LXXXVI. évfolyam 07. szám

Városi közéleti lap

2014. április 11.

Megjelenik kéthetente
Választás 2014.

Magyarország köztársasági elnöke 2014. április 06. napjára tûzte ki az országgyûlési képviselõk 2014. évi választását. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tartott. Városunk lakosai a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 04. számú
egyéni választókerület jelöltjeire adhatták le voksaikat. A helyi választási iroda vezetõje dr. Szûcs Attila tájékoztatása szerint Mezõtúron a választás rendben lezajlott. Választókerületünk 98,96 %-os feldogozottságának eredményét az alábbiakban olvashatják:
04. számú országgyûlési egyéni választókerület, Törökszentmiklós (feldolgozottság:98.96%)
NÉV
JELÖLÕ PÁRT(OK)
SZAVAZAT
SZÁZALÉK
1. Boldog István
FIDESZ-KDNP
17998
42,27 %
2. Csányi Tamás
JOBBIK
13059
30,67 %
3.Rózsa Endre
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 9143
21,47 %
4. Sallai Róbert Benedek
LMP
1020
2,4 %
5. Pozsonyi Péter
MUNKÁSPÁRT
484
1,14 %
6. Sándor Gáborné
A HAZA NEM ELADÓ
285
0,67 %
7. Juhász Ferenc
SMS
191
0,45 %
8. Török Ferenc
FKGP
113
0,27 %
9. Nagy Andrásné
JESZ
91
0,21 %
10. Lakatos Gusztáv
MCP
71
0,17 %
11. Váradi László
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
70
0,16 %
12. Szabó Hajnalka
MDU
54
0,13 %

Forrás: http://valasztas2014.hir24.hu/eredmenyek

Városi Sportnap a Városnap jegyében
2014. május 17-én ötödik alkalommal kerülnek megrendezésre a
Városnap programjai.
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 egyegy két személyes hosszú hétvégére
látja vendégül a Városkapitányt és a
Fõszakácsot, valamint párjaikat.
Ezért is érdemes versengeni!
Az elmúlt évekhez képest változás,
hogy a mezõtúri 50 - és 60. házassági
évfordulójukat 2014-ben ünneplõ
házaspárok köszöntése 2014. augusztus 10-én a Túri Vásár megnyitója
keretében történik. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje
2014. augusztus 01. Jelentkezés

helye: személyesen a Polgármesteri
Hivatal anyakönyvvezetõjénél a
Hivatal nyitvatartási idejében.
Igazolás hivatalos okirattal. 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!
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 Városnap finomszerelékes egyéni horgászversenynek.
Nevezés 06.30 órától a helyszínen.
Bõvebb infó: Bordács László ügyvezetõ: telefon: 06-56-350-299; 06-20243-5807, vagy titkarsag@mkskft.hu,

ig@mkskft.hu; illetve személyesen a
Közösségi Ház 122-es irodájában.
Ne feledje: 2014. május 17.
VÁROSNAP!!!.
Minden érdeklõdõt szeretettel
vár Mezõtúr Város Önkormányzata
és
a
rendezõ
Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Ingyenes
MEGHÍVÓ
Kun Emléknap
Helyszín: Kun Emlékhely
Idõpont: 2014. április 25.
10.00 óra
Program:
- A megjelenteket köszönti
Patkós Éva városi képviselõ,
- Bene Sándor Nagykun Kapitány
megemlékezése,
- Szabó András városi képviselõ
beszéde,
- Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár Bárdos
Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézménye tanulóinak mûsora,
- Lélekszalagok elhelyezése.
A megemlékezést levezeti
Kalóczkai Sándorné a Túri
Olvasókör Egyesület elnöke.
Minden kedves megemlékezõt
szeretettel vár Mezõtúr Város
Önkormányzata és a rendezõ
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
KKN Kft.

