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Ingyenes

Önkormányzati kopjafaállítás Erdélyben
Önkormányzatunk küldöttsége az elmúlt év nyarán testvértelepülésünk
meghívásának eleget téve Sepsiköröspatakra utazott. Küldöttségünkkel
tartott Herbály Kálmán is, aki hosszú éveken keresztül a képviselõ-testület
tagjaként dolgozott Mezõtúrért. Az Õ javaslatára látogattuk meg a
Csíkkozmáson található nyergestetõi emlékhelyet, ahol megismertük az
1848-49-es forradalom során lezajlott nyergestetõi csata történetét.
Megismerhettük azoknak a székely katonáknak, hõsöknek a történetét,
akik a forradalom során életüket áldozták a magyar szabadságért. Mi is
történt akkor, ebben az emlékezetes csatában? Miért is kell, hogy emlékezzünk ezekre a hõsökre?

mányzatunk is csatlakozik ezen kezdeményezéshez, hiszen mi is fontosnak tartjuk történelmünket és azt, hogy történelmi hõseinkre méltó módon
emlékezzünk. Ebbõl a megfontolásból már az akkori találkozásunkkor
egyeztettünk Kisgyörgy Sándor polgármester úrral arról, hogy önkormányzatunk is szeretne ezen az emlékhelyen egy kopjafát állítani. Az elmúlt
évtõl kezdõdõen folytak a szervezési munkák. Megismertük azt a kálnoki
mestert, Ráduly Zoltánt, aki elvállalta a kopjafánk elkészítését. A mostani
látogatásunkkor, augusztus 29-én, pénteken egy szûk körû megemlékezésen a kopjafát felavattuk.

A képen: Patkós Éva önkormányzati képviselõ, Kisgyörgy Sándor
Sepsiköröspatak polgármestere, Dr. Krizsán Józsefné

A képen: Kisgyörgy Sándor Sepsiköröspatak polgármestere, Herczeg Zsolt
Mezõtúr város polgármestere, Karácsony László Sepsiköröspatak alpolgármestere

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utolsó napjaiban járunk. 200
ezres orosz haderõ nyomul be az ország keleti határán, Erdélybe. Bem
tábornok, a magyar csapatok vezetõje döntõ vereséget szenved Segesvárnál.
Nyilvánvalóvá válik, ekkora túlerõ ellen nem lehet felvenni a harcot. Konok
emberek a székelyek, ha valamit elhatároznak, azt tûzön-vízen át szeretnék megvalósítani. Ilyen szent cél volt a magyar szabadság is. Tuzson
János õrnagy és 200 székely katonája elhatározta, hogy a Csíkszereda felé
elõrenyomuló több ezres orosz hadtestet megállítja az utolsó, stratégiailag
védhetõ ponton, Nyergestetõn. A sokszoros túlerõben lévõ orosz sereg
nem bírt a hõsiesen védekezõ székely katonákkal. Tuzson János honvédei
1849. augusztus 1-jén többször is megállították az orosz támadást. Mígnem
egy helyi pásztor a védõk hátába vezette az ellenséget, a hõsiesen védekezõ
honvédek majd mindannyian életüket vesztették.
Szívszorító volt látni azt a sok kopjafát, amelyet magánszemélyek, települési önkormányzatok állítattak az elmúlt évek során. Többek között
kopjafát állított a hõsök emlékének tisztelegve Sólyom László, Magyarország
egykori köztársasági elnöke, ebben az esztendõben Áder János és felesége,
Herczegh Anita is. Már az elmúlt esztendõben elhatároztuk, hogy önkor-

Büszkék vagyunk arra, hogy most már Mezõtúr Város Önkormányzatának
kopjafája is ott van a hõsök sírja felett, és amikor egy mezõtúri polgár ezen
a vidéken jár, akkor fel tudja keresni ezt az emlékhelyet, láthatja Mezõtúr
városának a kopjafáját, emlékezni tud egy szál virág vagy egy koszorú
elhelyezésével a székely hõsökre. Mezõtúr Város Önkormányzata részérõl
köszönetet szeretnék mondani Csíkkozmás polgármesterének, Bodó Dávid
úrnak, valamint Virág György alpolgármester úrnak, akik Csíkkozmás
részérõl engedélyezték a kopjafa elhelyezését és segítették a munkálatokat.
Külön szeretnénk köszönetet mondani Sepsiköröspatak polgármesterének,
Kisgyörgy Sándor úrnak, valamint Karácsony László alpolgármester úrnak,
és mindenkinek a sepsiköröspataki önkormányzat részérõl, akik mind az
engedélyezési eljárásban, mind pedig a kopjafa elkészíttetésében és felállításában segítséget nyújtottak részünkre. Ez a segítség mindent magában
foglalt az engedélyeztetéstõl a kopjafa felállításáig polgármester úr és alpolgármester úr irányították és hajtották végre a munkát. Hálásak vagyunk
nekik ezért, és amint tehetjük, ezt a nagylelkûségüket viszonozni fogjuk.
Nem utolsó sorban köszönetet mondunk a kopjafa készítõjének Ráduly
Zoltánnak is a szép és igényes munkájáért.

