikrochip) behelyezése nem végeztethetõ el.
Kérek minden olyan lakost aki még nem töltötte ki az ebösszeíró
adatlapot vagy adataiban a tavalyi ebösszeíráshoz képest változás
következett be, hogy töltse ki a Mezõtúr és Vidéke Újságban közzétett
adatlapot és juttassa el a lenti lehetõségek valamelyikére:
- személyesen a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal portáján elhelyezett gyûjtõládába
- postai úton a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal címére (5400
Mezõtúr, Kossuth tér 1.)
- a kdeak@mezotur.hu e-mail címre
Adatlapot igényelhetnek a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal portáján is, illetve letölthetõ a városi honlapról www.mezotur.hu.
További felvilágosítás és tájékoztatás a 06 /56/ 551-946-os telefonszámon vagy a 06 /56/ 350-971-es telefax számon kérhetõ Deák Károly mûszaki ügyintézõtõl.
Köszönjük, hogy a nyilatkozat kitöltésével és annak a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatalba történõ visszajuttatásával elõmozdítja a pót
ebösszeírás sikerét.

dr. Szûcs Attila
jegyzõ
(Adatlap a hátoldalon)
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Farsangi mulatság

A Mezõtúri Városi Nyugdíjas
Klub 2014. február 28-án tartotta
Farsangi bálját. A nagy érdeklõdésre való tekintettel a rendezvényt a
Városi Oktatási Centrum ebédlõjében tartották meg, mivel elõzetesen
több mint 180-an jelezték részvételi
szándékukat.
Az eseményen részt vett Batta
Attila Viktor Mezõtúr város alpolgármestere, Boldog István országgyûlési képviselõ, Bordács László a
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
KKN Kft ügyvezetõje, Szûcs Dániel
a MOS bizottság elnöke, Gombás
Gáborné az Életet az éveknek
megyei Szövetség elnökasszonya,
valamint meglepetésként megtisztelte a rendezvényt Prof. Dr. Iván
László országgyûlési képviselõ,
Fidesz Nyugdíjas Tagozat országos
elnöke, Nyugdíj és Idõsügy

Fotó: Molnár Andrea

Parlamenti Albizottság elnöke.
Több környezõ település klubja is
elfogadta a nyugdíjas klub meghívását, így jelen volt a Táncos
Nyugdíjasok Klubja Tiszaföldvárról,
az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub
Mesterszállásról, a Te + Én
Nyugdíjasklub Szolnokról, a Nyitott
ajtó nyugdíjasklub Kétpóról, a
Túrkevei Nyugdíjas Klub és a
Barátság Nyugdíjasklub Endrõdrõl.
Az, hogy a helyi csoportok is jó

viszonyt táplálnak egymással, mi sem
bizonyítja jobban, hogy több mezõtúri klub is ellátogatott a farsangi bálra,
mint a Hallássérült csoport, a
Hagyományõrzõ Klub, Henry Dunant
Klub, Tisztelet Vasutas Nyugdíjas
Klub, Lokomotív Vasutas Nyugdíjas
Klub, Szív-Ér Nyugdíjas Klub,
Diabétesz Klub és Napsugár
Kultúrkör.
A köszöntõket követõen kisebb
mûsorral köszönte meg a Városi

Nyugdíjas klub a részvételt, a
mûsorban közremûködött a Táncos
Nyugdíjas Klub, a Túrkevei Nyugdíjas Klub és a Te+én Nyugdíjas
Klub is.
A jó hangulatról és a talpalávalóról
Szamos Margó gondoskodott. A megjelenteket aperitiffel, finom ebéddel
és különbözõ süteményekkel kínálták. Mivel farsangi mulatság nem
múlhat el maskarás felvonulás nélkül, ezen eseményen is 20 ötletes jelmezt csodálhattak meg a résztvevõk.
A programok 11 órakor kezdõdtek és
a jó hangulat kora estig eltartott.
A Mezõtúri Városi Nyugdíjas
Klub egy újabb sikeres rendezvényen van túl. Minden megjelent
vendég a tánctól bár kicsit fáradtan,
de jó kedvvel, elégedetten távozott
a Városi Oktatási Centrumból.