Bordács László ügyvezetõ
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.
Az Omega Oratórium mezõtúri
elõadására a jegyek 4900 Ft-os
egységáron vásárolhatóak.
Érdeklõdni 06/56 350-075
Várunk mindenkit szeretettel!
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Pályázat

Felhívás

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:
Herczeg Zsolt
kmakaine@mezotur.hu).

polgármester

Hirdetmény
Mezõtúr Város Önkormányzata a tulajdonában álló Mezõtúr,külterületi
01496/4 hrsz-ú 72 ha 9290 m2 területû, a Mezõtúr, belterületi 2187/1
hrsz-ú 2 ha 6159 m2 területû, valamint a Mezõtúr, belterületi 2187/2
hrsz-ú 1 ha 2729 m2 területû ingatlanok 2014. évi fûtermését értékesíti.
Az összegszerû ajánlatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani
személyesen a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 Mezõtúr
Kossuth tér 1.) titkárságán, vagy postai úton az 5400 Mezõtúr, Kossuth tér
1. szám alatti címre. A borítékra írják rá: „Árajánlat a 01496/4, 2187/1 és
2187/2 hrsz-ú kaszálókra.”
Beérkezési határidõ: 2014. április 30.

Herczeg Zsolt
polgármester

Hirdetmény
Mezõtúr Város képviselõ-testülete 2014. március 27-ei soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- önkormányzati rendelet a közterület használatáról szóló 22/2005.
(VII.8.) önkormányzati rendelet módosításról,
- önkormányzati rendelet a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 11/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításról.
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

jegyzõ

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

Felhívás tüdõszûrõ vizsgálatra
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezõtúr városban, az elõzetesen
kifüggesztett plakátokon szereplõ idõponttól eltérõen

2014. április 28-tól -2014. június 13- ig
tüdõszûrõ vizsgálatot végeznek.
A szûrõvizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/,
valamint a személyazonosságot igazoló okirat bemutatása szükséges.
Felhívom a 40 éves és ennél idõsebb lakosok figyelmét, hogy részükre a tüdõszûrõ vizsgálat térítésmentes!
A szûrés helye: Mezõtúr, Újváros XIII. utca 11. (Színpados Iskola)
A szûrést az új digitális rendszerû tüdõszûrõ géppel végzik el.
A vizsgálat idõpontja:
hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

12 –
8 –
12 –
8 –
8 –

17-ig
13-ig
17-ig
13-ig
13-ig

Az utolsó szûrési napon (2014. június 13. péntek) a vizsgálat 8 - 12.30-ig tart.
A saját és mások egészségének megõrzése érdekében kérjük, a szûrõvizsgálaton megjelenni szíveskedjenek!
14. és 40. éves kor között, akinek munkájához vagy továbbtanulásához kötelezõ a szûrés, foglalkozás egészségügyi /üzemorvosi/ beutaló szükséges.
A szûrõvizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez, a beutaló bemutatását
követõen csekket kapnak a helyszínen - megközelítõleg 1.700 Ft-ról - melynek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szûrõvizsgálat elvégzését megelõzõen. Az elõzõ évek során fel nem használt csekk az idei
esztendõben érvénytelen.
18. év alattiaknak a szûrés elvégzéséhez szükség van vagy a szülõ/törvényes
képviselõ jelenlétére, vagy pedig beleegyezésére. Ezzel egyidejûleg be kell
mutatni mind a szülõ/törvényes képviselõ, mind a 18. év alatti személy személyi igazolványát és TAJ kártyáját. A szülõ/törvényes képviselõ beleegyezõ
nyilatkozatát a helyszínen beszerezhetõ formanyomtatványon adhatja meg.
Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válaszboríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt. (1 boríték-1 név)
Tegyen egy lépést egészsége megõrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!

dr. Szûcs Attila
jegyzõ
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Újra indul a kompközlekedés
Mezõtúr Város Önkormányzata tájékoztatja a közlekedõket, hogy a
kompközlekedés 2014. április 1-én, kedden
Mezõtúr-Szarvas között a Hármas-Körös folyón újraindul.
A komp az alábbi idõpontok között közlekedik:
Január
07:30-16:30,
Február
07:30-16:30,
Március
07:00-17:00,
Április
06:00-18:00,
Május
06:00-20:00,
Június
06:00-21:00,
Július
06:00-21:00,
Augusztus
06:00-20:00,
Szeptember
06:00-18:00,
Október
07:00-18:00,
November
07:00-16:00,
December
07:30-16:00 óra között.