Herczeg Zsolt

Óriási vízi parádéval zárult a nyár
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Óriási vízi parádéval zárult a nyár
Újabb csodás lampionúsztatáson
és az eddigi legizgalmasabb sárkányhajó versenyen vehettek részt
az érdeklõdõk augusztus 19-én és
20-án a Hortobágy-Berettyó partján.
A színes programokon felül a remek idõjárás is hozzájárult ahhoz, hogy
Mezõtúr lakói és a városunkba látogatók két kellemes napot tölthettek el az
ideiglenesen kialakított homokos vízparton. Mezõtúr Város Önkormányzata
szervezésében, az immár hagyományként, 4. alkalommal megrendezésre
került Lampionúsztatáson ismét sikerült városunk csodás természeti adottságát kihasználni, melynek köszönhetõen kicsik és nagyok egyaránt vízre
szállhattak és nagy örömmel próbálhatták ki a Mezõtúr Város Sportjáért
Alapítvány által pályázati forrásból megvásárolt különbözõ vízi sporteszközöket (kajak, kenu, vízibicikli és sárkányhajó). Amíg a gyerekek a délutáni
kézmûves foglalkozáson óvónõk segítségével elkészítették szebbnél szebb
lampionjukat, korongoztak, arcfestésen vettek részt, Mányi Tibi bohóccal
játszottak és Herbály András bûvész segítségével különbözõ trükköket
tanultak, addig a nagyobbakat a Jet Power Hungary Kft. jóvoltából Gacsal
Balázs 2013 jet-ski magyar bajnoka
és Szépvölgyi Ádám flyboard, jet-ski
és quad versenyzõ lélegzetelállító
bemutatóval kápráztatták el. Ádám,
aki “meglovagolta” a flyboard-ot, a
Berettyó-híd magasságába emelkedett és az ott álló mezõtúri Herczeg
Zsolt polgármesterrel próbált kezet
fogni ezzel is megpecsételve egy
lehetséges együttmûködés kezdetét
és a mezõtúri vízi élet fellendítését.
Ezek után elszabadultak a lóerõk és
a két sportoló igazi versenyhangulatot varázsolt a vízre. A bátrabbaknak lehetõsége nyílt felülni a versenyzõk mögé és megtapasztalni milyen érzés Magyarország legerõsebb
versenyhajójával száguldani a Berettyón.
Rendezvényünket jelenlétével megtisztelte Kiss Norbert kamionversenyzõ és Szikora István (Bunyós Pityu) énekes is. Vendégeink a mezõtúri
közönség vendégszeretetének köszönhetõen nagyon jól érezték magukat.
Az esti programot a Mezõtúri Mazsorett Csoport táncosainak mûsora
nyitotta meg. A csoport tagjai Szabó Lászlóné vezetésével tengerparti hangulatot idézõ produkcióval ejtették ámulatba a jelenlévõket. A színvonalas
mûsort ezúton is nagyon köszönjük. Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármesterének köszöntõ gondolatait követõen az idén elõször meghirdetett
Lampion Szépségverseny eredményhirdetésére került sor. Az emléklapokat
és a díjakat polgármester úr adta át.

Díjazottak:
• Óvodás korcsoport: Major Regina
• Alsó tagozatos korcsoport: Hanzel Lara
• Önkormányzati különdíjas:

- Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ Kft.,
- Molnár Sándor és Berec Viktória alsó tagozatos tanulók
• Kiss Norbert kamionversenyzõ különdíjasa: Major Levente
A résztvevõknek köszönjük a sok szép alkotást, a díjazottaknak pedig
szívbõl gratulálunk!
8 órakor kezdetét vette a mindenki által már nagyon várt Lampionúsztatás.
Idén is rengeteg csodálatos lampion fényétõl pompázott a Berettyó vize.
Elképesztõ számunkra, hogy milyen kreatív megoldások születtek!
Büszkén mondhatjuk el, hogy az úsztatás mára már igazi turisztikai látványosság nemcsak a helyiek számára, hanem vidékrõl, sõt még külföldrõl is
voltak látogatóink.
Az úsztatást követõen a Kossuth téren Kasza Tibi és a Projekt 4.1 zenekar gondoskodott a remek hangulatról.

