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Megújult a Városi Sportcentrum
A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program keretében felhasználható
támogatáshoz kapcsolódóan a
Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) második alkalommal elõminõsítõ pályázatot hirdetett
meg, 2013. decemberben a sportszervezetek telephelyeinek felújításához kapcsolódóan.

Ebben a pályázatban a MAFC
Sportegyesület a Sportcentrum fõépületének a kiszolgáló és vizesblokkjának felújítására adta be a pályázatát.
A felújítási munka a szintenkénti 2-2
db vizesblokkra és a hozzájuk tartozó
4-4 öltözõre vonatkozott.

Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Újabb lépés a biztonságért

között került átadásra a felújított
füves labdarúgó pálya és a kiszolgáló épületrész.
Az ünnepségen köszöntõt mondott Herczeg Zsolt Mezõtúr város
polgármestere, a MAFC elnöke,
Boldog István országgyûlési képviselõ és Szûcs Dániel a Mûvelõdési,
Oktatási és Sport Bizottság elnöke.
Ezt követõen a beruházást méltatta
Varga Zsolt Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei labdarúgó igazgató. A
beszédeket követõen ünnepélyes
szalagátvágásra került sor, amely
jelképezte a beruházás fontosságát
a városi sportlétesítmény és a sportolók életében egyaránt.
A vizesblokkok helyiségeibe új
mûanyag ajtók kerültek beépítésre,
új aljzatbeton, új oldalfalvakolat és
új ragasztott kerámia padló készült.
A mellékhelyiségekbe új porcelán
WC csészék és öblítõtartályok, a
zuhanyzókba új zuhanygarnitúrák,
új porcelán mosdókagylók és csaptelepek lettek felszerelve. A zuhanygarnitúrák víztakarékos szerkeze-

Mezõtúr Város Önkormányzata
az Idõsvédelmi program keretében
500 ezer forint értékben biztonsági
eszközök beszerzését hajtotta
végre, melyeket átadott a Mezõtúri
Rendõrkapitányság részére. Ezek
az eszközök mozgásérzékelõ lám-

és felesége vehette át Herczeg Zsolt
polgármester úrtól és Fekete Miklós
rendõrkapitány úrtól 2014. október
6-án. A további csomagok az elkövetkezendõ hetekben a rendõrség
munkatársai által kerülnek kiosztásra.

pákat, különbözõ riasztóberendezéseket, belépésjelzõket takarnak,
amelyek elsõsorban idõs, egyedülálló lakosok részére kerülnek
átadásra, a rendõrség döntése alapján. Minden egyes berendezés a
lakosok biztonságát szolgálja.
Az elsõ eszközöket Gonda János

A biztonsági eszközökhöz való
hozzájutásról érdeklõdni lehet
Baranyiné Fodor Zsuzsa rendõr századosnál
a
Mezõtúri
Rendõrkapitányságon, név, lakcím,
illetve telefonos elérhetõség megadásával.

Bodor Márti

KÖZLEMÉNY
Örömmel értesítjük kedves betegeinket, hogy a Mezõtúri Kórház és
Rendelõintézet belgyógyászati és diabetológiai szakrendelésének
rendelési ideje bõvült!
Ezért kérjük a 2014. december 01. után elõjegyzett
(idõponttal rendelkezõ) betegeket, hogy a betegfelvételi irodában
(kartonozó) elõjegyzéseik idõpontváltozásait pontosítani szíveskedjenek
személyesen vagy telefonon!
A
beruházás
összköltsége
9.968.700 Ft volt, melyhez pályázati forrásból MLSZ 6.978.090 Ft, míg
Mezõtúr Város Önkormányzata 2.
990.610 Ft önerõt biztosított.
A munkálatok elsõ fázisa 2013.
októberében, majd a második 2014.
július 14.-én kezdõdött és 2014.
október 6-án ünnepélyes keretek

tekkel lettek ellátva, a fürdés közben keletkezett párát ventillátorok
juttatják ki a szabadba.
Ezzel a beruházással megújult
környezetben készülhetnek fel
sportolóink a megmérettetésekre és
fogadhatjuk a hozzánk érkezõ vendégsportolókat.

Betegfelvételi iroda:
Telefon: hétköznapokon 11 -13 óráig a 06 56/ 550 453 telefonszámon
Személyesen: hétköznapokon 07 -13 óráig

