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Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Orbán Viktor miniszterelnök adta át a RAFI új csarnokát!
2013. áprilisában került sor a
RAFI harmadik üzemcsarnokának
alapkõletételére és 2014. március
18-án ünnepélyes keretek között
átadásra került az új épület. A beruházás összköltsége 837,54 millió
forint, amelyhez 240,65 millió
forintnyi támogatást az állam adott.

A megnyitó ünnepségen részt
vett Orbán Viktor Magyarország
miniszterelnöke, Lázár János a
miniszterelnökséget vezetõ államtitkár, Tóth Lajos a RAFI Hungaria
Kft. ügyvezetõ igazgatója, Theo Beil
a RAFI GMBH ügyvezetõ igazgatója, Gerhard Gjorg a RAFI GMBH és
a RAFI Hungaria Kft. közötti kapcsolattartó, Boldog István országgyûlési képviselõ, Herczeg Zsolt
Mezõtúr város polgármestere és
Vadász Róbert a kivitelezõ Pallér
Csarnok Kft. ügyvezetõ-igazgatója.
A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Mezõtúr város lakói és a
vállalat dolgozói, valamint többen
érkeztek Törökszentmiklósról is.
Az ünnepség Bíró Szabina, a
Mezõtúri Református Kollégium
tanulójának „Magyar vagyok” c.
népdalcsokrával kezdõdött. Majd
Tóth Lajos a RAFI Hungaria GMBH

ügyvezetõ igazgatója köszöntötte
elsõként a megjelent vendégeket.
Beszédében ismertette a kft. útját,
indulástól a harmadik üzemcsarnokig. Elmondta a hároméves tervezés alatt többször változtak a tervek, az elképzelések, a személyek,
de az elhatározás állandó volt:
Mezõtúrnak szüksége van egy
elektronikai csarnokra. Mára a tervekbõl csarnok lett, így a vállalat
termelõ területe 2600 négyzetméterrel, a raktár területe 700 négyzetméterrel, az iroda területe 1000
négyzetméterrel bõvült. Az új gyártócsarnok klimatizált, lehetõség
van az állandó hõmérséklet és a
relatív páratartalom adott értéken
tartására. Mind a tervezés, mind a
kivitelezés folyamán az egyik legfontosabb követelmény az épület
gazdaságos mûködtetése volt. Az új
csarnok 5 SMT alkatrész-beültetõ
sor, 5 hullámforrasztó berendezés
és a hozzájuk tartozó gyártási folyamatok befogadására alkalmas. Ezen
eszközök mind szükségesek az új
termékek gyártásához és a következõ letelepítésekhez. Tóth Lajos
hangsúlyozta, hogy ez a beruházás
nem egy ember munkájának eredménye, hanem egy közös munka,
amit a RAFI Hungaria Kft., az anyavállalat és a Pallér Csarnok Kft. és
dolgozói közösen értek el.
Köszönetét fejezte ki Herczeg Zsolt
polgármester úrnak és munkatársainak, valamint a helyi Katasztrófavédelemi Kirendeltség munkatársainak a kivitelezés során nyújtott
segítségért. Következõ lépés a csarnok betelepítése lesz, az új munkatársak betanítása majd a termelés
elindítása. Tóth Lajos kiemelte:
„Azt, hogy ma itt állhatunk, azt az
elmúlt évek sikereinek köszönhetjük, amit a vállalat dolgozói értek el

kitartó munkájukkal, amit ismételten köszönök!”
Tóth Lajost követõen Theo Beil a
RAFI GMBH ügyvezetõ igazgatója
következett. Elmondta a magyar
kollégák megnyerték az idõ elleni
versenyfutást, hisz az alapkõletétel
után 11 hónappal már át is vehetik
Orbán Viktor miniszterelnök úrtól a
csarnok kulcsait. A RAFI vezetõsége nagyra becsüli az állam és a
közösség támogatását, ez egy fontos hajtóerõ. Az innovatív és minõségileg magas színvonalú termékekbõl, melyeket a RAFI Hungaria
Kft. állít elõ, számtalan kerül az
autóiparhoz, valamint mezõgazdasági és építõipari gépeket, szerszámgépeket és orvosi mûszereket
gyártó neves cégekhez világszerte.
Elmondta ez a harmadik csarnok az
egyik legmodernebb elektronikai
beültetésre szolgáló termelõrészleg

következett. „Ha õseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idõk
jöttek, ma üres lenne az ország” ezzel a Wass Albert idézettel nyitotta meg beszédét Boldog István.
Hozzátette, így tett Magyarország is
az elmúlt esztendõkben, nem ijedt
meg a nehézségektõl, a nemzetközi
nyomástól, önálló úton haladt.
Elmondta, minden magyar ember,
minden mezõtúri hozzáadta a
maga munkáját a közös sikerhez.
Az új üzemcsarnok megvalósításához 240 millió forint vissza nem
térítendõ támogatással járult hozzá
a kormány. Ezzel a beruházással 40
új munkahely jön létre. Boldog
István e beruházás mellett ismertette a városban zajló nyertes pályázatokat, várható fejlesztéseket,
kihangsúlyozta, hogy a mezõtúriak
sokat tettek azért, hogy magukénak
érezhessék a várost.

Kép forrása: www.hirado.hu
A képen: Theo Beil, Boldog István, Orbán Viktor és Tóth Lajos

a RAFI csoporton belül. Az új csarnokkal a mezõtúri telephely alkalmassá válik a jövõbeni új autóipari
és orvosi szabványok teljesítésére.
A jövõben is szeretnének további
munkahelyeket teremteni, ehhez a
szakmunkaerõ és mérnökképzésben is részt kívánnak venni. Theo
Beil köszönetet mondott a projekt
sikeréért és elmondta várja a negyedik csarnok alapkõletételét.
Majd Boldog István országgyûlési képviselõ ünnepi köszöntõje

Végül Orbán Viktor Magyarország
miniszterelnöke köszöntötte az
egybegyûlteket. Ünnepi beszéde
elõtt arról számolt be, hogy polgármester úrral és a városvezetéssel
áttekintették a város helyzetét, valamint hogy Mezõtúr város önkormányzatának a 3,2 milliárd forintos
adósságát a kormány átvállalta. Ez
lehetõséget ad arra, hogy a lakók
által megtermelt jövedelembõl a
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helyben maradó helyi adót ezentúl
a város a mezõtúriak javára tudja
hasznosítani. Emellett az elmúlt 4
évben 86 helyi pályázatot támogattak, ez összességében több mint 5
milliárd
forintot
jelentett.
Miniszterelnök úr elmondta az élet
nem könnyû erre, a város még most
sincs jó állapotban, sokat kell még
tenni az új üzemekért, a fiatalok itt
tartásáért.
Ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy a harmadik csarnok
beruházása bizakodással töltheti el
a város lakóit és a kormányt egyaránt. Egy gyár létrehozásánál mindig van kockázat, de a bõvítésnél
már a tapasztalatokra alapozzák az
üzletet. „Ez egy német beruházás,
de ez csak azért jöhetett létre, mert

Önök megdolgoztak érte a mögöttünk hagyott években, ezt maguknak köszönhetik.” – mondta Orbán
Viktor. Kiemelte: ”Ma a legfontosabb kérdés Magyarországon a
munkahely”, az új csarnokkal 40
munkahely jön létre, melynek
száma bõvülhet. A német ipar nagy
erõkkel van jelen Magyarországon,
egyre többen hozzák ide az ipari
termelési kapacitásukat, ez arról
szól, hogy megtalálták a módját,
hogy hogyan mûködjenek együtt a
magyarokkal. Olyan befektetõkre
van szükségünk, akik nem elvisznek valamit, hanem hoznak; munkahelyeket
hoznak
létre.
Miniszterelnök úr arra kérte a
mezõtúriakat, hogy becsüljék meg
a németországi „barátaikat”, hogy a

következõ idõszakban újabb-és
újabb együttmûködési formákat
keressenek. Elmondta, tervük az,
hogy a következõ négy évben
komoly fejlesztéseket hajtsanak
végre az ország ezen térségében is.
Hozzátette a kormány a beruházáshoz 240 millió forint támogatást
adott, amiért nem a kormányt illeti
köszönet, hanem a magyar adófizetõket. Lassan 400 ember dolgozik
ebben a gyárban, és így ez a gyár
Magyarország számára stratégiai
fontosságúvá válhat.
Miniszterelnök úr kitekintésként
a választási idõszakra közölte –
„Tudjuk azt, ahhoz, hogy eljussunk
valahova és el tudjunk indulni, elõször fel kell állni. Magyarország
nem állt a saját lábán az elmúlt

Felhívás

idõszakban. Az elmúlt négy évben
Magyarország megerõsödött és már
áll a lábán, de ez még nem jelenti
azt, hogy elindult.” Ezt a lehetõséget kell az elkövetkezõ négy évben
kihasználni. Az elmúlt négy évben
a magyar nemzet egységes volt,
ezért voltunk képesek arra, hogy
olyan konfliktusokat vállaljunk,
amelyek megnyerésére kevés esélyünk volt. Megnyertük ezeket,
azért mert a magyarok összeadták
az erejüket.
Miniszterelnök úr beszéde után a
nemzeti színû szalag átvágásával
átadták a RAFI harmadik csarnokát.
Az ünnepi rendezvény az átadott
épület bejárásával zárult.

Bodor Márti

Pályázat

Kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület gondozásában megépült a
feliratos régi téglagyûjteménytár 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

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014-ben az
egyesületünk kiállítás keretében emlékezik az eseményre. Kérünk minden
olyan személyt, aki segíteni tud az anyag összeállításához – fotókkal, levelekkel, tárgyakkal, egyéb dokumentumokkal – kölcsönözze a kiállítás idejére.
Gyûjtés 2014. április 30-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

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

Országgyûlési Képviselõ

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

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.
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Városi ünnepség

2014. március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166.
évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésre invitálta Mezõtúr
Város Önkormányzata a városunk lakóit.
Az idén az idõjárás kegyesebb volt a rendezvénnyel, mint tavaly, hiszen
nem hóesésben, hanem egy szép tavaszi napon emlékezhettünk eme jeles
évfordulóra.
Reggel 8 órakor ünnepi istentisztelet vette kezdetét a Belvárosi
Gyülekezeti Házban, amelyen igét hirdetett Beszterczey András esperes,
elnök-lelkész úr.
9 órakor a városi megemlékezés a Túri Lovas Klub huszárainak érkezésével kezdõdött, majd Boldog István országgyûlési képviselõ mondott
ünnepi köszöntõ a jelenlévõknek.