Bodor Márti

2014. ÉVI PÓT EBÖSSZEÍRÁS
I. NYILATKOZAT EB TARTÁSÁRÓL Kérjük (nemleges válasz esetén
is) a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal (Mezõtúr, Kossuth tér 1.)
részére 2014. május 31-éig szíveskedjen visszajuttatni!
Alulírott
név:………………………………………………………………………………………
lakcím: …………………………………………………………………………………
szám alatti lakos nyilatkozom, hogy saját háztartásomban Mezõtúr város
közigazgatási területén ebet
tartok*
* A megfelelõt kérjük aláhúzni
Mezõtúr, 2014.

nem tartok*

……………………………

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): ………………………………………….

A fentiek a valóságnak megfelelnek:
…………………………………
Nyilatkozatot tevõ aláírása

4. Az eb tartási helye:
Mezõtúr, …………………………………………………………………………………….
.
5. A beültetett transzponder (mikrochip)

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:

sorszáma: …………………………………………………………………………………
beültetésének idõpontja: ………………………………………………………………
beültetését végzõ állatorvos neve:……………………………………………………

Mezõtúr, 2014. ……………………………………
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek:

neve:………………………………………………………………………………………
címe: ………………………………………………………………………………………
telefonszáma:……………………………………………………………………………
elektronikus levélcíme:……………………………………...………………………

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

2014. március 14.
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Mezõtúr Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ és a 150/1992.(XI.20.) Kormány rendelet alapján pályázatot hirdet:
a Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: 2014. július 1-tõl 2019. június 30.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2014. július 1.
A munkavégzés helye: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi beosztással járó lényeges
feladatok:
A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésról szóló 1997. évi CXL. törvény szerint az intézményirányítási, ellenõrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a 150/1992.(XI.20.) Kormány
rendeletben foglaltak az irányadók.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programját,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselõ-testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés megtartását,
- nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 14.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton Mezõtúr
Város Önkormányzata (5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A
borítékon fel kell tüntetni „ könyvtárigazgató pályázat” jeligét.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2014. május 29.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvõképesség,
- büntetlen elõélet,
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy fõiskolai könyvtárosi képzettség,
- legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- intézményvezetõi tapasztalat,
- idegen nyelv ismerete,
- felhasználó szintû számítógépes ismeret,
- kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos munka,

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A§ (6) bekezdésében foglaltak szerint történik. A pályázatok megismerését követõen a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a döntést a
képviselõ-testület hozza meg.
A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján,
a www.mezotur.hu honlapon, valamint a Mezõtúr és Vidéke önkormányzati lapban megtekinthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan Herczeg Zsolt Mezõtúr Város Polgármestere
– telefonon történõ egyeztetés után – lehet érdeklõdni. Telefon: 56/551-902.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a pályázat kiírója
fenntartja.

Átadásra került a Tiszaföldvár - Mezõtúr közötti
újabb útszakas

Pályázati felhívás
A Nagykun Hagyományõrzõ Társulás (Berekfürdõ, Karcag,
Kenderes, Kétpó, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Mezõtúr,
Túrkeve) pályázatot írt ki:
A társult önkormányzatok, valamint a területükön mûködõ civil szervezetek, intézmények, illetve magánszemélyek részére a Nagykunsághoz,
kunokhoz kapcsolódó kiadványainak támogatására.
A pályázat célja: a Nagykunsághoz, kunokhoz kötõdõ témájú kötetek
2014. évi megjelentetési költségeinek támogatása.
A pályázók köre: a társult önkormányzatok, illetékességi területükön
mûködõ civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje:
2014. május 31.
A pályázatok részletes kiírása megtekinthetõ a www.kisujszallas.hu
honlapon.

Herczeg Zsolt
polgármester

2014. március 07-én délelõtt,
ünnepélyes szalagátvágással egybekötve történt meg a Tiszaföldvár és
Mezõtúr közötti út újabb, 6 kilomé-

A megjelenteket köszöntötte
Herczeg Zsolt, majd Boldog István
osztotta
meg
gondolatait.
Országgyûlési képviselõnk kiemel-

teren felújított szakaszának átadása.
Az eseményen részt vett Herczeg
Zsolt Mezõtúr, Hegedûs István
Tiszaföldvár,
Kiss
Gábor
Mesterszállás polgármestere, Batta
Attila Viktor Mezõtúr alpolgármestere és Vántsa Zoltán, a Magyar Közút
Nonprofit KFT megyei igazgatója.

te, annak ellenére, hogy õ nem
ígérte meg a több évtizede rosszul
járható út felújítását, ez mégis nagy
részben megvalósult. A rendezvényen ígéretet kaptunk a kimaradt
szakasz idei befejezésre is.