MEGHÍVÓ
A Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet Egészségfejlesztési Iroda
-EFI
Szeretettel vár minden mozogni vágyó érdeklõdõt, aki szívesen sétálna velünk egy kellemes tavaszi délutánon.
2014. május 05-én Gyalogtúrát szervezünk a mezõtúri Erzsébet
Ligetben és a Ligeti Tó körül.
Gyülekezõ: 2014. május 05-én 13:30-kor az uszoda elõtti téren.
A PROGRAMON A RÉSZVÉTEL INGYENES!
Töltsük együtt ezt a délutánt!
Mindenkit szeretettel várnak az EFI dolgozói!
A programmal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
06-56/550-427
Esõ esetén 2014.Május 12-én 13:30-kor kerül megrendezésre.

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
További felvilágosítás Gergely Antal vezetõ révésztõl a 06-30/393-13-53,
vagy 06-30/855-20-65-ös telefonszámon kérhetõ.
A komp teherbírása 20 tonna, a viteldíjak változatlanok.

Gál Csaba
Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Mûszaki Iroda

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.

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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Idõben jött rendõri segítség

Húsvétra készülve

A Túrkevei Rendõrõrs járõrpárosa sietett a gyógyszertár elõtt összeesõ nõ segítségére.
Túrkevén az egyik gyógyszertár elõtt álló sorban állók között 2014. március 23-án
11 órakor összeesett egy 37 éves személy, aki az esés következtében vérzõ fejsérülést szenvedett. Az éppen arra járõrözõ rendõrök észlelték az esetet, a szolgálati
gépkocsival azonnal megálltak és az eszméletlen nõ segítségére siettek. Rögtön
stabil oldalfekvésbe fektették, hogy megakadályozzák a rosszul lett személy fulladását és értesítették a mentõszolgálat munkatársait. A mentõsök a járõrök által elsõsegélyben részesült sérültet további ellátás céljából kórházba szállították.

A Berény Táncegyüttes Egyesület
a „Leg a láb” Alapfokú Mûvészeti
iskola táncpedagógusaival 2014.
március 17-én Mezõtúr Városi
Intézmény valamennyi óvodájában
(Mesekert, Csoda-vár, Harmatcsepp,
Gyermekkert, Százszorszép Óvoda)
Húsvét témáját bemutató foglalkozást tartott. A programot a
Suttyomba zenekar muzsikája és a
Kis-Berényke Táncegyüttes szólistái
színesítették. A bemutató egy

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0406 azonosító számú, Tanuljunk táncolva- a
néptánc, néphagyományok és népi
kultúránk kincsének megõrzése
gyermekeink cselekvõ részvételével
címû 2x12 alkalmas szakköri foglalkozássorozat egyik kiemelt programja volt. A hagyomány táncon
keresztül történõ megismertetésének óriási sikere volt mind az óvodások, mind az óvónénik körében.

Kiszely Erika

A rendõrök találták meg a kihûlés szélén álló, sokkos állapotban
lévõ asszonyt.
A 78 éves asszony kerékpárját tolva indult útnak 2014. március 25-én délután Túrkevén, hogy egyik hozzátartozóját meglátogassa. Pár óra múlva haza
is indult, azonban nem érkezett meg családtagjaihoz. Az aggódó rokonok
keresni kezdték, de nem találták meg, így még aznap este bejelentést tettek a
Túrkevei Rendõrõrsön. A rendõrök és a helyi polgárõr azonnal adatgyûjtésbe
és az idõs asszony felkutatásába kezdtek. Két óra múlva rá is találtak a keresett személyre. Kiderült, hogy az asszony eltévedt, kerékpárjával elesett és
megütötte magát. A fájdalomtól jártányi ereje sem maradt. Az egyenruhások
és a segítségükre lévõ polgárõr 2014. március 25-én 22 órakor talált rá a fájdalomtól elgyötört, sokkos állapotban lévõ nénire. A járõrök a kihûlés szélén
álló asszonyt rögtön két kabáttal is betakarták és azonnal értesítették a mentõszolgálat munkatársait, akik további ellátásra kórházba szállították.