A hajnalig tartó utcabál után reggel ismét megtelt a Berettyó homokos
partja. Az Önkormányzat, a Túri Sárkányok és a Mezõtúr Város Sportjáért
Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülõ Alföldi Sárkányok Harca
sárkányhajó versenyen összesen 22 csapat mérte össze erejét. A szervezõk
legnagyobb örömére ez az eddigi legmagasabb csapatlétszám, amióta a
Berettyón sárkányhajó verseny zajlik. Az egész napot ragyogó napsütés és
jókedv jellemezte. A partra látogatók izgalmas, sárkányos küzdelemnek
lehettek tanúi. A jól megérdemelt nyereményeket, kupákat, emléklapokat
és okleveleket Boldog István országgyûlési képviselõtõl, Szûcs Dániel,
Metzker Krisztina és Csernyán Péter szervezõktõl vehették át a csapatok.

Díjazottak:
• Túri Erõs kategória:
I. Újvárosi Sárkányok
II. A Rettegés Oka – Sárkányhajó Bt.
III. Csalamádé A.S.C.
• Túri Vegyes kategória:
I. Hivatali Sárkányok
II. Túri Pálinkás Sárkányok
III. Panda Sárkányok
• Vidék kategória
I. Szarvasi Sárkányok
II. Gyomaendrõdi Víziszörnyek II.
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III.Gyomaendrõdi Víziszörnyek Vegyes
• Hátulról az elsõ: Házi Sárkányok
• Vándorevezõt megvédték az Újvárosi Sárkányok
A Túri Erõs kategória elsõ helyezettjének kupáját Simon Zsolt e m l é kére ajánlották a szervezõk. Igazán megható pillanat volt, amikor a kategória gyõztese, az Újvárosi Sárkányok csapata az emlék kupát vándor kupának nevezte ki és átadták Csernyán Péternek.
A versenyzõknek köszönjük a részvételt, szívbõl gratulálunk és jövõre is
hasonló sárkányos küzdelmekre várunk mindenkit szeretettel!
Köszönjük a támogatóknak, hogy hozzájárulásukkal segítették a fenti
színvonalas rendezvények létrejöttét!
Támogatók:
Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ Nonprofit Kft.
Mezõtúri Városüzemeltetési és Kommunális Nonprofit Kft.
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KN Kft.
Mezõtúri Városi Polgárõr Egyesület
Mezõtúri Ipari Park Kft.
Mezõtúr Város Sportjáért Alapítvány
Actor Kft
Aszódi Kisáruház
Azul 2000 Kft.

Bordács Auto Kft.
Csoda-vár Óvoda
Debreceni József- Óraszaküzlet
Harmat Mihályné
Inter Agro 2004 Kft
Jet Power Hungary Kft.
Korall Fürdõszoba Szalon
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
Nemzeti Szálloda – Herceg Zoltán
Pápai Imre
Pinki Horgászbolt
Szakáll Lóránt és segítõi
Szebegyinszki Attila-Mobil Shop
Tell Vilmos Sörözõ
Tibi Cukrászda
Túri Pálinka Kft.
Mezõtúr Város Önkormányzata és társszervezõk nevében ezúton szeretnénk a fentiekben megemlítetteken túl köszönetet mondani segítségükért,
támogatásukért, munkájukért mindazoknak, akik fáradságot, szabadidõt
nem kímélve segítettek a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában.

Mezõtúr Város Önkormányzata

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal
a KSH Elnöke által engedélyezett
2014. évi adatgyûjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló felmérést hajt végre.
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete írja elõ az
Európai Unió tagállamai számára. A nemzetközi összehasonlítást is lehetõvé tévõ adatfelvétel Magyarországon

2014. szeptember 15-tõl december 15-ig
tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az
egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek
az információk – az uniós adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítésén túl
– hozzájárulhatnak az egészségpolitikai intézkedések meghozatalához és
az egészségügyi ellátórendszer minõségének javításához.
A válaszadó személyeket, az ország 532 településérõl összesen 9479 fõt,
véletlen mintavétellel választottuk ki. A felvételben részt vevõk névre szóló
értesítõ levelet kapnak, majd a KSH összeírója a fent jelzett idõszakban
felkeresi õket. Az adatgyûjtést végrehajtó kérdezõk hivatalos igazolványnyal rendelkeznek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014)
Honlap:
www.ksh.hu/elef
E-mail cím:
elef@ksh.hu
Telefonszám:
1/487-4369 (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetõségét kizáróan használjuk fel, pontosan
követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény elõírásait.
A felmérésbõl származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetõvé válnak, az elsõ adatközlésekre várhatóan 2015 tavaszán kerül sor.
Az együttmûködõk értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.
Debrecen, 2014.09.02
Központi Statisztikai Hivatal
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51.
Telefon: (+36-1) 345-6000 | Telefax: (+36-1) 345-6788
E-mail: ksh@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu

Hat mezõtúrinak biztosítanak munkahelyet
A Hõszolgáltató Kft. egy új pelletálló üzemet indított mezõtúri telephelyén, ahol lucernából gyártanak pelletet. A pellet olyan nagy nyomáson
préselt szálas, rostos anyag, amelyet vagy saját anyaga, vagy belekevert
kötõanyag tart össze.
Az üzemben folyó munkát szeptember 2-án Herczeg Zsolt, Mezõtúr
város polgármestere, Batta Attila Viktor alpolgármester és Szûcs Dániel, a
Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke tekintette meg.
Polgármester úr elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a munkahelyteremtést a városban. Nagy öröm az önkormányzat számára, hogy a cég
indulásként 6 mezõtúrinak biztosít munkahelyet. Mezõtúr Város

Önkormányzata a további munkahelyek elõsegítése érdekében további
tárgyalásokat folytat a cég vezetésével.
Papi Koppány tulajdonostól megtudtuk, hogy a cég egy hónapja
érkezett Mezõtúrra és jelenleg próbaüzemben zajlik a gyártás.

Veres Nikoletta
Mezõtúri Városi Televízió
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II. Világháború Mezõtúri Áldozatainak Emléknapja
Mezõtúr Város Önkormányzata
2014. szeptember elsején 18 órakor
tartotta a II. Világháború Mezõtúri
Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezett megemlékezését a
Kossuth Lajos téren felállított
emlékmûnél.

Megemlékezõ gondolatokat hallhattunk
Patkós
Évától
az
Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnökétõl, városi képviselõtõl.

Beszédében kitért a mezõtúri bombázásokra, emlékezett a 70 éve
elesett áldozatokra. A mûsorban
közremûködtek a Túri Olvasókör
tagjai Kalóczkainé Magdi, Patkós
Éva és Csányi Richárd.
A városi megemlékezést a kegye-

let és az emlékezés virágainak,
koszorúinak elhelyezése zárta.

Bodor Márti

KÓBORKA HÍREK…
Bár még a menhely nem készült
el, de az elmúlt 1 évben nagyon
szépen elhaladtunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni
minden támogatást. Köszönjük
azoknak, akik élelemmel, ruhával,
pénzadománnyal segítik a munkánkat, akik alkalmanként kijönnek
dolgozni, akik a két kezükkel tesznek azért, hogy a város menhelye
felépüljön és mûködni tudjon. A
sok adományozó közül mégis szeretnénk kiemelni egyet, aki a szívünkhöz nagyon közel áll.

jával, anyagilag is. De valahonnan a
távolból még mindig segít.
Amerikában élõ György testvére
nemrég adományt küldött nekünk.
Ezúton is köszönjük testvérének,
hogy gondolt ránk.
Sokszor halljuk: - Nincs még
kész a menhely? Valóban nincs, de
már 32 kutya él kulturált, szép környezetben, tisztán, oltva, legtöbbjük ivartalanítva, s várják a szeretõ
gazdit.
A menhely értéke már most 15
millió forint körül van, s mindez az