A mûsorban közremûködtek a Kossuth iskola tanulói, melyet ezúton is
köszönünk a gyerekeknek és az õket betanító pedagógusoknak Csurgó

Erzsébetnek és Csíderné Csizi Magdolnának.

Késõbb 10.30-kor a Túri Alkotók Tárlata várta az érdeklõdõket a Városi
Galériában, ahol Szûcs Dániel, a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság
elnökének köszöntõ szavai, Pusztai Zsolt muzeológus megnyitó gondolatai
valamint a Mezõtúri Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskolájának
tanítványa, Sárvári Tamás marimbajátéka után mezõtúri alkotók kiállítása
vette kezdetét.
Köszönjük a kiállító alkotók munkáit, mellyel lehetõvé tették a kiállítás
megrendezését:
Ádámné Szûcs Ilona, Barta Éva, Burai Ádám, Gál Borbála, Hegyi Andrea,
Kiss Andrea, Komáromi József, Kötél Veronika, Lévai Magdolna, Nagy
Ferenc, Pénzes Kristóf, Szabó András, Szabó Ferencné, Szebenyi Dorina,
Szekretár Enikõ, Szekretár Kinga, Tóth Flórián, Tóth István, Varga Zoltán,
Varjú-Batki Rita, Virágh László.
A tárlat megtekinthetõ a Városi Galéria nyitvatartási idejében 2014. ápriOrosz Annamária
lis 26-ig.

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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Szomszédok Egymásért Mozgalom!

Ez olyan bûnmegelõzési Program, amelynek célja a
lakóközösségekben elõforduló bûncselekmények megelõzése, korlátozása, a biztonságosabb életkörülmények
kialakítása.
A mozgalom lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek egymásra, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, felelõséget éreznek saját és mások személyi, tárgyi értékei iránt.Kis odafigyeléssel egymás
segítségével megelõzhetjük a bûncselekményeket vagy
éppen annak nagyságrendi növekedését.A bûnmegelõzés a jövõbeni bûnözés visszaszorítását célozza.
Bûnmegelõzés a bûnüldözésnél szélesebb és fõképp
sokrétûbb, komplexebb feladat rendszer. A biztonság és
az ezzel kapcsolatos emberi érzések alakulására több
tényezõ hatással lehet, közülük az egyik legfontosabb a
bûnözés alakulása. A félelem szerves része a minden
napjainknak, sok mindentõl félünk, de attól különösen,
hogy jogsértõ magatartások, bûncselekmények áldozatai
leszünk, lehetünk.
Közös jelmondatunk: „Együtt a biztonságért”
Mindegyikünknek létfontosságú szerepet kell játszania és aktívan részt vennie a bûnmegelõzésben.

A Polgármesteri Hivatal nem kevés anyagi támogatást fordít a bûnmegelõzésre, a rendõrség és a polgárõrség is a bûnmegelõzésen dolgozik nagy erõvel.
A lakosság részérõl is kérünk egy kis segítséget és pedig
annyit, hogy jelzi a részt vételi szándékát /név, cím./ és
azután kap egy táblát, amelyet ki kell helyezni jó látható
helyen és ezt követõen figyelemmel kell kísérni az utcán
és a szomszédoknál zajló eseményeket, szükség esetén
jelzést adni Rendõrségnek, vagy Polgárõrségnek, ha azok
nem törvényesek.Ez a mozgalom már külföldön is alkalmazott, amely beváltotta a hozzá fûzött reményeket és
elvárásokat. De az ország határain belõl is alkalmazzák és
már elért eredmények 30% és 50%, de volt olyan hely is
ahol 90%-al esett vissza a bûnözés.
Reméljük, hogy megérti a lakosság is a mozgalom
lényegét, azt magáévá teszi, mert ezt értük, a biztonságuk
érdekében alkalmazzuk. Célt ismerve és annak elérése
érdekében, most már tudjuk kinek, mit kell tennie.
El tudja mindenki dönteni, hogy melyik oldalra kell
állnia az eredményes mozgalom érdekében, egymás iránti
közömbösséget fel kell adni, és nagyobb biztonságot kap.
Ehhez kívánunk Erõt Egészséget!

A Városi Polgárõr Egyesület

Vízipók, csodapók
2014. április 8.,
délelõtt 10 órától és délután 14
órától a Városi Színházteremben.
Jelentkezni az iskolákban, óvodákban csoportosan vagy egyénileg a Közösségi Ház I. emeltén
Orosz Annamáriánál a színházterem befogadóképességéig.
További információ:
56/350-075, 20/243-5808

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
Az otthoni kertrendezés során
feleslegessé vált növényi szaporító anyagokat (virágokat, hagymákat) a város szépítése céljából
szívesen fogadjuk. Szállításról
szükség esetén gondoskodunk.
Elérhetõségeink:
Patkósné Gonda Ágota
06/30 444-8992
MII Városüzemeltetés,
Vasvári Pál u. 21.

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 28.
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Fejes Imre születésének 117. évfordulója

Omega Oratórium
Az „Alfától Omegáig – Zenével a
hitért” Civil Társaság szervezésében megvalósuló Omega Oratórium
koncertjére kerül sor 2014. április
11-én Mezõtúron a Belvárosi
Református Nagytemplomban 20
órai kezdettel.

2014. március 12-én Mezõtúron
az Önkormányzati Hivatal dísztermében sajtótájékoztatót tartott
Kóbor János énekes, Trunkos
András producer, Gazdag László a
civil társaság képviselõje és Herczeg
Zsolt Mezõtúr város polgármestere.
A tájékoztatón elhangzott, hogy
az Omega Oratórium dalai nem erre
az alkalomra születtek, hanem szemelvények az életmûbõl. A legkorábbi dal 1970-es, a legkésõbbi
2006-os szerzemény. Drámai erõvel
szólalnak meg a jól ismert csendes
balladák (Az éjszakai országúton,
Ballada a fegyverkovács fiáról, Én
elmegyek). Az Omega együttes életmûvébõl kiválasztott dalokhoz biztos zenei alapokat és keretet nyújt
Liszt Ferenc Les Preludes címû
szimfonikus költeménye. A hang-

szerelés révén a rockzene hagyományos- és a szimfonikus zenekar
akusztikus hangszerei, a templomi
orgona, valamint a szóló- és kórusének az Omega klasszikusokat egy
transzcendens világba vezeti át.
Kóbor János elmondta, hogy
nem csak azok a számok kerülnek
elõadásra, amelyek emblematikusan
„Omega”, hanem olyanokat is, amelyek soha nem hangzottak el még
élõben, vagy csak egyetlen alkalommal. Megnyugtatásért hozzátette,
hogy felcsendül néhány ismertebb
Omega dal is. Az Oratóriumi elõadásban közel 100 fõ vesz részt, a
templom hangulatához illõen az
orgona és kórus mindenképp meg
fog szólalni az elõadásban, de ez
nem mehet a rockzenei megszólalás rovására. A látványos mûsort
lézershow egészíti ki.
Az Omega Oratórium produkció közremûködõi:
Benkõ László – billentyûs hangszerek
Debreczeni Ferenc – dob és ütõhangszerek
Gömöry Zsolt – billentyûs hangszerek
Kóbor János – ének, vokálok
Szekeres Tamás – gitárok
Szöllössy Kati – basszusgitár
Danubia Szimfonikus Zenekar
Mezõtúri Református Kollégium
Kamarakórusa
Az Omega Oratórium mezõtúri
elõadására a jegyek már megvásárolhatóak a Közösségi Ház gazdasági irodájában és az Ibusz mezõtúri
irodájában 4900 Ft-os egységáron.
Várunk mindenkit szeretettel!

Bodor Márti

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2014. március 6-ai soron kívüli
nyilvános ülésen önkormányzati rendeletet alkotott
- önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodás helyi szabályáról szóló
26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Polgármesterei Kabinetnél, valamint a városi
könyvtárban.
A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.

Dr. Szûcs Attila
Jegyzõ

Krizsánné Piroska szervezésében ismét Fejes Imrének, a
Mezõtúrról elszármazó zeneszerzõ
születésének évfordulójára emlékeztünk 2014. március 19-én a
Mesekert Óvodában.
Krizsánné Piroska a Mezõtúri
Városi Televíziónak elmondta, ez a
megemlékezés annak hatására jött
létre, hogy sok évig méltatlanul elfelejtett volt a zeneszerzõ. Fejes Imre
az alsórész szülötte volt, így került
az alsórészi Kiss János utcai épületre
az emlékmû, mivel az eredeti szülõházat a 60-as években lebontották.
A szeles idõ ellenére a megemlékezést az emlékmû elõtt tudták
megtartani. Elsõként Batta Attila
Viktor alpolgármester mondott
köszöntõt. Kihangsúlyozta, hogy a
jövõ kiszámíthatatlan, a múlt pedig
egy kincsestár, amelybõl bölcsességet, tapasztalatot lehet meríteni. A
mai rohanó világban nagyon fontos
ennek ápolása. Majd Hegedûsné
Fehér Edit a Mesekert tagóvoda
vezetõje osztotta meg az érdeklõdõkkel
ünnepi
gondolatait.
Elmondta nagy örömmel fogadták

2010-ben, hogy az emlékmû náluk
lesz elhelyezve. Ezt az óvodások is
becsben tartják, a megemlékezésekre minden évben készülnek. Ezen a
napon is egy táncos énekes produkciót adtak elõ a kisóvodások.
Az óvodások után Éger Ádám
református lelkész, vallástanár emlékezett az elhunyt nótaszerzõre,
beszéde alatt jobban megismerhettük
Fejes Imrét és munkásságát. A megemlékezések után Petróczki Csaba
énekes Fejes Imre nótáival emlékezett a mûvészre, õt kísérte Berczeli
Endre zongorán. Az eseményen részt
vett Fejes Imre fia, Fejes Zoltán, aki
elmondta csodálja Mezõtúrt és
Mezõtúr lakosságát. Sajnos a dübörgõ világban a nótázás egyre jobban
kihal, megtisztelõnek érzi, hogy
Mezõtúron ennyit tesznek azért,
hogy tovább éljen a magyar nóta.
A mûsort követõen az emlékezés
koszorúinak, virágainak elhelyezése
következett az óvoda falát ékesítõ
Fejes Imre emléktáblánál, melyet
Mezõtúr város Önkormányzata és
Mezõtúr Mûvészeti Közalapítványa
állíttatott.
Bodor Márti