Mezõtúr város honlapja
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Mezõtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet:
a Mezõtúri Városi Intézmény – Csoda-Vár Központi Óvoda óvodavezetõi munkakörének betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: 2014. július 1-tõl 2019. június 30.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2014. július 1.
A munkavégzés helye: 5400 Mezõtúr, Zrínyi utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi beosztással járó lényeges
feladatok:
a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenõrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító
okirat szerinti feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvõképesség,
- büntetlen elõélet,
- fõiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
végzettség és szakképzettség,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
idõre, teljes munkaidõre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre teljes munkaidõre
szóló alkalmazás ,
- jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- intézményvezetõi tapasztalat,
- idegen nyelv ismerete,
- felhasználó szintû számítógépes ismeret,
- kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos munka,

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programját,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a társulási tanács ülés keretében kívánja-e a zárt ülés megtartását,
- nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 14.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton Mezõtúr Város Önkormányzata (5400 Mezõtúr,
Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni „ óvodavezetõ
pályázat” jeligét.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2014. május 29.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A§ (6) bekezdésében foglaltak szerint történik. A pályázatok megismerését követõen a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a döntést a
Mezõtúr-Mesterszállás Óvoda Társulás Társulási Tanácsa hozza meg.
A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján,
a www.mezotur.hu honlapon, valamint a Mezõtúr és Vidéke önkormányzati lapban megtekinthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan Herczeg Zsolt Mezõtúr Város Polgármestere
– telefonon történõ egyeztetés után – lehet érdeklõdni. Telefon: 56/551-902.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a pályázat kiírója
fenntartja.

„Közlekedj biztonságosan” rajzpályázat
A Mezõtúri Rendõrkapitányság a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság támogatásával „Közlekedj biztonságosan”
címmel rajzpályázatot hirdetett,
melynek eredményhirdetésére 2014.
február 17-én került sor. A pályázatra
a Mezõtúri Rendõrkapitányság illetékességi területén található általános
iskolák alsó tagozatos diákjai nevezhettek. Érkeztek is alkotások
Mezõtúrról, Túrkevérõl és Kétpóról
egyaránt. A rajzok elbírálásában
Nagyné Kiss Andrea, a Teleki Blanka
Gimnázium és Szakközépiskola rajztanára volt a rendõrség segítségére.
A kapitányság tanácsterme megtelt rajzokkal, illetve azok alkotóival.

Összesen a hat általános iskolából
130 diák 118 rajzot készített. Fekete
Miklós r. ezredes, a Mezõtúri
Rendõrkapitányság vezetõje elmondta, nem öncélú volt a pályázat kiírása, hanem, hogy a felnövekvõ gyerekek számára a rendõrök segítõ szerepe legyen szem elõtt. Az elkészült
rajzok a 2014. február 20-án megtar-

tott rendõrségi road-show-n kerültek
kiállításra, majd az iskolák számára
egy vándorkiállítás keretén belül
megtekinthetõvé válnak.
Mindenki, aki pályázott a rajzversenyre oklevelet kapott.
Különdíjban részesült: Kossuth
Lajos Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola angol cso-

port 1 a. osztály
Kossuth Lajos Magyar – Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola
angol csoport 1 a. osztály 2.b osztály
III. helyezet: Nagy Tibor Túrkevei
Petõfi Sándor Általános Iskola, 3.
osztály
II: helyezet: Jóni Vivien, Zámbó
Martina, Lakatos Anikó Kossuth
Lajos Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola 3. osztály
I. helyezet: Major Levente,
Kossuth Lajos Magyar – Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola 2.
osztály
A helyezésekhez ezúton is gratulálunk!