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. április 11.
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“Egészségház és mentõállomás kialakítása Mezõtúron”

Dr. Pápai György, Boldog István, Kovács Sándor, Herczeg Zsolt

Mezõtúr Város Önkormányzata
az “Egészségház és mentõállomás
kialakítása Mezõtúron” tárgyú, az
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0030 azonosító számú pályázaton 130 millió
forint támogatást nyert el. A projekt
összértéke 203 millió forint. A saját
erõ mértéke 73 millió forint, melyet
a város hitelbõl próbál meg finanszírozni.
2014. március 31-én a Mezõtúri
Városi Kórház udvarán került sor az
ünnepélyes alapkõletételre. A megjelenteket köszöntötte Herczeg
Zsolt Mezõtúr város polgármestere,
Boldog István országgyûlési képviselõ, Kovács Sándor a Megyei
Közgyûlés elnöke és Dr. Pápai
György az Országos Mentõszolgálat
(OMSZ) regionális orvos-igazgatója.
Az ünnepélyes eseményen
elhangzott, hogy a projekt által
városunkban az egészségügyi alapellátás infrastrukturális háttere
jelentõsen javulni fog. A beruházás

során a volt véradó állomás kerül
felújításra, ahol két felnõtt házi
orvos és két gyermekorvos kerül
elhelyezésre. Rajtuk kívül még az
iskolaorvos és a védõnõi szolgálat
is helyet kap az Egészségház épületében. A már meglévõ épület mellé
egy új mentõállomás megépítésére
kerül sor, így a mentõsök is egy új,
korszerû, a mai kor követelményeinek teljes mértékben megfelelõ,
munkájukhoz méltó állomáshelyen
tudják majd végezni feladatukat.
Dr. Pápai György beszédében
hangsúlyozta, hogy Mezõtúr a
Mentõszolgálat számára stratégiai
jelentõségû, ezért a beruházást
lehetõség szerint bútorok beszerzésével, esetkocsival, valamint a személyi állomány biztosításával is
támogatni kívánják.
Az Egészségház és Mentõállomás
várhatóan az õsz folyamán kerül
átadásra.

Bodor Márti

Tanuljunk táncolva

A Berény Táncegyüttes Egyesület
a „Leg a láb” Alapfokú Mûvészeti
Iskola Táncpedagógusai szakavatott
kézmûvesek segítségével 2014 március 31-én kézmûves foglalkozást
tartott a Mezõtúr Városi Intézmény
valamennyi Óvodájában (Mesekert,
Csoda-vár, Harmatcsepp, Gyermekkert, Százszorszép). A rendhagyó
foglalkozás a TÁMOP-3.2.13-12/12012-0406
azonosító
számú,
Tanuljunk táncolva -a néptánc, nép-

hagyományok és népi kultúránk kincsének megõrzése gyermekeink cselekvõ részvételével címû 2 x 12
alkalmas szakköri foglalkozássorozat, Anyák napi ajándékkészítés
kiemelt programja volt. A különbözõ
technikák elsajátítása, a tevékeny
részvétel, az alkotás öröme mind az
óvodások , mind az Óvó nénik körében nagy sikert aratott.

Kiszely Erika

Térségi összefogás a Kórházat segítve
2014. március 31-én a Városi
Kórház és Rendelõintézet egy új ultrahang vizsgálófejet vehetett át egy
térségi összefogásnak köszönhetõen.
Dr. Csellár Zsuzsanna a kórház
fõigazgatója a Mezõtúri Városi
Televíziónak elmondta, hogy az ultrahang vizsgálófej a mindennapi
munkához tartozik, így ennek
beszerzése fontos az intézmény életében. Amennyiben ennek az anyagi
háttere az összefogás eredményeképpen nem valósult volna meg,

akkor a betegeknek bizonytalan
ideig egy másik intézménybe kellett
volna utazniuk, Mezõtúr esetében
Szolnokra. A kezdeményezést a térség önkormányzatainak polgármesterei, Mezõtúron Herczeg Zsolt,
Túrkevén Dr. Szabó Zoltán,
Mesterszálláson
Kiss
Gábor,
Mezõhéken Fórizs Ágnes, Kétpón
Boldog István, aki mint magánember is csatlakozott a gyûjtéshez, természetesen pozitívan támogatták.