Köszönjük Gizike!
1993-ban –alapító tagként -kezdte munkáját Magyar Béláné Gizike a
városi
„Együttegymásért
„Rehabilitáció Klubban. Ez idõ alatt
tagként, majd vezetõ helyettesként
is dolgozott, 2003. augusztusától
pedig Õ lett a klub vezetõje.
Munkáját mindig szívvel-lélekkel,
sokszor erején felül is végezte, hogy
segíteni tudjon a daganatos betegeknek. Minden foglalkozásra
jókedvûen, tervekkel feltöltõdve
érkezett, és igyekezett ezt a lelkesedést kis csapatunk tagjainak is átadni. Sok-sok rendezvényt, összejövetelt és kirándulást szervezett, és
ápolta a jó kapcsolatokat a társklubokkal is. Mindenkihez van egy-egy
jó szava, vidám mosolya végig
kísérte a 20 évig tartó munkáját.
2013-ban sajnos ez a lendület megtört és arra kényszerült, hogy átadja a

vezetés felelõsségét másnak. Lukács
Lászlóné lépett a helyébe, de megígérte, hogy mindig ott lesz velünk és
továbbra is segíti a klub életét. Nehéz
lesz olyan sikeres munkát végezni,
mint ahogyan Õ tette, de mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a
klubélet továbbra is folytatódjon.
Ezúton is kérjük azokat a betegtársainkat, akik úgy érzik, szeretnének közénk tartozni, csatlakozzanak
hozzánk. Minden hónap utolsó hétfõjén, délután 14, 00 órától tartunk
összejövetelt a Petõfi úti MHSZ
Székház emeletén.
A további sikeres munkánkhoz
még kérjük a segítségedet, és még
egyszer mondjuk:
Köszönjük Gizike!

Az „Együtt – egymásért Klub
tagsága
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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

Berettyó-Körös Ivóvízminõség-javító Projekt
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033

TÁJÉKOZTATÓ
Több éves elõkészítõ munkát követõen, 2013. szeptember 13-án a kivitelezési szerzõdések aláírásával megvalósulási szakaszba lépett a BerettyóKörös Többcélú Társulás településeit (Kétpó, Mezõhék, Mesterszállás,
Mezõtúr, Túrkeve) érintõ vízmû telep és hálózati rekonstrukció.
A tervezési szakasz lezárult a kivitelezõ, a vízmû szolgáltató, a FIDIC
mérnök szervezet és a Berettyó-Körös Többcélú Társulás tagönkormányzatai között folytatott egyeztetések eredményeképpen. Az elkészült tervek
benyújtásra kerültek a hatóságokhoz engedélyeztetés céljából. A kivitelezõ
a települések vízmû telepein és az ivóvízhálózatokon hozzákezdett a nem
engedélyköteles munkák elvégzéséhez. Ezen munkák részeként 2014. április 7-én Mezõtúron is elkezdõdik a teljes vízhálózat mechanikai tisztítása. Az
úgynevezett „szivacsos átmosatás” a csõvezetékek belsõ faláról távolítja el
az évek során oda lerakódott szennyezõdéseket. Ez a mûvelet a lakosság
minden tagját érinti Mezõtúron is. Az egyes városrészek tájékoztatása a
munkálatok elkezdésének konkrét idõpontjairól szórólapokon fog megtörténni. Ezek a „Tájékoztató” lapok tartalmazni fogják mindazon információkat és teendõket, amelyekre a lakosságnak a mechanikus átmosatás ideje
alatt szüksége lesz. A város teljes vízhálózatának mechanikus tisztítása
várhatóan 2 hónapot vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy egy-egy városrészen
1, maximum 2 héten keresztül folynak majd a munkálatok. Ez idõ alatt az
adott városrészen az ivóvíz szolgáltatás szakaszos korlátozásával kell majd
számolni, amelyhez elõre is a lakosság megértését és szíves türelmét kérjük.
Az ivóvízhálózat mechanikus tisztítása, a Berettyó-Körös Ivóvízminõségjavító beruházás egyik elemeként, a lakosság Európai Uniós minõségi
követelményeknek megfelelõ ivóvízzel történõ ellátását szolgálja.
Mezõtúr, 2014. március 24.

VMRV kiállítás megnyitó

Vári László, Rácz Péter, Mihályi Géza, Vad Róbert, Pusztai Zsolt

A Túri Fazekas Múzeumban egy újabb idõszaki kiállítás nyitotta meg
kaput 2014. március 21-én.
A kiállítás egyediségét jellemezte a megnyitó idõpontja is, illetve a kiállítás neve a VMRV, mely az alkotók nevébõl jött létre: Vad Róbert, Mihályi
Géza, Rácz Péter és Vári László. A kiállítást Pusztai Zsolt muzeológus nyitotta meg. A tárlat fotókat és grafikai munkákat tartalmaz.
A VMRV c. kiállítást 2014. május 10-ig tekinthetik meg a Túri Fazekas
Múzeumban.

Bodor Márti
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Sokszínû könyvtár - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0318

Versünnepre készül az ország!

„Tudod, hogy gyõzöm le az izgulásomat?
Mindig a Katicásokra gondolok:„
( Bojó Simon óvodás )

A Sokszínû könyvtár elnevezésû, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0318 számú
projekt programjai az óvodai foglalkozást és a tanórán kívüli hasznos szabadidõ eltöltést, az olvasás és a könyv szeretetének népszerûsítését, a
gyermekek mûvészetek általi személyiségfejlõdését szolgálja.
Miközben folyamatosan zajlanak a szakköri foglalkozások, alkalmanként egy-egy „élményszerzõ programra” is sort kerítünk.

A Csodavár Óvoda Katica csoportosai, szüleik és óvodapedagógusok az
öröm pillanatait élhették át március 18-án a gyermekkönyvtárban.
Óvó nénik, Major Mihályné Esztike és Gonda Judit „házi„ szavalóversenyt hirdettek erre a délutánra a több éve már rendszeresen, és jól mûködõ munkálkodásunk jegyében. Bátran állíthatom, hogy itt, ebben a csoportban bizony magas szintû óvodai fejlesztés folyik, e két nagyszerû pedagógus irányításával. Az évek során megtapasztalhattam már nem egyszer a
tudást, a törõdést, a szeretetet.

Az ismeretek bõvítéséhez, és a tájékozottság növeléséhez ma is a könyv, a
könyvtárba járás a legnagyszerûbb, mindenki számára elérhetõ eszköz. Ezek
a gyerekek érdeklõdõk, sokat kérdeznek, türelemmel hallgatják a válaszokat,
melyet újabb kérdés követ. Szívesen lapozzák a könyvet, érdeklõdnek a
képek, a betûk iránt, szeretik hallgatni a meséket. Jó az emlékezetük, régebbi
dolgokat is szívesen idéznek. Könnyen tanulnak verseket, mondókákat, dalokat. Kifejezõképességük, szókincsük, fantáziájuk gazdag. Sõt. Szeretnek óvodába járni, jó a kapcsolatuk az óvó nénikkel, és társaikkal. Õszinték, nyitottak.
A versmondó délután valójában egyfajta fejlesztés, a szóbeli megnyilvánulás az óvodai szereplésnél lehetõség volt. Jó volt látni a szülõk - csak
keveredjen túl rajta, csak ne felejtse el, ne érje kudarc, szegényke, még
olyan kicsi, Minek is jöttünk ide? Kell ez? - viselkedésének változását, a
buzdítást, ölelést, puszikat, babusgatást. A szeretet valódi arcát.
Ismét megtörtént a „csoda„: bátortalan gyerekek nyíltak meg ! Sõt, saját
félelmeiket leküzdve bátran, örömmel és szépen verseltek.
Annyira szubjektív egy versmondó verseny. Mindig van, akinek a másik
jobban tetszik. Így volt ez most is. Ez nem lehet gond.
Szívbõl gratulálok és kívánom minden szülõnek, hogy gyermekük, gyermekeik nevelése, a pedagógussal karöltve legyen életük legsikeresebb vállalkozása. S ha eddig még nem tették volna látogassanak el máskor is csak
bátran a gyermekkönyvtárba.

Ennek szellemében hívtuk meg az egy személyes LÁBITA Bábszínházat.
Csernik Szende erdélyi származású elõadómûvész egyedi technikát alkalmaz – a lábával és persze egész lényével bábozik. Az „élményszerzõ programon” ízes székely mesemondásával, közvetlenségével elvarázsolta a
közel százötven fõs közönséget. Az ovisok és a kisiskolások nagyon élvezték, hogy olykor fõszereplõként, máskor csak háttér-segítõként, de aktív
részesei lehettek a felejthetetlen elõadásnak.
A Teleki kollégiumában mûködõ irodalmi szakkör tagjai a Békéscsabai
Jókai Színházba látogattak az elmúlt héten, ahol Goldoni Chioggiai
Csetepaté címû vígjátékát látták.

Képünkön 2013. november 20-án a Szigligeti Színházban a Teleki kollégistái.

Berczeliné Boldog Mária
projektmenedzser

Némethiné Tolnai Edit
gyermek könyvtáros
A Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár programjai a közeljövõben:
Április 6.
IV. Óperenciás Bábfesztivál
Április 11.
Kistérségi Szavalóverseny – a Költészet Napja alkalmából
Április 5-ig várjuk a jelentkezéseket!
Április 14.
„Szindbád hazamegy” Márai est IV tételben
17 órától
Költészet Napi elõadóest – Pálffy Margit színmûvésszel
Április 16.
Vendégünk: Varró Dániel író-költõ
Április 19.
Népi kézmûves játszóház – a Húsvét jegyében

A Varázsparaván bábcsoport tagjai nagy izgalommal készülnek az Óperenciás
Bábfesztiválra.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megye 04. sz. választókerületi jelöltjei
Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt Mezõtúriak!