Bodor Márti
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7

mezõtúr és vidéke

Mezõtúr város polgármestere - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda
(Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi
„A legszebb konyhakertek”
címû programot/versenyt
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy
barátai udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél
több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei:
• az illetõ a programhoz önként kíván csatlakozni,
• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett
• balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák – megmûvelt földterület méretei alapján:
• Balkon kategória:
Erkélyen kialakított
• Mini kategória:
10 – 50 m2
• Normál kategória:
50 m2 felett
• Zártkert 1. kategória:
Zöldség
• Zártkert 2. kategória:
Gyümölcsös
• Közösségi:
Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek
Jelentkezési határidõ:
2014. április 15.
Jelentkezés módja:
A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhetõ és leadható:
• A Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal fõportáján
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy
annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor, illetve a program idején szívesen veszünk fotót a balkonról vagy a kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett,
3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen
gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Elõnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és
öntözés esetén a csatorna/esõvíz használata.
8. Külön elõnyt élvez, ha a kert madárbarát kert: található benne madáretetõ, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minõsíteni
– de nem kötelezõ – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezés és indokolt esetben
különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történõ jelölésre, minden kategória elsõ helyezettje lesz
jogosult a zsûri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
• Bronzplakett – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas
szobrászmûvész alkotása
• Oklevél - Miniszteri aláírással,
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia
ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (június 20-ig és augusztus 31.-ig)
történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: várható idõpontja 2014. október 15.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztõ kertmûvelõ jelentkezését!

Herczeg Zsolt, polgármester

Pályázat
Mezõtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír
ki – a 2011. évi CLXXV. törvény elõírásainak megfelelõ – az önkormányzat
területén mûködõ civil szervezetek 2014. évi támogatására.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2014. április 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. május 6.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása az e célra készített formanyomtatványon történhet, mely letölthetõ a www.mezotur.hu weboldalról, valamint személyesen igényelhetõ a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatalban Makainé
Ésik Klára civil ügyintézõnél
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
Igazolást arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a szervezet
bejegyzett civil szervezetnek számít.
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetõség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók.
A pályázat benyújtásának helye: Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármesteri Kabinet 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni: „Civil pályázat 2014”.
A beadott pályázatok elbírálásáról Mezõtúr Város Önkormányzatának
Ideiglenes Bizottsága dönt, melyrõl a döntést követõ 15 napon belül értesül a pályázó. A nyertes pályázó szervezetekkel az Önkormányzat támogatási megállapodást köt. A támogatás kifizetésére a szerzõdés aláírását
követõen kerül sor.
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban valamilyen kérdése merülne
fel, keresse Makainé Ésik Klára ügyintézõt (tel: 56/551-913, e-mail:
kmakaine@mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
polgármester

Közlekedési baleset Mezõtúron

Anyagi káros baleset történt 2014.
február 14-én a hajnali órákban
Mezõtúr külterületén a 4202- es út
23,7 kilométerszelvényénél, ahol
eddigi adataink szerint egy pótkocsis
tehergépkocsi közlekedett Túrkeve
irányából Mezõtúr irányába. A gépjármû vezetõje áttért a menetiránya
szerinti bal oldali forgalmi sávba,
ahol a jármûve bal oldalával érintõlegesen összeütközött a vele szemben
szabályosan közlekedõ személygépkocsi bal oldalával. A baleset következtében személyi sérülés nem tör-

tént. A tehergépkocsi vezetõjével
szemben közúti közlekedés rendjének megzavarása miatt szabálysértési
eljárás indult. A vétlen gépjármû
vezetõjérõl a rendõri intézkedés
során megállapítást nyert, hogy a személygépkocsi vezetésére érvényes
vezetõi engedéllyel nem rendelkezett
– amiért korábban már helyszíni bírságot szabtak ki részére – ezért õt
engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt a rendõrség feljelentette.

www.police.hu
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Mezõtúr ismét bemutatkozott az Utazás Kiállításon

Az idei évben február 27 március
2. között, Budapesten a Hungexpo
területén került megrendezésre
hazánk legnagyobb turisztikai eseménye, az Utazás Kiállítás.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat és az „Alföld Szíve”
Térségi Turisztikai Egyesület közösen vállalta fel a megye turisztikai
kínálatának bemutatását a rendezvényen az Észak-Alföldi Régió 300
m2 –es standján. Mezõtúr Város
Önkormányzata mérlegelve a költségtakarékossági szempontokat,
illetve ezzel párhuzamosan annak
kimagasló értékét, hogy egy ilyen
nagy látogatottságú, színvonalas
standon mutathatjuk be városunk
turisztikai értékeit, természetesen
élt az egyesület által felkínált megjelenési lehetõséggel. A kiállítás
ideje alatt kiadványok, programfüzet formájában juttattuk el az információkat a látogatókhoz, a szombati nap folyamán pedig személyes
képviselettel is bemutatkozhattunk.
Csikász Lajos és párja Szász Kriszta
képviselték városunkat és tájékoztatták az érdeklõdõket. A pulthoz a
látogatók a kiállítás teljes ideje alatt
kvíz játékot játszhattak, amelynek
keretében „Alföld Szíve” kedvez-