Bodor Márti

Lovasturizmus Kétpón

2014. április 3-án Kétpón ismertették a Lovasturisztikai szolgáltatások fejlesztése a Nagykunságért
Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén címû projektet, amely
a LEADER Térségek közötti együttmûködés keretében valósul meg.

Boldog István a Mezõtúri Városi
Televíziónak elmondta Kétpó bekacsolódik egy lovasturisztikai programba, ami a megye déli részét is
érinti majd. Olyan lovastúra útvonalak kerülnek kialakításra, amelyek összekötik a településeket és a

helyi nevezetességeket ismertetik
meg. A projekt nyitórendezvénye
után következõ lépésben összegyûjtésre kerülnek a túra szereplõi,
kijelölésre kerülnek az útvonalak.
Ez a turizmus az országban elõször
Kétpón valósulhat meg, ami nagyon
fontos lépés lehet a helyi hagyományõrzéssel kapcsolatban.
A projekt nyitórendezvényén
Boldog István köszöntötte elsõként
a megjelenteket, majd Vida Tamás a
Nagykunságért Vidékfejlesztési
Egyesület képviselõje ismertette a
projekt hatását az illetékességi területen, õt követte Bozai Andrásné
turizmusfejlesztés stratégiai irányairól szóló elõadása, majd Lóska
János a Magyar Lovas Turisztikai
Közhasznú Szövetség elnöke a képzéseket és a minõsítéseket ismertette és végül Semsei Sándor a Chrome
Kreatív cégvezetõje a digitális útvonalakat mutatta be.

Bodor Márti

Bizonyságlevél átadása
A magyar kormány döntésének
értelmében az állam 2014. február
28-án átvállalta az 5000 fõ feletti
lélekszámú települések adósságát.
Ezzel kapcsolatban Boldog István
országgyûlési
képviselõ
Bizonyságlevelet
adott
át
Törökszentmiklós,
Mezõtúr,
Kunszentmárton és Tiszaföldvár
polgármestereinek 2014. április

4-én Törökszentmiklós Polgármesteri Hivatalában.
Boldog István elmondta, hogy az
eddig az adósságrendezésre fordított összegeket, most már a települések a beruházásaira tudják fordítani, ami a lakosság jobb életminõségét, a város élhetõségét szolgálja.

Bodor Márti
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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

Pályázati felhívás
Mezõtúr Város Önkormányzata,
mint Közvetítõ Szervezet pályázatot hirdet a „Mezõtúr városközpont
funkcióbõvítõ fejlesztése” címû
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azonosító számú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására.

tében megvalósuló infrastrukturális
beruházásokhoz, hozzájárulnak az
akcióterület komplex fejlesztéshez.
Tervezett mini-projekt témák:
• Táncház és néptánc ismeretek,
• Fizikai aktivitást ösztönzõ
„Betyárok a kerékpár nyergében”,
• Hagyományos mesterségek
(citerakészítés, hímzés, korongozás) ismeretterjesztõ bemutatása.
A megvalósítandó programok,
akciók, rendezvények célja a
városközpont kulturális és közösségi funkcióinak erõsítése, amely
összhangban van a város jelenlegi
fejlesztési
dokumentumaiban
(Integrált Városfejlesztési Stratégia,
Akcióterületi Terv) megfogalmazott
célokkal.

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!

Köszönet a március 23-án megrendezésre került Búzavirág Népdalkörnek
a mûsoráért. Fergetegesen jó hangulatot keltettek, a meghívott Csabacsûdi
Citerazenekar kimagaslóan színvonalas mûsort adott. A magam és a jelenlévõ mezõtúri, csabacsûdi, abádszalóki vendégek, és mindenki nevében,
akik vették a fáradságot, hogy részesei lehessenek ennek a gyönyörû
mûsornak köszönettel tartozunk ezért!
Külön köszönet:
Petróczky Csabának,
Szentesiné Icukának és Etuskának,
Agárdiné Icukának,
és Berecz Zsoltnak, aki a zenét alájuk adta.