Hosszú és küzdelmes 4 év áll
mögöttünk, amikor is a magyar
emberek megmutatták, hogy egy
erõs, egységben élõ és tenni akaró
nemzet minden nehéz helyzetbõl
fel tud állni.
A magyar emberek, így a mezõtúriak erõfeszítésének is köszönhetõ, hogy Magyarország ma már a
saját lábán áll. Visszafizettük a
korábbi kormány által felvett IMF
tartozást, sikeresen vívtunk meg
több csatát a minket itthonról és
külföldrõl támadókkal szemben és
mindeközben megadóztattuk a
bankokat és a multinacionális cégeket, akik eddig nem vették ki részüket a közteherviselésbõl.
Az ország évrõl évre jobb állapotCsányi Tamás bemutatkozása

A 2014-es országgyûlési választásokon a mi választókerületünkben
engem ért a megtiszteltetés, hogy a
Jobbik Magyarországért Mozgalom
jelöltjeként harcba szállhatok az
önök bizalmáért.
Az eddigi politikai-közéleti tevékenységem ismert a mezõtúri lako-

ba került, ami a magyar emberek
munkájának köszönhetõ. Együtt
értük el, hogy Magyarországon 40
év után csökkentettük a rezsiköltségeket, a családi adókedvezmény
által támogatni tudjuk a családokat,
emeltük a minimálbért, a pedagógusok, egészségügyi dolgozók
bérét, megõriztük a nyugdíjak
értékállóságát, támogattuk a
magyar kultúrát és a sportot.
A mindennapos és a közterületi
fogadóóráknak köszönhetõen sokan
fordultak hozzám kérdéseikkel, észrevételeikkel, és sok esetben sikerült
is segítséget nyújtanom. Mezõtúrra
több mint 2,5 milliárd forint pályázati pénz érkezett 2010 óta, így sokak
örömére megújult a Kossuth Lajos
Általános Iskola épülete, megvalósult a szennyvíztisztító-telep fejlesztése, a Tûzoltólaktanya épületének
felújítása, megépült a csapadékcsatorna hálózat II. üteme. Az állami
adósságátvállalásnak köszönhetõen
elvittük a város teljes 3,2 milliárd
forintos adósságát, ezzel is támogatva Mezõtúr fejlesztéseit. Így megvalósulhat az új orvosi rendelõ és mentõállomás építése, a városközpont
funkcióbõvítõ pályázatnak köszönhetõen megszépül többek között a
Kossuth tér és két új fedett medence
épül a strandfürdõben, de több belterületi út is megújul.
Mi nem ígértük, megcsináltuk a

Mezõtúr- Tiszaföldvár összekötõ út
16 km hosszú szakaszát, és a felújítást az idei évben folytatni fogjuk!
További jó hír, hogy amint a tervek
rendelkezésre állnak a kivitelezéshez a 46-os sz. fõút teljes nyomvonala is megújulhat.
Az elmúlt években több fontos
témában tettem javaslatot az
Országgyûlésben, így büszke vagyok
rá, hogy javaslatomnak köszönhetõen Magyarország Alaptörvényébe
bekerült az önvédelemrõl szóló jog,
szigorítottuk a fémtörvényt, amelyre
újabb módosításokat is tettem a közüzemi kábellopásokkal kapcsolatban. Pozitívan értékelem, hogy döntéseinknek köszönhetõen a nõk 40
év elismert szolgálati idõ után elmehetnek nyugdíjba, a GYED extrával
és a családi adókedvezménnyel
tovább támogathatjuk a magyar családokat. Elõdeinkkel ellentétben mi
nem engedtük, hogy az ország nehéz
helyzetét a nyugdíjasok fizessék
meg. A baloldali kormányok elvettek
a nyugdíjasoktól, mi több alkalommal is növeltük az ellátásuk összegét.
Segély helyett munka. Mezõtúrra
az elmúlt években több mint 1,5
milliárd forint érkezett munkahelymegtartásra és újak teremtésére a
helyi vállalkozásokhoz. Az itt dolgozó cégvezetõknek és dolgozóknak köszönhetõ, hogy fejlõdik többek között a RAFI Hungaria Kft., az

FF Fémfeldolgozó Zrt., a Rédei-Fém
Kft. és a Baracsi-Paletta Kft. is, amelyet támogat a kormány.
Legfontosabb célom továbbra is a
munkahelyteremtés elõsegítése, az
úthálózat felújítása, a közbiztonság
javítása és a nyugdíjasok megbecsülése, segítése. A hölgyek korkedvezményes nyugdíja után benyújtottam javaslatomat a frakciónak,
miszerint a férfiak is kedvezményben részesüljenek és 42 év elismert
szolgálati idõ után õk is elmehessenek nyugdíjba. Amennyiben lehetõséget kapok, hogy továbbra is
képviselhessem a körzetet, ezért a
javaslatért is dolgozni fogok.
A mostani választások kérdése,
hogy visszakanyarodunk a múlt
elhibázott politikájához, vagy folytatjuk tovább Magyarország építését, egy olyan országét, ahol jó élni
és jól lehet élni.
Az itt élõknek köszönhetõen
Mezõtúr elindult a fejlõdés útján,
így ezen az úton kell együtt tovább
menni! Közös céljaink eléréséhez
nagy egységre van szükség, így arra
kérem Önöket, hogy szavazatukkal
támogassanak engem április 6-án!
Dolgozzunk tovább együtt
Mezõtúr fejlõdéséért! Rám számíthatnak!

sok elõtt, hiszen 2010-ben országos
szinten is kimagasló eredményt
értem el a Jobbik színeiben. Õsszel
az önkormányzati választásokon
bejutottam a mezõtúri testületbe.
Rendszeresen tartok lakossági fórumokat, megemlékezéseket, rendezvényeket, melyek során beszámolhattam önöknek, láthatták mit
értünk el az elmúlt négy évben.
A
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom, ahogyan 2010-ben is ,
programközpontú kampányt folytat.
Február 15-én bemutattuk a választási programunkat: Kimondjuk.
Megoldjuk! címmel. Már akkor is
hangsúlyoztuk, hogy szerintünk
akkor jár el erkölcsösen, becsületesen egy politikai tömörülés, ha megmondja az embereknek azt, hogy
mire számíthatnak, ha õk kerülnek
kormányra. Ma Magyarországon
ilyen jellegû politikai korrektséggel
nem találkozhatunk, a választások

hajrájában valódi programmal csak
a Jobbik rendelkezik.
Megélhetést, rendet, elszámoltatást! Így szól a három legfontosabb
pillére a programunknak, amelyrõl
röviden tájékoztatnám is a kedves
olvasót.
A megélhetést, a munkahelyek
teremtését tartjuk a legfontosabbnak, hiszen ha munka van, akkor
minden van. A közmunka helyett,
valódi termelõ munkahelyeket kívánunk létrehozni, elsõsorban a
mezõgazdaság felélénkítésével és a
feldolgozóipar feltámasztásával.
Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk az egészségturizmus föllendítésére, a megújuló energiák fölhasználására, a bányászat fölélesztésére. Ezek az elképzeléseink a
programunk Hét vezér terv elnevezésû részében kerültek kifejtésre,
szigorúan szakmai alapon.
Rend alatt a közbiztonság megte-

remtését értjük, hiszen ha már megtermeltük a javainkat azt szeretnénk,
hogy azt ne lopják el és annak is örülnénk, ha gyermekeink nyugodtan
mehetnének ki az utcára, nem kellene
félniük attól, hogy megtámadják,
kirabolják õket. A rend megteremtését többek között a csendõrség feltámasztásával, önfenntartó börtönök
kialakításával szeretnénk elérni.
Alapelvünk, hogy aki építi az adott
közösséget, azt igyekszünk mindenben segíteni, aki viszont csak rombolni szeretne és elvenni más javait, azt
nem segítjük, sõt kellõ szigorral megbüntetjük. Mindenki eldöntheti, hogy
melyiket tekinti irányadónak a saját
életében, viszont a következményekkel is számolnia kell. Fontos leszögeznünk, hogy a Jobbik senkit sem
szeretne hátrányosan megkülönböztetni, sõt pont az ellenkezõjét hangsú-

Tisztelettel:
Boldog István
országgyûlési képviselõ

Folyt. a 9. old.
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lyozzuk: mindenkire egyformán
vonatkozzanak a törvények.
A harmadik pillére a programunknak az elszámoltatás, hiszen a bûnelkövetõk egy bizonyos részét a politikusok között kell keresnünk, akik a
mentelmi joguk mögé bújva úszhatják meg a felelõsségre vonást. Ezért a
leendõ Jobbik kormány elsõ intézkedései között fogja eltörölni a mentel-

mi jog intézményét és benyújtja azt a
törvényjavaslatát, amely dupla büntetéssel sújtaná azokat a politikusokat,
akik bûnt követnek el. Azonban nem
szabad elfelejtkeznünk a kommunista diktatúra, a szocializmus bûneirõl
sem, hiszen ebben az esetben sem
történt meg az elszámoltatás. A
Jobbik nyilvánosságra kívánja hozni
az eddig még titkos ügynöklistákat,

meg kívánja vonni az elõzõ rendszer
kiszolgálóinak luxusnyugdíját.
A választási programunkban foglalkozunk még a magyar föld megvédésével, a családok valódi megsegítésével, a magyar-cigány együttélés problémájával, hogy csak néhányat említsek azokból a problémákból, amelyekre megoldást kínálunk.
Kérem Önöket, gondolják át

mindazt, mi történt az elmúlt 24
évben, mi volt a jó, mi volt a rossz
és gondolják át kik kormányoztak
ezalatt az idõ alatt. Ha Önök ezzel
elégedettek, akkor a régi garnitúra
valamelyik színére szavaznak. Ha
azonban elegük van az elmúlt 24 év
politikai rablóhadjárataiból, akkor
szavazzanak a változásra, szavazzanak a Jobbikra!