Sajtóközlemény

ménykártyát nyerhettek. Örömmel
mondhatjuk el, hogy nagy volt az
érdeklõdés Mezõtúr turisztikai
kínálata iránt. A pulthoz látogatókat leginkább a víz (természetes és

gyógyvíz) kínálta lehetõségek vonzották, a családosok a természet
közeli, spa-val egybekapcsolt programok iránt érdeklõdtek. Nagy
turisztikai vonzerõt képviselt a
Csikász Lajosék által kínált sétahajózás, amelyet mindenki kuriózumként értékelt.
Mezõtúr Város Önkormányzata
ezúton is köszöni az „Alföld Szíve”
Turisztikai Egyesület Elnökének
Fejér Andor úrnak, illetve titkárának Galó Anitának támogatásukat,
munkájukat, mellyel lehetõvé tették városunk bemutatkozását,
Csikász Lajosnak és párjának, hogy
személyesen is hozzájárultak
ahhoz, hogy minél szélesebb körben vigyük hírét a Mezõtúron, az
idei évben megrendezésre kerülõ
rendezvényeknek, turisztikai, kulturális értékeinknek.
Továbbá köszönet illet mindenkit, aki részt vett a szervezési és
lebonyolítási munkálatokban.

Mezõtúr Város Sportjáért Alapítvány LEADER pályázat keretében, a
8552277956 azonosító jelû pályázaton, 300.000 Ft támogatást nyert, amelybõl Sport Kiállítást szervez. A kiállítás célja a mezõtúri sportélet bemutatása, a lakosság, azon belül is a fiatalok sportolásra való ösztönzése, illetve az
egészséges életmódra nevelés.
A Mezõtúri Atlétikai Football Club Spartacus Sportegyesület szintén
LEADER pályázaton, azonosító 8552277938, 300.000 Ft támogatásban
részesült, mely összegbõl a tavalyi évben 90 éves évfordulóját ünneplõ
MAFC múltját és jelenét bemutató jubileumi kiállítás kerül megrendezésre.
A kiállítások megnyitójának idõpontja: 2014. április 25. 15 óra
Helyszíne: Városi Oktatási Centrum, 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.
Mindkét kiállítás 1 hónapon keresztül lesz megtekinthetõ.
Szeretnénk városunk sportéletéhez méltó és színvonalas kiállítást megrendezni, ezért továbbra is várunk, a kiállítás idejére vagy esetleg azon túl
is, személyes relikviákat, régi fotókat, írásokat, egyéb emléktárgyakat.
Jelentkezni lehet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Szûcs Lajos
Telefon: +36/20/419-4242
E-mail: szucsl@mezotur.hu
Korcsok Anita
Telefon:+ 36/20/220-3686
E-mail: akorcsok@mezotur.hu
A kiállításokon minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Herczeg Zsolt polgármester, a MAFC elnöke
Szûcs Lajos a MAFC elnökhelyettese,
Mezõtúr Város Sportjáért Alapítvány vezetõje

Korcsok Anita

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!

Omega Oratórium
2014. április 11. Mezõtúr, Belvárosi Nagytemplom
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Elõszó
Az alábbiakban közölt cikk- az írásban fellelhetõ hasonlatát tekintve most nem aktuális,,..
Történt ugyanis, hogy 2013 novemberében elküldtem az alábbi cikket a Nagycsaládosok Országos Egyesületébe, amelynek családunk jelenleg is tagja.
Ezt írták többek között válaszképpen:
„A decemberi NOE Leveleket már tördelik, sajnos a cikkedet most már nem tudjuk beletenni, de a januári számban megjelentetjük.”
Az írásról közben többen faggattak mikor jelenik meg?
Vártam- vártam és a januári- februári közös számban csak nem találtam rá az írásra.
Ismét felvettem a kapcsolatot az Egyesülettel. A következõ választ kaptam:
„ Kedves Nagy Ferenc!
Ne haragudjon, hogy így megvárattuk a válasszal.
Ha van rá lehetõség, megköszönnénk, ha a helyi lapban jelentetné meg a sajnálatos megemlékezést, mivel helyi elismerésnek és ismertségnek örvendett Rózsika és férje is.
Õszinte részvétem a családtagok felé.” /2014. február 24/
A cikkben és a válaszban említett Rózsika férje… aki hozzájárult az alábbi íráshoz és várta a megjelenését… közben eltávozott az élõk sorából!