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Európai Uniós támogatással megépült Mezõtúron a RAFI Hungaria
Kft. új elektronikai gyártócsarnoka
2014. június 20.
Sikeresen lezárult a mezõtúri székhelyû RAFI Hungaria Kft. 240,65
millió forint Európai Uniós támogatással megvalósított „Gyártócsarnok
létesítése és a foglalkoztatás bõvítése a RAFI Hungaria Kft-nél ” címû
projektje. A 800 millió forintot meghaladó összköltségvetésû beruházás keretében a vállalkozás mezõtúri gyártócsarnokának bõvítésére,
hozzá kapcsolódó gépbeszerzésre, valamint a társaság környezetközpontú irányítási rendszer szerinti mûködésének bevezetésére került
sor 2014 tavaszán.
A hazai piacon az 1990-es évek eleje óta jelen lévõ RAFI Hungaria Kft.
elektromechanikai, elektronikai és autóipari termékcsoportokhoz tartozó
termékek gyártását végzi. A német anyavállalat RAFI GmbH & Co. KG. által
gyártott összes autóipari termék a RAFI Hungaria Kft. közremûködésével
készül.
Az európai uniós támogatású projekt megvalósításával olyan gyártócsarnok jött létre, amely megfelel a korszerû elektronikai eszközök gyártási
feltételeinek, lehetõséget teremt a magas színvonalú gyártókapacitáshoz
szükséges klimatizálásra és párásításra, és megfelelõ technológiai tartalék
(sûrített levegõ rendszer stb.) beépítésével növeli a gyártásbiztonságot. A
fejlesztésnek köszönhetõen lehetõség nyílik további gyártósorok telepítésére a cégnél. A kibõvített gyártócsarnokban kialakításra került nyomtatott
áramkör (NYÁK) gyártó gépsorokhoz beszerzésre került egy professzionális szita és sablonnyomtató kiegészítõ tartozékokkal együtt.
Korszerû, új gyártócsarnokban gyártott elektronikai eszközök az autóiparban, a telekommunikációs, mérõ- és ellenõrzõ rendszerek piacán, a
mûszaki és kereskedelmi termékek piacán, az egészségügyben használatos
elektronikai felszerelések, valamint közlekedési és szállítási rendszerek
elektronikai rendszereinél kerülnek felhasználásra. Az új elektronikai termékek megfelelnek a jelenlegi és jövõbeni legújabb és legmagasabb mûszaki, szakmai követelményeknek.
A projekt további eredményei közé sorolandó, hogy jelentõs nagyságrendû (40 fõs) munkahelyteremtést tett lehetõvé.
RAFI Hungaria Ipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
Cím: 5400 Mezõtúr, Szolnoki út 35.
E-mail: timea.mate@rafi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Köszönet nyilvánítás
Dr. Begazy Feri bácsi, aki az
egyesületünk orvosa, alapító tagja
volt, sajnos, már 2 és fél éve nincs
közöttünk. Életében nagyon sokat
segített nekünk, nemcsak a munká-

állatszeretõ emberek jóvoltából.
Büszkék vagyunk rá, hogy a semmibõl létre tudjuk hozni. Városunk
is büszke lehet rá.

Mezõtúr Város Önkormányzata nevében ezúton is tisztelettel köszönjük
Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter úrnak az arTúr Fesztivál és
Túri Vásár megrendezéséhez nyújtott 1,5 millió forint támogatását.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Programajánló

Magyar Munkáspárt
Mezõtúri Városi Elnöksége

Újvárosi Hagyományõrzõ Klub
Mezõtúr

MEGHÍVÓ
A rendezõ szervek nevében tisztelettel meghívjuk a Kubikos Napi
Megemlékezésre.
Ideje: 2014. szeptember 13. szombat 10 óra
Helye: Mezõtúr, Balassa út Kubikos szobor
Program:
- Köszöntõ
- Ünnepi mûsor
- A kubikosok megélhetésének, alkotó munkájuknak felidézése
- Koszorúzás, virágok elhelyezése

Herceg Antal
szervezõ

Kísérõ programok:
Kézmûves sarok: rajzolás, só-liszt gyurmázás, játékok õszi terményekkel, növényekkel
Fotókiállítás
Gyerekfotózás: 9-11 óra között, elõzetes bejelentkezés alapán: e-mail:
borzefoto@gmail.com

FELHÍVÁS
Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
„Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok a mezõtúri
kistérségben” címû
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül
2014. szeptember 25-én Glaucoma (zöldhályog) szûrést és szemnyomás mérést tart.
A szûrést végzi: Dr. Nagy Attila
Szemész fõorvos
Idõpontkérés: EFI
(Mezõtúri kórház A épület földszint)
06-56/550-427
A szûrés: térítésmentes!

Meghívó
Az ITALIAGRO Kft. tisztelettel meghívja Önt a bivaly telep komplexum
elsõ fázisának ünnepélyes alapkõletételére.
A rendezvény helyszíne:
Bivaly telep építkezés (5400 Mezõtúr, Földvári út külterület)
Idõpontja: 2014. szeptember 19. (péntek) 10:30 óra

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
GYERMEKKÖNYVTÁR
Kedves Gyerekek!
Benedek Elek születésnapját,szeptember 30-át
a NÉPMESE NAPJA-ként tiszteljük, ünnepeljük.
Ebbõl az alkalomból hirdetjük,
rendezzük az általános iskolás korosztály számára a

Programja:
• Herczeg Zsolt polgármester köszöntõje
• Boldog István országgyûlési képviselõ köszöntõje
• Jakab István az országgyûlés alelnökének beszéde
• Carlo Tiberi ITALIAGRO Kft. olasz ügyvezetõjének beszéde
• Davidovics László a Bethlen Gábor Mezõgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola Igazgatójának beszéde
• Takács Zoltán az ITALIAGRO Kft. ügyvezetõjének záró gondolatai,
ünnepélyes alapkõletétel

VIII. MESEMONDÓ és ELJÁTSZÓ
versenyünket
szeptember 30-án 14:oo-tól a Közösségi Házban.
Jelentkezni: szeptember 25-ig lehet
bármely magyar népmesével,
mely elõadása 5 percbe belefér, a gyermekkönyvtárban.