Sallai Róbert Benedek vagyok, a
Lehet Más a Politika országgyûlési
képviselõjelöltje Jász-NagykunSzolnok megye 4-es választókerületében.
Mezõtúron születtem, édesanyám a kuncsorbai általános iskolát igazgatva ment nyugdíjba, a családom törökszentmiklósi felmenõkkel rendelkezik, és egész életemben
a Nagykunsággal, Nagysárréttel
valamint Körös-Tisza vidékkel foglalkoztam, sok-sok ismeretséget,
barátságot szerezve a választókerület településein.
Jelenleg gazdálkodok a családi
földeken, természetvédelemmel
foglalkozok, helyi közösségi programokra
írok
pályázatokat.
Szabadiõm nagyon-nagyon kevés,
ami van, azt próbálom a négy gyermekemmel tölteni, ritkán természe-

tet járok, fotózok, vadászok.
Az LMP egyik alapítója vagyok. A
párt megalakulásától kezdve voltam annak országos választmányának tagja 2010. év végéig, közben
voltam megyei koordinátor, vidékfejlesztési szakszóvivõ, majd a párt
országos szóvivõje. A fõvárosi liberális/baloldali vonal megerõsödése
után kiléptem a pártból, és amíg ez
az erõ nem távozott “Partnerség
Magyarországon” néven a pártból,
és nem léptek ki mind, addig nem is
léptem vissza. Múlt év õszén tértem vissza a pártba, jelenleg ismét
vidékfejlesztési
szakszóvivõ
vagyok, és vállaltam el a jelen
választókerületben a jelöltséget,
hogy az itt élõknek is legyen érdemi
alternatívája a választásokon a két
leszerepelt politikai erõn kívül.
Habár a körzetemben több járási
központ is található, mégis a mezõvárosokra jellemzõ demográfiai és
szociális problémák adják a lehetõséget a program megalkotására és
kommunikálására. A térség elöregedõ, az évszázadokig meghatározó
mezõgazdasági foglalkoztatás hatása csökkent, a birtokkoncentráció
nõtt és a “családi” nagybirtokszerkezet foglalkoztató potenciáljának
hiánya nagy hatással járul hozzá a
munkanélküliség bõvüléséhez. Az
értelmiség elvándorló, a közszolgáltatások és a kulturális szolgáltatá-

sok elérési lehetõségei mérsékeltek.
Mindez igényli azokat a vidékfejlesztési törekvéseket, amelyek a foglalkoztatási szempontok figyelembevételével a fiatal családok számára
kedveznek szolgáltatásbõvítésekkel,
több elérhetõ szolgáltatással és kreatív eszközökkel képesek növelni a
helyi életminõséget, de megteremti a
lehetõséget az idõsebbek méltó életére. Programom alapvetõen a társadalmi igazságosság fokozására alapuló foglalkoztatási megoldások
körül mozog, amelyben helyet kap a
természetvédelem és a korrupcióellenesség (a most aktuális M4-es
építés kapcsán), a fenntartható vízgazdálkodási törekvések (a térség a
Tisza mentén és a HortobágyBerettyó mentén fekszik), a tájgazdálkodás lehetõségek és a helyben
maradás esélyeinek javítása érdekében szükséges javaslatok.
Kisfalvak, kisebb települések,
mezõvárosok rendszerében legnagyobb probléma az elvándorlás, a
falvak és kisvárosok elnéptelenedése, a tönkre tett közszolgáltatások, a
soha meg nem javított közutak, a
munkalehetõségek hiánya. Míg a
nagy pártok egymásra acsarkodnak,
szerintem egyedül az LMP-nek van
tartalmi mondandója a vidék felzárkóztatásáról, a vidékiek esélyeinek
javításáról, a helybenmaradás segítésérõl, a helyi gazdagságfejlesztésrõl.

A térség legfontosabb erõforrása a
termõföld, így mindenképpen fejlesztendõ a mezõgazdasági foglalkoztatás
aránya amellett, hogy olyan agrárstruktúrára van szükség, aminek fõ
indikátora az egészséges élelmiszer,
aminek feldolgozására helyi ipari fejlesztésekre van szükség. Munkahelyteremtési céllal kell átgondolni a települések berendezkedését, és minél
inkább helyi erõforrásokra épített
helyi foglalkoztatókra van szükség,
amihez erõsíteni, segíteni szükséges
a kis- és középvállalkozókat. Javítani
kell a közbiztonságot, meg kell erõsíteni a helyi civil szervezetek közhasznú tevékenységeit, és helyre kell állítani a helyi szolidaritáson alapuló
közösségi szemléletet.
A legsürgõsebb feladatoknak
tekintem:
- foglalkoztatás javítása, bõvítése, a helyi vállalkozások erõsítése,
kis- és középvállalkozások megerõsítése;
- közszolgáltatások minõségének
helyreállítása a közbiztonságtól az
egészségügyi szolgáltatáson át az
oktatásig;
- közösségeket kell építeni, a közfeladat ellátásban segíteni, erõsíteni
kell a helyi közhasznú szervezetek
munkáját.
Kérem, szavatukkal támogassák az LMP-t!

Hazudtak nekünk!
Rossz ez a rendszer:
amely nem tud munkát adni
minden embernek,

amely polgárainak egy részét
potyautasnak tekinti, és igyekszik
szabadulni tõlük,
ahol a törvény, a bíróság a külföldi bankokat védi és nem a saját
polgárait,
ahol akár egyetlen embert is ki
lehet lakoltatni, és nem segít rajta
senki,
amely néhány ezer embernek
szupergazdagságot, korlátlan hatalmat ad, millióknak pedig szuperszegénységet és kiszolgáltatottságot,

ahol négymillió ember havi 60
ezernél kevesebbõl él meg, és 2000
milliárdja van a 100 leggazdagabbnak,
ahol a demokrácia nem több
mint négyévenkénti szavazás.
Mi, élhetõ Magyarországot,
Közösségi társadalmat akarunk!
A munkáspárttal a következõ
módokon léphet kapcsolatba:
Telefon: 06-20-335-7676. e-mail:
pozsonyi.peter@munkaspart.hu
Munkáspárt megyei irodája:
5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4.

Pozsonyi Péter és Thürmer Gyula

Megérte? Ezt akartad?
A tõkés rendszer 24 éve nagy ígéretekkel tévesztette meg az embereket.

10

mezõtúr és vidéke

2014. március 28.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 04. sz. választókerületi jelöltjei
Tisztelt Választópolgár!

Április 6-án fontos döntést kell
hoznunk. Olyan döntést, amely
nem 4 évre, hanem talán évtizedekre meghatározza hazánk sorsát.
Orbáni demokratúra – vagy szabad, félelemmentes, fejlõdõ, európai Magyarország. Önökön áll,
merre fordítjuk országunk szekerének rúdját!
2010 óta jottányit sem léptünk
elõre, miközben az emberek sok
száz milliárd forintnyi megszorítást
voltak kénytelenek elviselni. Ma az
ország 80%-a tényleg rosszabbul
él, mint 4 éve!
Az Orbán-kormány intézkedései
(egykulcsos adó, Európa-rekord
ÁFA, sárgacsekk-adó, telefonadó,
készpénzfelvételi adó, az adójóváírás

Lakatos Gusztáv vagyok JászNagykun-Szolnok 4. VK. jelöltje.
Már több, mint 4 éve társadalmi
munkában, bérezés nélkül cselekszem nap mint nap az emberekért.
A Tiszainokai Roma Nemzeti
Önkormányzattal több programot
indítottunk, amire büszke vagyok.
Az egyik legfontosabb a gyerekekre

eltörlése stb.) egy átlagos magyar
családra évi 100.000 Ft terhet raktak. Ki-ki számoljon utána, hogy
ehhez képest a rezsicsökkentés csak
szépségtapasznak jó.
Ma lassan 5 millió ember, az
ország fele él szegénységben,
500.000 gyermek éhezik nap mint
nap, és félmillió honfitársunk dolgozik külföldön.
Az államadósság csökkentésére
hivatkozva elvették 3 millió ember
magánnyugdíjpénztári megtakarításait, miközben az államadósság 4
év alatt 2.000 milliárd Ft-tal nõtt.
A kormányhoz közel állók eközben
földet, trafikot, takarékszövetkezeteket, állami megrendeléseket kaptak.
Ma egy euró 310 Ft felett van, a
benzinár pedig bõven meghaladja
a 400 Ft-ot. Orbán Viktor keletre
kacsingat, és kivezetni készül
Magyarországot az európai államok
közösségébõl.

-a 65 év feletti nyugdíjasok
ismét ingyenesen utazhatnak.

A baloldali kormányváltó szövet-

ség programja azokat segíti, akik
megszenvedték az Orbán-kormány
intézkedéseit.
Ha bizalmat kapunk Önöktõl:
- NETTÓ 100.000 Ft-ra emeljük
a minimálbért a mai 66.000 Ft-ról
úgy, hogy a munkáltatókra nem
hárul majd több közteher,
- 250.000 valódi munkahelyet
teremtünk,
- 5%-ra visszük le az élelmiszerek ÁFA-ját, ezzel jelentõsen
csökkentjük az árakat,
- egy éven belül felszámoljuk a
gyermekéhezést,
- a fõiskolákon és egyetemeken
az elsõ évet minden hallgató számára ingyenessé tesszük – ezzel
mindenkinek megadjuk az esélyt
a tanulásra,
- rászorultsági alapon igazságossá, hõszigetelési programmal
pedig fenntarthatóvá tesszük a
rezsicsökkentést,
- radikálisan csökkentjük,
majd felszámoljuk az egészségügyben az elviselhetetlenül hoszszú várólistákat,
- visszaadjuk a nyugdíját és a
rokkantnyugdíját mindenkinek,
akitõl a kormány jogtalanul elvette azt,
- a 100.000 Ft alatti nyugdíjjal
rendelkezõk havi 24.000 Ft-ig
gyógyszertámogatást kapnak,

való odafigyelés, különösen a nyári
szünetben, a másik pedig a
kultúrális napok rendezvénysorozat. Elõbbi célja az oktatáshoz és a
tanuláshoz megfelelõ-, és nyugodt
környezet biztosítása, utóbbi pedig
a békés együttélés jegyében zajlik.
Nagyon fontosnak tartom a felnõttek számára a továbbképzési
lehetõségek biztosítását. Mindent
megteszek a szegénység kilátástalan helyzetének javításáért, a rendõri túlkapások és a rasszizmus felszámolásáért, egy élhetõ környezet
kialakításáért. A romák regisztrációját elutasítom, hiszek a nekik egyenlõ jogokat biztosító parlamenti képviseletben!
Kérem, hogy áprilisban szavazzon rám!
Pártom rövidített programja
A Magyarországi Cigány Párt
programjában elsõ helyen a 18 éven
aluliak éhezésének felszámolása áll,

minden más csak ezután jön: megengedhetetlen, és azonnali beavatkozást kíván, hogy ebben az országban
gyerekek és fiatalkorúak tízezrei
nem jutnak elegendõ és megfelelõ
minõségû élelemhez. Hasonlóképp
biztosítani kell minden várandós
számára a megfelelõ táplálkozás
lehetõségét – bizonyított tény, hogy a
késõbbi életesélyekre is meghatározó a magzatkori fejlõdés. A tûzoltás
után programokat kell indítani a szegények körében mára tömegessé vált
éhezés tartós felszámolására.
Hasonlóképp fel kell számolni azokat az akadályokat, amelyekkel a
cigány gyerekek többsége szembesül
a köz- és felsõoktatásban: újra kell
indítani a megrekedt iskolai integrációs programokat. A tankötelezettség korhatárát újra föl kell emelni 18
évre, és vissza kell vonni azokat a
változtatásokat, amelyek zsákutcává
tették a szakoktatást. Mindezek

érdekében vissza kell adni a köz- és
felsõoktatásnak a rendszerbõl kivont
forrásokat. Ezzel együtt a hátrányos
helyzetû diákoknak ingyenessé kell
tenni a felsõoktatást, és valóságos
esélyt jelentõ ösztöndíjrendszert kell
kialakítani. Meg kell szüntetni a közfoglalkoztatás kényszermunka jellegét, helyi igényekhez alakított, értelmes munkát jelentõ programokat
kell indítani. A közmunkáért járó bér
nem lehet kevesebb, mint a minimálbér, és a munkavállalók jogai szempontjából sem érheti hátrányos megkülönböztetés a közmunkásokat.
Igazságosabbá kell tenni a közteherviselést, a legmagasabb jövedelmek
adóját 38 százalékra kell emelni, míg
a minimálbérét csökkenteni kell. A
lakhatás alkotmányos jog legyen:
meg kell akadályozni, hogy a tartósan munka nélkül élõk és a gyermekes családok az utcára kerüljenek.
Ezek a legsürgetõbb teendõk.