Lehullott egy falevél…
…s rásimult a földre. A maradék levél zizzenése jelezte csak; eljött az õsz visszavonhatatlanul. Nemsokára tarka levélszõnyegen lépdeltünk. A tél lehelete
is már az ajtóban kért bebocsájtást. Mennyi erõ és alázat van e könnyed levelekben! Nem hivalkodnak színeikkel, formáikkal úgy, mint némely virág vagy
termés…. töprengtem. Ernyõként védi a gyümölcsöket és szorgalmasan gyûjti számukra a napsugarakat. Kapocs a gallyal, az égboltozattal. Mi lett volna az
érces törzsekbõl az ízzé váló gyümölcsökbõl levelek nélkül? Elsorvadt volna az évgyûrû, az erdõ szálfái csak surjángokká silányodva vegetálnának tovább…!
Gyalogh Istvánné Rózsikát egyik nagycsaládos rendezvényünkön ismertem meg. Családjával hamarosan az
egyesület tagja lett 2002-ben. Kis idõ múlva alelnökké, majd titkárrá választotta az önállóvá cseperedett egyesület.
A háttérbõl, csendesen szervezett. Együtt izgultunk a rendezvények elõtt, vajon sikerült- e mindent jól elõkészítenünk? Az egyesület egykori vezetõinek, a szervezet oszlopainak egyike volt Õ. Derûjét közénk is elhozta- közel
hozta. Családtagjaink viszonya is szorosabbá forrt össze. Kijózanítóan egyszerû tanácsaival, belsõ növekedését
segítette elõ a közösségnek. Sok éves a családokért végzett kimagasló tevékenységéért a NOE 2009-ben elismerõ
oklevélben részesítette. Az eseményrõl irt cikkemet Rózsika mosolya is átszõtte. Mosolyok… mosolyok, a mindennapi terhek s a szülõi aggódások burkai…
Egykor büszkeséggel figyelte fia és leányainak lombozását, unokái sarjadását. Küzdeni akarását még jobban megedzette, amikor férje egészsége megromlott. Nem sok idõ múlva Rózsika is beteg lett, súlyos beteg. Pista a férj azt
fontolgatta, hogy az „Anyóka” gyógyulása után õ is aláveti magát a kezeléseknek. Majd Rózsikánál utókezelés következett és kinyilvánított óhaj: „nem adhatom fel, nem adom fel…!” Egy átmeneti jobbulás pár hétre lélegzetvételnyi
szünethez juttatta a családot. Ez év márciusában azonban állapota rosszabbra fordult. Végleg lemondott arról, hogy
kiszabaduljon az õt behálózó kór fogságából. S eljött egy fojtogató õszi nap: a feleség, az anya, a nagymama, a vezetõségi tag, a barát- végleg elhagyta földi
otthonát. Csöndesen levált az ágról.
Lehullott egy falevél…

Mezõtúr, 2013-11-15

Nagy Ferenc a NA-TÚR egykori Elnöke, NOE tag

Utószó
Rózsika férje Gyalogh István 2014. február elején hunyt el. Lehullott egy újabb falevél…

Mezõtúr, 2014-02-27

Nagy Ferenc

Meghívó - MEZÕTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET
Tisztelt Sporttársnõ/Sporttárs!
Tisztelettel meghívom Önt a Mezõtúri Horgászegyesület éves közgyûlésére.
Idõpont: 2014. március 16. 09 óra
Helyszín: Petõfi úti Színház terem (Mezõtúr, Petõfi út 5.)
Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó és tájékoztató, beszámoló a vezetõség 2013. évi munkájáról, bejelentések – Pongrácz Zoltán, elnök
2. Tájékoztató az új Halászati törvényrõl és annak végrehajtási rendeletérõl – Dr. Répási János, alelnök
3. Beszámoló a 2013. évi pénzügyi tevékenységrõl – Berényiné Gácsi
Valéria, gazdasági vezetõ
• Mérleg
• Eredmény kimutatás
• Közhasznúsági melléklet
• 2014-es költségvetési tervezet
4. Felügyelõ Bizottság beszámolója a 2013. évrõl – Sáfár Zsolt, F.B. elnök
5. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2013. évrõl – Ugrai Zsigmond, F.B. elnök
6. Horgászmester beszámolója a 2013. évrõl – Kocsis Lajos, horgászmester