Meghívó
A Túr – tû Foltvarró Szakkör
szeptember 25-26-27-én közös varrást tart a Közösségi Házban
minden nap 9-17 óra között.
Szeretettel várják az érdeklõdõket!
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MEGHÍVÓ
A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel
meghívja Önt, családját, barátait
Busi József és családja
fazekasmûhelyének
kiállítás megnyitójára.

Megszépült a Százszorszép Óvoda
A nyári szünidõben kívül-belül
felújították a Százszorszép Óvodát
Mezõtúron, így szeptemberben már
a megszépült környezetbe érkeztek
az óvodások.

szobákat, a külsõ homlokzaton is
elvégezték a javítási munkálatokat,
továbbá külsõ járólap burkolattal
látták el az elõteret, illetve a megsüllyedt lépcsõket újakkal cserélték.

Szeptember 2-án Herczeg Zsolt
Mezõtúr város polgármestere, Batta
Attila Viktor alpolgármester, Patkós
Éva önkormányzati képviselõ és
Pappné Juhász Emília a Mezõtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelõ
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje megtekintette a felújított óvodát.
Kontér Béláné a Mezõtúr Városi
Intézmény – Csoda-vár Központi
Óvoda intézményvezetõje elmondta, hogy a Százszorszép Óvodában
idõszerûvé váltak a karbantartási
munkálatok. A nyár folyamán kijavították az épületen keletkezett
repedéseket, kifestették a csoport-

Az intézményvezetõ kiemelte,
hogy a felújításhoz szükséges anyagi forrást az önkormányzat biztosította, míg a munkálatokat a
Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ
Közhasznú
Nonprofit Kft. dolgozói végezték el.
Herczeg Zsolt elmondta, hogy az
önkormányzat költségvetésének tartalékkeretébõl biztosította a város
azt a közel 300 ezer forintot, amelyet
a Százszorszép Óvoda felújítására,
javítására, szépítésére fordítottak.

A megnyitó helye, idõpontja:
Túri Fazekas Múzeum
(Bolváry-kúria)
Mezõtúr,
Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
2014. szeptember 27.
(szombat) 11 óra.

Veres Nikoletta
Mezõtúri Városi Televízió

Köszönet

Szakmatanulás Mezõtúron
felnõttek esti iskolájában 2014/2015
Tett Szakképzõ Iskola és Gimnázium (OM:200766)

Általános iskolai végzettséggel rendelkezõk részére (2 tanév):
Szociális gondozó és ápoló
Érettségivel rendelkezõk részére (2 tanév): Kisgyermek-gondozó,
nevelõ, Rehabilitációs nevelõ, segítõ, Fitness-wellness instruktor,
Pedagógiai és családsegítõ asszisztens, Sportedzõ
Ráépülések (1 tanév) (Érettségi+elõzetes OKJ képesítés - szociális
gondozó, szervezõ bizonyítvánnyal rendelkezõk részére): Gerontológiai
gondozó, Pszichiátriai gondozó, Szenvedély beteg gondozó
Bõvebb információ, jelentkezés:
Nyíregyháza, Kossuth tér 8. fsz. 10. (Metropol Üzletház)
Telefon: 30/ 434-4815, 30/756-9797
E-mail: titkarsag@tettiskola.hu

www.tettiskola.hu

Köszönetemet és hálámat fejezem ki a mezõtúri Mentõszolgálat
két dolgozójának odaadó munkájáért. Sajnos a nevüket nem tudom,
de biztos vagyok abban, hogy mindenki tudni fogja, kiket illet meg az
elismerés!
2014. augusztus 29-én kora délután vajúdó kismamához kértek
segítséget a Mentõszolgálattól.
Mivel a szülés idõközben beindult,
az anyuka nem volt szállítható állapotban, a szülést otthonában kellett

levezetni. A mentõápoló és kollégája
szakszerûen egy gyönyörû kislányt
segítettek a világra. Miután ellátták a
babát és édesanyját, kórházba szállították õket. Kisvárosunkban nem
minden nap történik ilyen különleges és örömteli esemény!
Bízom benne, hogy nemcsak én
mondhatok köszönetet a két mentõs fiúnak, de a Mentõszolgálat is
dicséretben részesíti õket lelkiismeretes munkájukért.