Ki kell mondanunk: Magyarországnak változásra van szüksége!
Az elmúlt hónapokban végigjártam településeinket, közel 15 ezer
házba és lakásba csöngettem be
személyesen. Megismertem a problémákat, látom a megoldásokat.

Ez az a program, amely milliók
számára ad reményt, és térségünkben is tízezrek számára
nyújt segítséget.
A baloldal elkötelezett abban,
hogy könnyebbé tegye nehéz helyzetbe került honfitársaink sorsát.
Ma milliók élnek félelemben.
Nem merik nyíltan vállalni véleményüket, pártszimpátiájukat –
miközben a nagy többség változást akar.
Tömegek féltik a hatalomtól
munkahelyüket, megélhetésüket,
családtagjaikat.
Üzenjük mindenkinek: a szavazófülkékben nem kell félni! Ha
április 6. után Ön sem akar félni,
mindössze egy dolga van: a kormányváltó erõket támogatni.
Mert ma egyedül mi tudjuk
leváltani a Fideszt, erre senki
másnak nincs esélye.
Ha kormányt akar váltani, a
szavazólapon keresse a szegfût és
Rózsát!”

Számítok Önökre!
Rózsa Endre
országgyûlési képviselõjelölt
MSZP-Együtt-DK-PM-MLP
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Városi Sportnap a Városnap jegyében

2014. május 17-én ötödik alkalommal kerülnek megrendezésre a
Városnapi programok.
Idén is várjuk a jelentkezéseket a fõzõversenyre (csoportos és egyéni), a
hagyományos száraztésztából készült ételek mellett bármilyen étel készítésével lehet majd versengeni a Városnap Fõszakácsa címért, és aki erõt és
kedvet érez magában, megmérettetheti magát a városkapitányi viaskodáson. Szponzori felajánlás alapján a szarvasi LUX Panzió egy-egy két személyes hosszú hétvégére látja vendégül a Városkapitányt és a Fõszakácsot,
valamint párjaikat. Ezért is érdemes versengeni!
Az elmúlt években nagy sikernek örvendett a természetjáró kerékpártúra, amelynek keretében Mezõtúr környékének állat - és növényvilágát
ismerhették meg közelebbrõl a túrázók. Bízunk benne, idén is velünk
tekernek!

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Ügyfeleink !
Az MVK Mezõtúri Városüzemeltetési Kommunális Nonprofit
Kft., mint Mezõtúr város hulladékgazdálkodási
közszolgáltatója
ezúton hívja föl az ingatlanhasználók figyelmét arra, hogy 2014. április
15 -tõl társaságunk a háztól való
háztartási hulladék szállítását saját
tevékenységben fogja végezni.
Társaságunk a gyûjtõjáratok napjait illetõen változást nem tervez. Az
ilyen irányú változásokat legalább
30 nappal a bevezetés elõtt meghirdetjük a helyi média segítségével.
Kérjük a tisztelt ingatlanhasználókat, hogy a háztartási hulladékgyûjtõ edényzetekbe csak háztartási hulladékot helyezzenek el. Az
újrahasznosítható hulladékok (PET
palack, papír, karton, kiöblített tisztítószeres flakonok, alumínium
dobozok, üveg, tetrapack tejes és
üdítõs dobozok, üveg) elhelyezésére a közterületeken kihelyezett szelektív hulladékgyûjtõ edényzetek
vannak rendszeresítve, a veszélyes
hulladékokat (elektronikai hulladé-

kok, festékes, hígítós dobozok,
egyéb veszélyes anyagokkal szenynyezett tárolóedények, nyomás
alatt lévõ palackok, dezodoros
dobozok, olajok, vegyszer maradékok, stb.) a Kávási Sándor ( volt
Gorkij) úti hulladékudvarban van
lehetõségük elhelyezni.
A biológiailag lebomló hulladék
(levágott fû, metszett ágak, komposztálható anyagok) elszállításának megszervezése folyamatban
van, várhatóan április vége felé zsákos gyûjtés kerül bevezetésre.
Az átmeneti idõszakban történõ
esetleges fennakadásokért kérjük
szíves elnézésüket és megértésüket.
További hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos kérdéssel keressék fel ügyfélszolgálatunkat! Telefon: +36-56/350-215,
e-mail:
ugyfelszolgalat@
mvkmezotur.hu
A további sikeres együttmûködés
reményében üdvözlettel:

Tóthné Szalóki Anna
ügyvezetõ

Névtelen Alkoholisták Mezõtúri Csoportja

A program:
1. A KÖTIVIZIG Mezõtúri Szakaszmérnökségén lévõ terepasztalon, kb..
25 percben bemutatásra kerül aTisza- Körös Együttmûködõ Vízgazdálkodási
rendszer.
2. Hortobágy Berettyó kialakulása a Berettyó szabályozásának története.
3.Ismertetõ a Hármas zsiliprõl és az Árvízkapuról ,melyeket az ország
111 kiemelt vízügyi emlékei között tartanak számon.
4. Peresi tájház és szivattyútelep bemutatása,valamint egy felkért KörösMaros Nemzeti Parkos kollegám kb. 30 perces ismertetõje a térség növény
és állatvilágáról.
A Városi Sportcentrumban a már hagyományos tártkapus rendezvény
keretében várjuk majd a sportbarátokat, akik ezen a napon ingyenesen
vehetik igénybe a Sportcentrum szolgáltatásait.
A Sportcentrumban megrendezésre kerülõ programok mellett a Ligeti Tó
a helyszíne a Mezõtúri Horgászegyesület által szervezett Városnapi finomszerelékes egyéni horgászversenynek.(Köszönet a Tagságnak!!) Nevezés
06.30 órától a helyszínen.

Örömmel értesítem Mezõtúr és a
Kistérség (Túrkeve, Mesterszállás,
Öcsöd, Csugar) lakóit, hogy a
Közösségi Ház 108-as termében
2014. április 3-án csütörtökön megnyílik a Névtelen Alkoholisták
Mezõtúri Csoportja. A további gyûlés is minden csütörtökön 5-6 óráig
tart. A belépés díjtalan, tagdíj nincs.
Csak egy feltétele van, hogy szeretnénk letenni az alkoholt, és ez egyedül nem megy. De minden szenvedélybeteget, nikotin- és gyógyszerfüggõt, drog, kávéfüggõt szeretettel
várunk. És azt is, aki csak érdeklõdõ,
vagy a családjában van ilyen betegség. Nyílván ez az alakuló nyílt és
tájékoztató ülés lesz. Ez egy szereteten alapuló csoport. Egy idézettel
zárom: „Van megoldás.” Egy ilyen
betegség-mert meggyõzõdésünk,
hogy az alkoholizmus betegségolyan helyzetbe hozza környezetün-

ket, mint egyetlen más emberi kór
sem. Ha valakinek rákja van, akkor
mindenki sajnálja, de senki sem
haragszik rá, vagy sértõdik meg
miatta. Nem így áll a dolog az alkoholbetegséggel, mert ez mindent
tönkre tesz, amiért élni érdemes.
Rátelepszik mindenkire, akinek kapcsolata van a beteggel. Meg nem
értés, haragos neheztelés, anyagi létbizonytalanság, kiábrándult barátok
és munkaadók, megnyomorított
életû ártatlan gyermekek, bánatos
feleségek és szülõk járnak e betegséggel. Ennyi rövid tájékoztatás után
ismételten kérem, akinek valamilyen
szinten felkeltette érdeklõdését, vagy
valamilyen függõségben szenved,
vagy érdeklõdik, jöjjön el, szeretettel
várjuk. Közösségi ház 2014. április 3.
Csütörtök, 108-as szoba 5-6 óráig.

Köszönettel:
Egy Mezõtúr AA tag.

VÉRADÁS!
Ne feledje: 2014. május 17. VÁROSNAP!!!.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár Mezõtúr Város Önkormányzata és a
rendezõ Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Bordács László
ügyvezetõ

2014. április 09-én 08.00-15.00-ig a Közösségi Házban!
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját hozza magával!