Herczeg Zsolt, polgármester

Köszönettel: Manóné Pirke

A pályázók köre: Helyi, a településen bejegyzett székhellyel/telephelylyel rendelkezõ non-profit szervezetek, akik a település lakosságával
kapcsolatban vannak (a településen
bármilyen módon jelen vannak, vagy
a helyszínen a korábbiakban már
konkrét akciókat végrehajtottak).
Támogatható tevékenységek
Elsõsorban az alábbi témákhoz
kapcsolódhatnak mini projektek,
azaz programok, rendezvények,
konferenciák, szemléletformáló
képzések, tájékoztatók, és ezek
sorozatai:
• az érintett lakosság bevonását
célzó akciók;
• közösségfejlesztést és a szabadidõ hasznos eltöltését segítõ
szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományõrzõ közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató
házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok
megvalósítása stb.);
• helyi környezettudatosság
elterjesztését segítõ tájékoztatási,
szemléletformáló akciók;
• integrált településfejlesztési
tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfû irtásához stb.) kapcsolódó
helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;
A tevékenységek szorosan kapcsolódnak a városrehabilitáció kere-

A rendelkezésre álló keret:
6 858 000,- Ft
Támogatás formája: vissza nem
térítendõ támogatás
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum
300 000 Ft, maximum 1 524 000,- Ft
A pályázat benyújtásának
határideje: folyamatos a forrás
kimerüléséig, de legkésõbb 2014.
augusztus 15. 12:00 óra
A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhetõ a város honlapján
(www.mezotur.hu;
Pályázatok címszó alatt), valamint
nyomtatott formában a Mezõtúri
Közös Önkormányzati Hivatal I.
em. 20. sz. irodájában.
A benyújtási határidõ elõtt a
pályázók kérdéseiket a 06-56-551955-ös telefonszámon vagy az
akarsaine@mezotur.hu
e-mail
címen tehetik fel.

Köszönet nyilvánítás
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Tudjátok, hogy egy-egy báb életre keltésével csodákra
lehetünk képesek?
Apró kezek keltették életre a
bábokat, április 4-én a Közösségi
Házban. Immár negyedik alkalommal került megrendezésre az oly
népszerû Óperenciás Bábfesztivál.
A bábjáték az a varázslatos eszköz,
amellyel a gyermek a már meglévõ
ismereteit rendezni tudja. Hasznos
eszköz jellege abban rejlik, hogy a
bábjátéknál a mozgás és szó egybekapcsolódásából alakul ki a játék, s
ez a két tevékenység van fejlesztõ
hatással a gyermekre. Önállóságot
kíván, önbizalmat ad. A bábu eleven
lény hatását kelti, s így látás, hallás és
tapintás élmény formájában nyújtja
az ingereket. A bábozás azonban
elsõsorban játék, felhõtlen öröm, rengeteg pozitív hatással.

Külön öröm nekünk, könyvtárosoknak, hogy városunkban újból
reneszánszát éli a bábmozgalom.
Szinte valamennyi általános iskolánkban mûködnek a bábut, a bábjátékot
szeretõ, kedvelõ közösségek nagyszerû pedagógusok irányításával. Évrõlévre láthatjuk õket, és évrõl-évre
mind magasabbra teszik a lécet!
Így volt ez most is. Nagyszerû
ötleteket, mozgatásokat, hangokat
hallhattunk, csodás látványban
részesülhettünk! Tátott szájú óvodásokra csodálkozhattunk, amint a
mese elkezdte önálló életét. És
megtörtént a csoda. A bíráló bizottság (tagjai: Kovács Gáborné, Orosz
Annamária) a következõképpen
értékelte a remek produkciókat:
„A legjobb elõadás”
díj:
Manócska bábcsoport (Mezõtúri
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Alapfokú

Mûveszeti Iskola – vezetõje: dr.
Siposné Varga Ildikó)
„A legszebb látványvilág” díj:
KALÁSZ kör bábcsoportja (Szent
István Katolikus Általános Iskola és
Óvoda – vezetõje Garainé Bordács
Márta)
„A legjobb rendezés”
díj:
Varázsparaván
bábcsoport
–
(Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár – vezetõje: Szujó Tünde)
„A leg virtuózabb mozgatás” díj:
Bóbita bábcsoport – (Tiszafüred –
vezetõje: Kunné Katika)
„A legjobb családi elõadás” díj:
Baukó család – Mezõtúr
Ez évben a bábcsoportok mûködtetését és a bábfesztivál megrendezését beillesztettük a TÁMOP 3.2.13