Nagymama

Meghívó
Tisztelettel tudatjuk Önökkel, hogy Mezõtúr Város Önkormányzata „A
Mezõtúri járás gasztronómiai értéktára” címmel nyert a 2014-ben meghirdetett hungarikum pályázaton. Célként fogalmazódik meg a járás öt nagy
múltú településére jellemzõ gasztronómiai hagyományõrzés, a hagyományok elevenen tartása és az értékek ápolásának hosszú távú fenntartása.
Szeretettel meghívjuk nyilvános, ingyenes, projekt nyitó
értekezletünkre.
Helyszín: Mezõtúr Városi Oktatási Centrum (volt fõiskola épülete)
Mezõtúr, Petõfi tér 1.
Idõpont: 2014. szeptember 22. 16:00-18:00ig
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Herczeg Zsolt
Mezõtúr Város polgármestere
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Mezõtúrról az ezüstérmes válogatottba
A lengyelországi U18-as
Európa-bajnokságon a
Magyar Kézilabda Válogatott
ezüstérmes lett. Mi mezõtúriak külön is büszkék lehetünk
az eredményre, hiszen a
mezõtúri Szilágyi Dávid is a
válogatott tagja, vele beszélgettem az élményekrõl.

ajándékot a rendezõ országtól.
Szerintem nagyon színvonalas volt
minden!
– Az Euróba-bajnokság után mi
következik a Magyar Kézilabda
Válogatott életében?

– Mindenek elõtt talán azt kellene
tisztázni, hogy Mezõtúrról hogyan
kerültél be a válogatottba?
– Tokács Anikónál kezdtem a
kézilabdát Mezõtúron, õ ajánlott be
Túrkevére, ahol Urbán Mariannál
edzõdtem 5–8. osztályos koromig.
Onnan a középiskola elsõ évét
Törökszentmiklóson töltöttem,
majd elkerültem Békésre és jelenleg
is itt játszom az NB I B-s junior és a
felnõtt bajnokságban. A válogatott
edzõ itt figyelt fel rám. Járta az
országot és kereste a játékosokat a
csapatba, végül én is megkaptam a
meghívót. Volt több edzõtáborunk,
összetartásunk és ezalatt dõlt el,
hogy én is bekerültem a keretbe.
– A válogatott tagjai több városból
tevõdtek össze, hogyan sikerült megtalálni az összhangot a játékban?
– Több összetartásunk is volt,
sokat voltunk együtt, több helyszínen is. Szerintem a jó hangulatnak
köszönhetõen sikerült megtalálni
az összhangot. Mindenki barátságos volt.

– Eljött a bajnokság. Milyen eredmények mellett tudtátok elérni az
ezüstérmet?
– Valójában mi is meglepõdtünk.
Nagyon jól sikerült a kezdés,
nagyon belelendültünk. Az elsõ hat
meccset sikerült megnyernünk;
legyõztük a horvátokat, franciákat,
németeket, lengyeleket, románokat
és a dánokat. Majd a döntõben újra
a franciákkal találkoztunk, akik sajnos felül tudtak rajtunk kerekedni.
– Hogyan gondolsz vissza a bajnokság idõszakára?
– A szurkolói tábor fõleg a családokból állt. Nagyon jó volt kint a
hangulat, jól éreztük magunkat. A

csapat mottója az volt, hogy „Ha
már kint vagyunk, érezzük jól
magunkat”. Én azt gondolom, hogy
minden tõlünk telhetõt megtettünk,
nagyon szép eredményt értünk el
és mindenki büszke lehet arra, amit
megtett.
– Milyen fináléval zárult a bajnokság?
– Elõször kihirdették az All Starkeretet, a legjobb játékosokat, az
EB legjobb csapatát. A mi csapatunkból három játékos is bekerült,
illetve a legértékesebb játékos is
tõlünk került ki. Nagy szép és
nagyon díszes ceremónia volt. Az
éremátadás után kaptunk egy kis

– Most egyelõre mindenkinek a
pihenés van elõírva. Terv szerint
õsszel és télen lesznek összetartások, majd Franciaországba megyünk
egy 3-4 napos tornára, ahova meghívást kaptunk. Valamint a bajnokság
alatt érkezett egy levél az Európrai
Kézilabda Szövetségtõl, amiben
megírták, hogy kvalifikáltuk magunkat a jövõ évi Grúziai Ifjúsági
Olimpiára, a jövõ évi Ifjúsági
Világbajnokságra és a 2016-os
Európa-bajnokságra, amit még nem
tudunk, hogy hol rendeznek.
– Gondolta volna egy mezõtúri
kisdiák, hogy egyszer majd egy
Európa-bajnokság második helyezettje lesz?
– Nem. Ilyenre soha nem is mertem gondolni, csak mikor a televíziót néztem és láttam, hogy a felnõttek mire képesek én is errõl álmodtam, hogy egyszer velem is megtörténhet; ez hajtott elõre.
Az eredményhez ezúton is gratulálunk és további sok sikert
kívánunk!