Magyar Vöröskereszt

2014. március 28.
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A Tourinform Iroda 2013-as eredménye

Mint minden Tourinform
Iroda, így a mezõtúri is a
Magyar Turizmus Zrt. szakmai
irányításával mûködik.
Évenként, így 2013-ban is, az
ország valamennyi Tourinform
irodájában átfogó ellenõrzést
tartottak, amely eredményei
szakmai, és személyes ellenõrzésekbõl, valamint adatgyûjtésekbõl tevõdtek össze. A mezõtúri Tourinform iroda minden
szempontból átlagon felül teljesített. Errõl a kiváló eredményrõl Kalán Hajnit, az iroda
vezetõjét kérdeztem.
– Ez a szép eredmény mennyire ért
váratlanul téged?
– Mivel már az elõdeim idején is
jól teljesített az iroda, ezért csak
remélni mertem, hogy én is követhetem õket ebben, és nagyon örültem
neki, hogy ennyire jól sikerült az elsõ
évem, amely nem is volt igazán egy
teljes év, hiszen 2013 áprilisában vettem át az iroda vezetését.
Természetesen minden tõlem telhe-

tõt megtettem és az eredmények alapján jól sikerült teljesítenem. Ezek
mellett a helyi vezetõségnek köszönhetõen, köztük Bordács László, a
Közösségi Ház igazgatója, Herczeg
Zsolt polgármester úr, Batta Attila
Viktor alpolgármester úr és Korcsok
Anita, a mezõtúri Önkormányzat
turisztikai, külkapcsolati és kommunikációs ügyintézõje nagyon sok
segítséget nyújtottak, mind technikai,
mind szellemi téren, amiért ezúton is
köszönetemet szeretném kifejezni.
– Néhány mondatban el tudnád
mondani, hogy egy ilyen iroda
mivel foglalkozik? Milyen témában lehet benneteket keresni?
– A Tourinform Irodák alapvetõ
feladata a Kedves Érdeklõdõk tájékoztatása a belföldi turizmussal
kapcsolatban. Az információ ellátást kiadványokkal, térképekkel,
illetve egyéb turisztikai anyagokkal
tudjuk biztosítani. Segítséget nyújtunk a szálláskeresésben és az

adott területek programjainak megismertetésével kapcsolatban is. A
Turizmus ZRT. célja a hazai turizmus fejlõdése és népszerûsítése,
így a Tourinform irodák országos
hálózatban mûködnek, közel 130
iroda az ország egész területén.
– Valamilyen szinten kötött rendszerben dolgoztok, mivel lehet
mégis ezt a munkát segíteni?
Milyen pluszt lehet belevinni?
– Igen, a Turimzus ZRT.-nek
szigorú szabályzata van, amely
alapján az értékelés is történt, valamint eszerint mûködik az iroda is.
Ezek mellett természetesen együtt
dolgozunk a mezõtúri és az iroda
vonzáskörzetéhez tartozó önkormányzatokkal, és részt veszünk a
helyi
turisztika
életében.
Szerencsésnek mondhatom magam,
mivel meghívtak a mezõtúri
Önkormányzat
Turisztikai
Kerekasztalának megbeszéléseire,
ezzel is aktívan részese lehetek a

város turisztikai életének. Ezen
kívül próbálom a saját tapasztalataimat is beépíteni a munkámba,
hiszen már több éve az idegenforgalommal foglalkozom.
– Milyen tervek vannak kilátásban
az idei évre?
– Mezõtúr turizmusának fellendítését kívánja az iroda támogatni,
emellett a helyi kiadványok készítésében is részt szoktunk vállalni. Erre
idén is készülünk. Továbbá az iroda
ki szokott települni különbözõ rendezvényekre is, ahol igyekszünk
megismertetni városunk számtalan
kulturális, természeti értékeivel, színes rendezvényeinkkel a helyi
lakosságot, illetve az ide látogató
vidéki, külföldi vendégeket. Ezeket
a kitelepüléseket idén is folytatjuk
és törekszünk arra, hogy az iroda
minél aktívabban részt tudjon vállalni a helyi turizmus életében.

FELHÍVÁS - ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
Tájékoztatom a város lakosságát,
hogy a 8/2014.(III.13.) MezõtúrMesterszállás Óvodai Társulás
Társulási Tanácsa határozata alapján
Mezõtúr város önkormányzati fenntartású óvodai intézményegységeiben a 2014/2015-ös nevelési évre
történõ óvodai felvételek idõpontját:
2014. április 22. (kedd)
8.00 - 17.00 óráig
2014. április 23. (szerda)
8.00 - 17.00 óráig
2014. április 24. (csütörtök)
8.00 - 17.00 óráig tûzte ki.
A beíratás helyszíne: Mezõtúri
Városi Intézmény – Csoda-vár
Központi Óvoda, Mezõtúr, Zrínyi út 1.
Értesítem a város lakosságát, hogy
a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011.
évi CXC. törvény szerint a gyermek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év
kezdõ napjától (2014. szeptember
1.) napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni.
Az óvodai beiratkozáskor be kell
mutatni a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
továbbá a szülõ személyi azonosító

és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Óvodába a gyermeket 3. életéve
betöltése után lehet felvenni.
Felvehetõ, aki a harmadik életévét a
felvételtõl számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezõ
három éves és annál idõsebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ.
Az óvodai beiratkozás nem
jelenti egyúttal az óvodába történõ felvételt is.
A gyermekek felvételérõl a
beiratkozást követõ 15 napon belül
hoz döntést az intézmény vezetõje.
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követõ 15 napos határidõn belül a szülõk Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzõjének címzett, de az
érintett intézménynek (óvodának)
átadott érdeksérelemre hivatkozó
kérelmet nyújthatnak be.
Az 5 éves gyermek beíratásának
elmulasztását a szabálysértésekrõl,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247.
§-a szabálysértésnek minõsíti.

dr. Szûcs Attila sk. jegyzõ

Erdélyi nyaralás!
2014. július 14-19-ig
Bõvebb információ: 06/30 356-0785

Bodor Márti
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Versünnep a Kossuthban
Ahogy arról már korábban beszámoltunk
Mezõtúr
város
Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1/D-12

Az új uszoda rész látványterve

-2013-0012
azonosító
számú
„Mezõtúr városközpont funkcióbõvítõ fejlesztése” tárgyú pályázaton
447 millió forint támogatást nyert el.
A saját erõt nem igénylõ beruházással látványos értékek teremtõdnek
meg a város több pontján. A projekt
érinti a város fõterét, a Kossuth teret,
a Múzeum teret és a Szabadság teret
is. Kézmûves Ház épül a Petõfi és a
Bajcsy-Zsilinszky út sarkán, amely a
közösségi élet új színteréül szolgál
majd. A Petõfi úti Színházterem épületének külsõ homlokzat felújítása,
nyílászáróinak cseréje és az épület
statikai megerõsítése fog megtörténni. Szerepel még a projektben az
Erzsébet liget fõ sétányának és a
Vadászház melletti járda felújítása is.

letrész kerül megépítésre, amelyben egy gyógyvizes medence és egy
gyermekmedence kerül kialakításra. Ezzel sok mezõtúri régi álma
válik valóra, hiszen évtizedek óta
nagyon hiányzik, hogy városunkban a téli hónapokban is lehessen
fürdõzni. Várhatóan az idei télen
már használatba is tudják venni az
új épületet a látogatók.
2014. március 24-én a „Mezõtúr
városközpont funkcióbõvítõ fejlesztése” projekt ünnepélyes alapkõ
letételére került sor a Városi
Strandfürdõ és Fedett Uszodában.
Az ünnepi gondolatokat követõen
Kovács Sándor a Megyei Közgyûlés
elnöke, Boldog István országgyûlési
képviselõ, Herczeg Zsolt Mezõtúr
város polgármestere és Berki Judit
az
Észak-Alföldi
Regionális
Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ
helyettese együttesen rakták le az
alapkövet.

Ebben tanévben csatlakoztunk
elõször a Versünnep Alapítvány és a
Bánffy György Kulturális Szalon által
meghirdetett „Versünnep 2014”
Fesztiválhoz. A jelentkezés feltétele
vers-és prózamondó verseny rendezése volt. A felhívás értelmében,
jelentkezés esetén neves mûvészek
közül választhattunk, akik közül egy,
rendhagyó órát tart iskolánkban, és
részt vesz a zsûri munkájában is.
Miután 2014 a „Család Nemzetközi
Éve” a fesztivál egyik témája a család
volt, a másik az I. világháborúhoz
kapcsolódott (a 100 éves évforduló
miatt), a harmadik mai magyar költõk, írók alkotásaihoz kapcsolódott.
Mi „Családi körben” címmel hirdettük meg versenyünket a mezõtúri
járás általános iskoláinak. Versenyünk
fõvédnöke dr. Sebestyén Katalin tankerületi igazgató asszony volt. Nagy
örömünkre felhívásunkat elfogadta
a város minden általános iskolája és
Túrkevérõl,
Mesterszállásról,
Kétpóról is érkeztek nevezések.

versekkel mutatta be a gyerekeknek a
magyar nyelv sokszínûségét. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a
játékokban, és fel sem tûnt, hogy ez
a szokatlan óra nem 45 percig tartott.
Délután került sor a vers-és prózamondó fesztivált lebonyolítására.
A rendezvényen 13 alsós és 7 felsõs kisdiák vett részt. A három tagú
zsûri elnöke Rubold Ödön volt, tagjai Berczeliné Boldog Mária és
Kádár Edit. Az izgatott „kis mûvészek” bemutatkozása után meghozták döntésüket, a mûvész úr értékelte és hasznos tanácsokkal látta el a
fellépõket és felkészítõ tanáraikat.
Az eredményeket megtekinthetik
a www.mezoturesvideke.hu és a
www.vaiamim.hu weboldalakon.
Szeretnénk megköszönni Szûcs
Dánielnek a Mûvelõdési, Oktatási
és Sport Bizottság elnökének a
különdíjakat és segítségét a megvendégelés megszervezésében.
Rendezvényünk sikere arra bátorított bennünket, hogy a következõ

A Városi Strandfürdõ és Fedett
Uszoda is részesedik a támogatásból, a fedett uszodához egy új épü-

Ovifoci az Újvárosi Iskola szervezésében
2014. február 10-tõl az Újvárosi
Iskola kezdeményezésére elindítottuk az „Ovifocit”. Mint a nevében is
jelezzük, az 5 és 7 év közötti korosztály számára kínálunk lehetõséget arra, hogy megismerkedjenek a
gyerekek a labdarúgás rejtelmeivel
és a mozgás örömével. A hírelést
követõen óriási lelkesedéssel jelentkeztek a picinyek. Két csoport
helyett hármat indítottunk. 2 csoport a Csoda-vár és 1 csoport a
Gyermek-kert Óvodában mûködik.
Az edzések célja az életkori sajátosságoknak megfelelõ mozgásos gyakorlatok elsajátítása és a labda játékos formában történõ megismerése.
Terveink között szerepel, hogy
márciusban a szülõket is meghívjuk
egy bemutató edzésre, ahol gyermekeikkel együtt kipróbálhatják a
gyakorlatokat. Iskolánkban a
2011/2012-es tanév óta mûködik a
„Focisuli” program a Magyar

Labdarúgó Szövetség támogatásával. A kicsik hetente 2 edzésen
vesznek részt, többen közülük a
Városi Sportegyesület tagjai.
Örömmel tapasztaljuk, hogy ezeknek a gyerekeknek megfelelõ a
mozgáskultúrájuk, labdaérzékük
fejlettebb, fegyelmezettek, szervezetük ellenállóbb, tökéletesen
kialakul náluk a jobb-bal kezesség,
és a gyakorlatok során remekül fejlõdik a téri tájékozódásuk.
Mindezek a gyermekek tanulási
képességeit is fejlesztik. Az óvodai
és iskolai foglalkozásokat az
Újvárosi Iskola pedagógusa, Lázár
Miklós vezeti, aki egyben a MAFC
utánpótlás edzõje is.
Ezúton is köszönetet mondunk
Kontér Béláné óvodavezetõnek,
hogy lehetõséget biztosít az edzések megtartására.