sz. pályázatba, így honorálni tudjuk
az évek óta szenvedélyesen dolgozó szakmai vezetõket, új bábokat
vásárolhattunk, új paravánokat és
bábokat készíthettünk, valamint
minden fellépõ gyermek egy gazdag tartalmú kecskeméti kirándulás részese lehet április 18-án.
E helyrõl is szeretnénk megköszönni a Mezõtúri Közmûvelõdési
és Sport KFT vezetésének és munkatársainak, Németh István gondnok úrnak, kollegáinknak, minden
lelkes szülõnek és segítõnknek,
hogy a rendezvény sikeréhez szívvel-lélekkel hozzájárultak.
Kedves Bábosok! Köszönjük az
élményt! Szép volt!

A Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt a
költészet napja alkalmából 2014. április 14-én, 17 órára a városi könyvtárba
Pálfy Margit Szindbád hazamegy - Márai Sándor költeményei négy
tételben címû önálló estjére.
A belépés díjtalan!
SOKSZÍNÛ KÖNYVTÁR

Meghívó
Mint ahogy arról már korábban
beszámoltunk, 2014. április 25-én,
15 órai kezdettel, két kiállítás megnyitójára kerül sor a Városi Oktatási
Centrumban (5400 Mezõtúr, Petõfi
tér 1.). Mindkét kiállítás LEADER
pályázaton elnyert támogatásból
valósul meg.
Az egyik a Mezõtúri AFC
Jubileumi Rendezvénye, amely
keretében kiállításra kerülnek régi
fényképek, relikviák. Megemlékezünk
a Mezõtúri Atlétikai Football Club
Spartacus Sportegyesület színei alatt
az elmúlt 90 évben kimagasló eredményeket elért sportolóinkról.
A másik a jelenlegi Mezõtúri
Sportágakat
Népszerûsítõ
Kiállítás, ahol eredményes sportolók érmei, kupái, továbbá a sportágakat bemutató fotók, sporteszközök kerülnek kiállításra A látogatók
tájékoztatást kapnak a városunkban jelenleg elérhetõ sportolási
lehetõségekrõl, jelentkezési feltételekrõl. Bemutatkoznak a szakosztályvezetõk és edzõk, akiktõl a
sportolási lehetõségek iránt érdeklõdõk a kiállítás megnyitóján személyesen is informálódhatnak.
Az
ünnepélyes
megnyitón
köszöntõt mond Herczeg Zsolt
Mezõtúr város polgármestere, a
MAFC elnöke. Ezt követõen a
Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti

Iskola tanítványai színvonalas táncbemutatóval kápráztatják el a látogatókat. Rendezvényünket jelenlétével megtiszteli Dr. Faragó Tamás
olimpiai bajnok, világ- és Európa
bajnok vízilabdázó, akinek ünnepi
gondolatait követõen az ÁSZ Sport
Club küzdõsport bemutatóját tekinthetik meg a kedves érdeklõdõk.
A kiállítás megtekintését minden
korosztálynak ajánljuk. Aktív sportolóknak, a sportot kedvelõknek, idõsebbeknek, akik szeretnék a kiállított
emlékekkel felidézni sport múltjukat, kisgyermekes szülõknek, akik
tájékoztatást kaphatnak a mezõtúri
sportolási lehetõségekrõl, tanároknak, óvónõknek, akik megismertethetik a diákokat, kicsinyeket Mezõtúr
sportjának múltjával és jelenével,
ezzel is ösztönözve õket az egészséges életmódra, illetve a sportolásra.
A kiállítások megtekinthetõk
2014. május 31-ig, hétfõtõl-péntekig
8 és 18 óra között.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk a megnyitó ünnepségen és
a kiállítás teljes idõtartama alatt!