7. Versenyfelelõs beszámolója a 2013. évrõl – Veres Imre, versenyfelelõs
8. Az Alapszabály módositására tett javaslat és annak megvitatása –
Dr. Répási János, alelnök
9. Hozzászólások, válasz, határozathozatal
Amennyiben a Közgyûlés a megjelentek létszáma miatt határozatképtelen, (a résztvevõk száma nem éri el a szervezet létszámának több
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontokkal, megismételt Közgyûlést hívok össze, melynek során a az elõzõekben részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.
A megismételt Közgyûlés idõpontja: 2014. március 16. 9 óra 30 perc.
Helyszín: Petõfi úti Színház terem (Mezõtúr, Petõfi út 5.)
A megismételt Közgyûlés a résztvevõk számától függetlenül határozatképes!
Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennünket személyes jelenlétével.

Tisztelettel:
Pongrácz Zoltán, elnök
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ELHUNYTAK
Kovács Istvánné Szalai Rozália élt 78 évet,
özv. Patkós Jánosné Szathmári Mária élt 89 évet,
Kovács Sándor élt 80 évet,
Rafael Pál élt 51 évet,
Muzsai János élt 69 évet,
Oláh István élt 54 évet,
Tajthy János élt 62 évet,
Kovács István élt 86 évet,
Vesze Ferenc élt 74 évet,
Csipes Bálint élt 89 évet,
Juhász Sándor élt 62 évet.

Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Hornok Eszter
(Katona Krisztina)

Kolompár Renátó József
(Rafael Gizella)

Nagy Orsolya Szandra
(Nánási Alexandra)

Sõrés Nóra Janka
(Bányai Anna)

Nyugodjanak békében.
„Az idõ szárnyon szállhat odakint –
itt bent a tervek, célok mitse késve
új teendõkkel új mindentevésre
hajszolnak megint, és a perc megint,
hogy ne feledjem: nincsen üres óra,

Meghívó

a szépség vágya ösztönöz a jóra,
s a jó mutat az igazság felé.”
Idézet Hegedüs Géza versébõl

Nagy örömmel köszöntjük Szûcs István Mezõtúri lakost 100. születésnapja alkalmából.

„Búzavirág“ Népdalkör 2014. március 23-án
vasárnap - 15 órai kezdettel
magyarnóta - népdal, zenés mûsoros
délutánt rendez a Közösségi Ház Nagytermében.
Fellépnek: a dalkör,
a dalkör tagjai, szólisták,
és a meghívott vendégek.
g
Közremûködik:
Berecz Zsolt
A belépés díjtalan!
Várjuk kedves vendégeinket!
A helyszínen támogatójegy vásárolható!
ható!

A Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., 95. és 100. életévét
betöltött magyar állampolgárokat. 2014. március 8-án Mezõtúron is így
történt. Batta Attila Viktor alpolgármester és Chif Csabáné anyakönyvezetõ
személyesen köszöntötte Pista bácsit, aki 1914. március 05-én született
Mezõtúron. Két gyermek, Ilona és István édesapja és két unoka Gabriella és
István nagypapája.
Ennek a kornak kivételes értéke van, irigylésre méltó bölcsessége és élettapasztalata, és talán még ennél is több emléke. Pista bácsi arra a kérdésre,
hogy mi a hosszú élet titka csak egy szót felelt: becsület! Ez is tükrözi azt a
fajta tapasztalatot, amelyet õ átélt és sajnos nem sokaknak adatik meg.
Kívánjuk, hogy Pista bácsinak egészségben, megbecsülésben teljenek az
eljövendõ évek, Isten éltesse!
Bodor Márti
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ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Március 14-20-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
Március 21-27-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
Március 15-16-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Március 22-23-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

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.

Lapzárta: 2014. március 19. (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.