Lantai Laura

A rendezvény keretében 2014.
március 19-én rendhagyó magyar
órát tartott iskolánkban Rubold
Ödön színész, rendezõ.
Az órán iskolánk 2-8. osztályos
tanulói vettek részt. A Jászai Mari
díjas színmûvész komoly és tréfás

évben ismét pályázunk, és hagyományt teremtünk iskolánkban
ennek a rendezvénynek.

Kelemen Sándorné
iskolai könyvtáros
a rendezvény szervezõje

Németh József Matematika Emlékverseny 2014.
Iskolánk, a Kossuth Lajos MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola 2014. március 10-én 8. alkalommal rendezte meg a Németh József
Matematika Emlékversenyt. Ebben az
évben megyei szintûvé bõvült a verseny,
mivel a törökszentmiklósi Hunyadi
Mátyás Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola diákjait is a
versenyzõk között köszönthettük.
Összesen 5 település 11 iskolájának 138
tanulója mérte össze tudását matematikából. A versenyzõket a megnyitón
Herczeg Zsolt, Mezõtúr város polgármestere köszöntötte. Az ünnepélyes
eredményhirdetésen Németh Károly,
Németh József tanár úr fia gratulált a
helyezetteknek és mondott köszönetet a

verseny szervezõinek és résztvevõinek.
A verseny támogatói voltak: Mezõtúr
Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ.
A
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ
Mezõtúri
Tankerülete ebben az évben is
különdíjat ajánlott fel a legeredményesebben szereplõ iskolának, mely
iskolánk versenyzõit és felkészítõit
illette az elért helyezések alapján.
Az eredményeket megtekinthetik a
www.mezoturesvideke.hu és a
www.vaiamim.hu weboldalakon.

Farkas Sándorné
matematika –fizika
- informatika szakos tanár,
a verseny fõszervezõje

2014. március 28.
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XII. Teleki Történelem Verseny
Az idén újra megrendezésre
került a Teleki Történelem Verseny,
melyen a 7- és 8. osztályosok vehettek részt. Összesen 51 kétfõs csapat
nevezett a megmérettetésre, de a
két komoly írásbeli forduló után
már csak a 11 legjobb jutott tovább.
A 2014. február 12-én megrendezésre került döntõbe Mezõtúr,
Abádszalók, Dévaványa, Jászkisér,
Öcsöd,
Rákóczifalva
és
Törökszentmiklós városokból érkezõ diákok jutottak be. Összesen 10
feladat volt, amik nem voltak könynyûek, de akik alaposan elolvasták
az ajánlott irodalmat, és összedolgoztak a társukkal, azok nagyon
élvezték a történelmi agytornát.
A Telekiben megrendezett döntõn a tizenegy legügyesebb csapatnak az 1664-1711-ig tartó történelmi
korszakról kellett számot adnia.
Többek között rejvény, térképes feladat, képfelismerés, totó, és igaz –
hamis feladatok voltak. A villámkérdéseket találtuk mi a legnehezebbeknek: ha a kérdezett csapat
nem tudta a választ, akkor a következõ csapat kapott esélyt, s így
tovább..., persze mi mindig a másik

csapat kérdéseit tudtuk jobban…
A „legpihentetõbb” feladat a szituációs játék volt, ahol idõutazáson
vehettünk részt, és felidézhettük
akár Rákóczi személyét is.
A szoros verseny végén a következõ eredmény született:
1. Juhász Réka és Márki Réka a
Mezõtúri Rákóczi Úti Általános
Iskolából. Felkészítõ tanáruk:
Fodorné Vajai Krisztina.
2. Korom Kata és Kerékgyártó
Kitti szintén a Mezõtúri Rákóczi Úti
Ált. Isk.- ból. Felkészítõ tanárunk:
Bánné Gaudi Éva.
3. Farkas Tímea és Papp Máté a
Szent István Katolikus Általános
Iskolából. Felkészítõ tanáruk:
Strausz László.
Szeretném még hozzá fûzni,
hogy aki a döntõn részt vett, az
gazdagabb lett tudással és egy életre szóló élménnyel, s reméljük a
Teleki Blanka Gimnázium jövõre is
megrendezi ezt a színvonalas megmérettetést. Mi nagyon szerettük
ezt a jó hangulatú versenyt!

Kerékgyártó Kitti
8. osztályos tanuló
Rákóczi Úti Általános Iskola

MEGHÍVÓ
A Mezõtúr Város Sportjáért Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt
a
Mezõtúri Sportágakat Népszerûsítõ Kiállítására
Helyszín: Városi Oktatási Centrum, Mezõtúr, Petõfi tér 1.
Megnyitó idõpontja: 2014. április 25. péntek 15 óra
A rendezvény keretein belül kiállításra kerülnek kimagasló eredményekkel
rendelkezõ sportolóink érmei, kupái, továbbá a sportágakat bemutató fotók,
sporteszközök. A kiállításra látogatók tájékoztatást kapnak a váro-sunkban
jelenleg elérhetõ sportolási lehetõségekrõl, jelentkezési feltételekrõl.
Program:
Köszöntõt mond Dr. Faragó Tamás olimpiai bajnok, világ és európa
bajnok vízilabdázó.
Táncbemutatót tartanak a Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanítványai.
A kiállítás megtekinthetõ: 2014. április 25. – május 31. között.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

LEADER pályázat 8552277956 azonosító számú

MEGHÍVÓ
A Mezõtúri Atlétikai Football Club Spartacus Sportegyesülete
tisztelettel meghívja Önt
a
Mezõtúri AFC Jubileumi Rendezvényére
Helyszín: Városi Oktatási Centrum, Mezõtúr, Petõfi tér 1.
Megnyitó idõpontja: 2014. április 25. péntek 15 óra
A jubileumi rendezvény keretében kiállításra kerülnek régi fényképek, relikviák. Megemlékezünk az elmúlt 90 évben kimagasló eredményeket elért sportolóinkról.
Program:
Köszöntõt mond Herczeg Zsolt, Mezõtúr Város polgármestere, a
MAFC elnöke.
Bemutatót tartanak az ÁSZ Sport Club sportolói.
A kiállítás megtekinthetõ: 2014. április 25. – május 31. között.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

LEADER pályázat 8552277938 azonosító számú

Hírek, aktualitások a tekepályáról
Minden év március 8-án köszöntjük a hölgyeket a nemzetközi nõnap
alkalmából. Márpedig, ha nõnap,
akkor nõnapi kupa a tekepályán. A
két szervezõ, Szegediné Andrea és
Selmeczi Sándor ebben az évben is
megrendezte a versengést, amin 10
nõ-férfi páros indult el. A versenyen
40 vegyes dobást hajtottak végre a
versenyzõk és a párok eredményeit
összeadva jött ki a végeredmény.
Természetesen idén is nagy sikert
aratott a hagyományos nõnapi
páros verseny. A kitûnõ hangulatú
és kiváló eredményeket hozó versengésben a végén az alábbi párosok örülhettek a helyezéseknek:
I. helyezés:
Nagyné Ica – Lakatos Sándor 281 fa
II. helyezés:
Szegediné Andi – Selmeczi Sándor
273 fa
III. helyezés:
Szabó Erika – Márki Károly 264 fa
A városi amatõr bajnokságban is
a célegyenesbe fordult a küzdelem.
Az „A” osztályban már csak két forduló van hátra, hogy eldöntsék a
csapatok a dobogós helyek sorsát. A
pillanatnyi állás szerint:

Szerencseforrás 28 pont
Tûzoltók 24 pont (van egy elmaradt mérkõzésük)
Aivarex 21 pont (van egy elmaradt mérkõzésük)
A „B” osztályban viszont még négy
forduló van hátra. A jelenlegi állás:
Masiniszták
30 pont
Hermann
24 pont
Mentõk
21 pont
A MAFC NB II-s csapata továbbra
is váltakozó sikerrel vitézkedik a
bajnokságban. Sajnos a vidéki
meccseken továbbra sem sok babér
terem nekik, ugyanakkor a hazai
bajnoki mérkõzéseken továbbra is
remekül szerepelnek, és egyre-másra gyûjtik a remek eredményeket.
Sok van még a bajnokság végéig,
ezért van idõ a javításra.
Pillanatnyilag a csapat a tabella 9.
helyén áll 12 megszerzett ponttal.

Lakatossanyi

2014. március 28.

közéleti lap

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Budai Jánosné Füstös Edit Margit élt 83 évet,
Csontos Ferenc élt 72 évet,
Szûcs István élt 58 évet,
Busi János élt 63 évet,
Tóth Sándor élt 60 évet,
Gonda Antal élt 90 évet,
Fejes Imre élt 74 évet,
Molnár Julianna élt 70 évet,
Irházi Istvánné Tamási Erzsébet élt 83 évet,
Kerekes Lajosné Bordács Erzsébet élt 76 évet,
özv. Kecse Ferencné Szûcs Anna élt 88 évet,
Csengeri Endréné Szabó Eszter élt 55 évet.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Lõrincz Katalin

Erdõs Alen
(Molnár Mónika)

Kócsa Szabolcs
(Demeter Anett)

Rézsó Edvárd
(Rácz Melinda)

Simon Zsolt
(Lõrinc Tímea)

Szöllõsi Olivér
(Szöllõsi Boglárka)

Takács Martin Dorián
(Szûcs Judit)

Nyugodjanak békében.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Március 28- április 3-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Április 4-10-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Március 29-30-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/ 323-4843
Április 5-6-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936

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.
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Tokai Anna
(Guba Renáta)
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.

Lapzárta: 2014. április 02. (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.