Herczeg Zsolt
MAFC elnök

Szûcs Lajos
Mezõtúr
Város Sportjáért
Alapítvány elnöke

Egy este Dósa Matyival a Szoloki Szigligeti Színház színészével!
2014. május 5-én hétfõn délután 17 órakor
a Petõfi úti Színházteremben.
Garantáltan jó szórakozás fiataloknak és
idõsebbeknek egyaránt.
Jegyárak: felnõtt 1500 Ft, diák 700 Ft
Érdeklõdni a Közösségi Házban
(I. emeleti pénztár, 06/56 350-075)

Meghívó
Berczeliné Boldog Mária
igazgató
Némethiné Tolnai Edit
gyermekkönyvtáros

Meghívó
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mezõtúr és vidéke

Fényes György magyar nóta, operett és cigánynóta énekes 60. születésnapi mûsorára, illetve a szakmában eltöltött 40. évfordulójára; melyet a
Petõfi úti Színházteremben tartunk 2014. május 24-én 15 órai kezdettel.
A mûvész meghívott vendégei: Gránát Zsuzsa, Vásárhelyi-Prodán
Miklós, Budai Beatrix (Nóta Tv mûsorvezetõ), Petróczki Csaba.
A mûsort rendezi és vezeti: Veiczi Irma (Cila mama)
Kísér: Ifj. Horváth Sándor és cigányzenekara
Belépõjegyek ára elõvételben: 1500 Ft
Jegyek válthatóak a Közösségi Házban 2014. április 1-tõl és Petróczki
Csabánál a 06/30 413-0007-es telefonszámon. A rendezvény napján és a
helyszínen: 1700 Ft.
Mindenkit szeretettel vár a rendezõség.
A rendezvényt szponzorálja a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN
Kft. és a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal.

2014. április 11.

közéleti lap

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Zsombok Kálmán élt 78 évet,
Szûcs Kálmán élt 54 évet,
Gonda Sándorné Kecse Erzsébet élt 79 évet,
Bogdány Mihály élt 41 évet,
Simon István élt 58 évet,
Kádár Miklósné Farmasi Mária élt 81 évet,
Szekerczés Zoltán élt 41 évet,
Selmeczi Sándorné Bán Teréz élt 79 évet,
Balog Sándor István élt 54 évet,
Farkas András élt 93 évet,
Kardos László élt 80 évet,
Kondor László élt 83 évet,
Tóth József élt 72 évet,
Klebik Sándorné Szilágyi Irén élt 94 évet,
Varga Sándor élt 36 évet,
Szabó István élt 65 évet.

Nyugodjanak békében.

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

Balázs István
(Szabó Marianna)
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0318 SOKSZÍNÛ KÖNYVTÁR
A kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában

JELES NAPOK ÉS A CSILLAGOK
2. „TÉMANAP”
Meghívó
A Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
és Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
szeretettel várja a fiúkat és lányokat, kicsiket és nagyokat

Húsvéti Népi Játszóházba

Rajzpályázat 2014

2014. április 19-én 15-17 óráig.

A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
2014-ben is megrendezi a „Gyermeknapi rajzkiállítást”. A versenyre
három-– óvodás, alsó tagozatos, felsõ tagozatos kategóriában – várjuk a
gyerekek rajzait.

Belépõdíj: egy mosoly
Mindenkit szeretettel várunk!
(Hozz magaddal fõtt tojást!)
Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

Idei témánk: Madárbarátaink
Bármilyen technikával készült KASÍROZOTT képeket küldhetnek be a
jelentkezõk.
Az alkotások beérkezési határideje: 2014. április 30. (szerda), 16.00 óráig.
A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának helye és idõpontja: Közösségi Ház nagyterme 2014. május 23. (péntek) délelõtt 10.00 óra.
A legjobban sikerült rajzok alkotói díjazásban részesülnek, valamint a
tavalyi évhez hasonlóan egy darab rajz kiválasztásra kerül és a Városi
Gyermeknap plakátjának alapját fogja képezni.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Április 11-17-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Április 18-24-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Április 12-13-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Április 19-20-21-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209

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

Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail:
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ,
tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Cím: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17.
E-mail: boldogmary@gmail.com
Telefon: 56/350-075/37 mell.

Álláshirdetés
Dinamikusan fejlõdõ kereskedelmi cég, megyénként három
stabil területi képviselõt vesz fel, átlag feletti jövedelemmel. A
legjobbakat keressük, vagy akik a legjobbak akarnak lenni! Info:
www.domusmed.hu vagy 20/962-1130.

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 16. (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.