Bodor Márti

„Nézõpontok”

A fenti címmel az idei arTúr Fesztivál mutatta be a Mezõtúron született
Kara Milán elsõ fotókiállítását. Jelenleg Budapesten él és egy V. kerületi
állami cégnél dolgozik az ottani közterületek rekonstrukciós fejlesztések
lebonyolításában, mint építészmérnök létesítményreferens. Közben
Gödöllõn a mesterképzést is elvégezte. A munka mellett most is hobbiként
foglalkozik a fényképezéssel. Minden alkalommal van nála fényképezõgép
legyen az túrázás, kerékpározás vagy egyéb hétköznapi tevékenység. A mai
napig a korábban megismert témákat hajtja, örökíti meg töretlenül. Ebbõl
szeretet volna egy kis ízelítõt adni a kedves látogatóknak.
Munkái megtekinthetõek:
https://www.flickr.com /photos/milankara
http://www.tsipwz.blogspot.hu/

A jurta terem népes közönségének a tárlatot Kádár Edit nyitotta meg, aki
az arTúr Fesztivált elindította városunkban. A kiállítási anyag ismeretében
a következõ gondolatokat emelte ki: „Ez a tárlat ékes bizonyítéka annak,
hogy a modern technika önmagában nem elegendõ…, hogy értékes alkotások, mûvészet jöjjön létre, szükséges az ember maga.”
A kiállítás négy különbözõ témában foglalta össze a fotós fõbb érdeklõdési köreit. A négy téma felölel
- több extrém sportot,
- bizonyos rétegzene koncertjeit,
- divat- és portréképeket,
- pillanatképeket.
Csoportonként 10-10 kép hivatott megmutatni az adott téma jellegzetességeit, pillanatait és az abban szereplõ embert.
Jómagam igen hamar megrekedtem a pillanatképek „Tíz”-énél. Ott
ugyanis találtam négy túri fotót (napraforgó, Bánya tó, repce, gombák),
kedvencem a Bánya tó maradt.
A Vendégkönyvben Ani néni is szeretettel osztotta meg véleményét.
Sághy Attila a Balatoni vihar és a mezõtúri Bánya tó különösen jó meglátásához gratulált. A három hétig nyitva tartó tárlat nagyon sok érdeklõdõt
vonzott.
Kíváncsian várjuk a következõt.

Jávorcsikné
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Tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. szeptember elsejétõl újra indul a helyi autóbusz közlekedés az alábbi idõpontokban és útvonalakon:

A közszolgáltató a Jászkun Volán Zrt.
A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árai:
Vonaljegy:
arcképes igazolványhoz kötött egyvonalas havi bérlet:
arcképes igazolványhoz kötött összvonalas havi bérlet:
arcképes igazolványhoz kötött tanuló és nyugdíjas havi bérlet:
Az árak tartalmazzák a 27 %-os ÁFÁ-t.

100
2 500
2 800
900

A helyi autóbusz-közlekedés utazási feltételeit és a díjszabási tájékoztatót a Jászkun Volán Zrt. a helyi menetrendi kiadványban meghirdeti.

Gál Csaba
Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Mûszaki Iroda

Véradás

ELHUNYTAK
Tóth Sándorné Ónodi Julianna élt 85 évet,
Farkas József élt 75 évet,
Ádám Mihály élt 58 évet,
Bagdánné Bakó Katalin élt 85 évet,
Gyarmati Imréné Takács Erzsébet
élt 93 évet,
Marton József élt 81 évet,
Kirsch Jánosné Kelemen Margit élt 78 évet,
Gulyás Tamás élt 24 évet,
Pápai József élt 70 évet,
Csontos Lajos élt 92 évet,
Vas Ferenc élt 60 évet.

Nyugodjanak békében.

2014. szeptember 24-én, 08.00-13.00-ig VÉRADÁS lesz a Közösségi
Házban!
Szeretettel várunk mindenkit!
A véradáshoz szükséges dokumentumok:
- TAJ kártya,
- Személyi igazolvány, lakcímkártya.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Szeptember 12-18-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Szeptember 19-25-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 13-14-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Szeptember 20-21-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

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

Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
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

Lapzárta: 2014. szeptember 17. (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.