Dr. Csellár Zsuzsanna
fõigazgató

Bodor Márti
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZÖLDMEZÕTÚR
Mezõtúr
Város
Önkormányzata
támogatást
nyert
a
KEOP-6.1.0/B/11-2011-0151 azonosító jelû pályázaton „Mezõtúron a
fenntartható fejlõdésért” címû programjával, amelynek célja, a fenntartható fejlõdés és életmód közvetítése a lakosság körében, elsõsorban a legfogékonyabb korú általános és középiskolás tanulók számára.
Mezõtúr Város Önkormányzata 2014. szeptember 29-én projektzáró rendezvény és sajtótájékoztató keretében mutatta be a projektjét. Boldog István
országgyûlési képviselõ, és Herczeg Zsolt polgármester kiemelte, hogy a
„Zöldmezõtúr” programsorozat két elemre épül, az egyik a fiatalok környezettudatos szemléletének erõsítése, másik a helyben termelt jó minõségû, értékes
termékek fogyasztásának népszerûsítése, a kézmûves termékeket is beleértve.
A programban több, mint 500 tanuló vett részt, iskolánként 4 osztály.
A szakmai programok februárban, a projekthez csatlakozott oktatási
intézményekben az iskolai oktatás részét képezõ szemléletformáló, interaktív tanórákkal indultak. Az általános és középiskolás diákok április közepéig
vettek részt az elméleti oktatásban, összesen 160 tanórán keresztül volt
alkalmuk megismerni a fenntartható fejlõdés alapjait és az ehhez szükséges
viselkedésmintákat. Minden órán egy-egy témakört vizsgáltak meg, ezek
közül a legfontosabbak: a környezetvédelem, energetika, értékmegõrzés és a
helyi, egészséges termékek vásárlásának, fogyasztásának elõnyei. A tananyagot, óravázlatokat környezeti nevelési szakemberek dolgozták ki, az oktatást
a projekt környezeti nevelési szakértõje és munkatársai végezték. A diákok
a tanórákon, a programsorozat keretén belül megjelent információs anyagot
kaptak kézhez, amely szorosan kötõdik az elhangzott oktatási anyaghoz.
A tanórák után, májusban tanyalátogatásra indultak a tanulók, ahol a tanyavilág és gazdálkodás gyakorlatioldalával is megismerkedhettek. Ízelítõt kaptak
a tanyán folyó munkákról, láttak mezõgazdasági gépeket mûködés közben,
közel kerültek a tanyavilág állataihoz, megfigyelhették gondozásukat. Régi
hagyományokat felelevenítõ játékokat játszhattak, majd helyi termékekbõl,
hagyományos recept alapján, bográcsban készült ebédet kaptak a résztvevõk.
A szakemberek által vezetett tanyalátogatásokra csoportonként került sor.
A Zöldmezõtúr programsorozat vetélkedõjére szintén májusban került
sor, amelyen valamennyi, a projektbe bevont tanuló indult. A vetélkedõ
eredményhirdetésére, a nyeremények és oklevelek ünnepélyes átadására a

Magyar Honvédség Napja

Szeptember 29-e 1992-ig volt a
Magyar Honvédség Napja, ’92 után
a magyar kormány ezt az ünnepet
május 21-ére helyezte át.

Gyermeknapi rendezvényen került sor.
A vetélkedõ nyerteseinek: Bíró Tamásnak, Faragó Ildikónak és Gyuricskó
Istvánnak Herczeg Zsolt polgármester adta át a nyereményeket és további
14 jól teljesítõ tanulónak az okleveleket. A nevek és az eredmények a honlapon és a Facebook oldalon találhatók:
http://zoldmezotur.hu
http://zoldmezotur.hu/vetelkedo-eredmenyei
A Zöldmezõtúr programsorozat az alábbi rendezvényeken, zöld sátorral,
programokkal, kézmûves kiállítással, ajándékokkal és az augusztusi rendezvényeken, az ez alkalomra elkészült, 16 oldalas hagyomány- és értékõrzõ kiadvánnyal várta az érdeklõdõket, a diákokat és a felnõtt lakosságot:
2014. május 17. - Városnap
2014. május 25. - Gyermeknap
2014. augusztus 9. - arTúr fesztivál
2014. augusztus 10. – Túri Vásár
A Zöldmezõtúr programsorozat saját honlapot indított, amely az alábbi
címen érhetõ el: www.zoldmezotur.hu, de a közösségi oldalakon is megtalálható. (Facebook, Twitter és Linkedin)
Közterületi plakátok készültek és médiakampány indult az év elején a
közszolgálati és helyi televíziókban és a sajtóban, amely végigkíséri a programsorozatot. A projekt kampányához kapcsolódóan készült kérdõíves
lekérdezés 1000 fõs mintán végeztük.
Mezõtúr Város Önkormányzata a hazai, helyi továbbá a környezeti fenntarthatóság más szempontjaiból értékes termékek fogyasztását népszerûsítõ, valamint helyi értékek népszerûsítését célzó programjára, a ” Mezõtúron
a fenntartható fejlõdésért!”címû KEOP-6.1.0/B/11-2011-0151 azonosító jelû
pályázattal 35.179.675 Ft egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást nyert.
A projekt összköltsége: 37.031.237 Ft.
A projekt célja, hogy Mezõtúr jelenlegi és jövõbeli felnõtt lakossága környezettudatos életmóddal teremtse meg magának és a következõ generációknak az élhetõ környezetet.
Mezõtúr Város Önkormányzata
Cím: 5400 Mezõtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: +36 (56) 551-900
E-mail: pmh@mezotur.hu, Honlap: www.mezotur.hu

Azért vannak változások!

A mezõtúri Bajtársi Egyesület e
napon – szeptember 29-én – tartotta
meg megemlékezését és koszorúzta
meg a Magyar Honvédség Mezõtúri
ezredének emlékére készített táblát
a volt Komendáns Hivatal falán.
A rendezvényen részt vett Herczeg
Zsolt polgármester és Batta Attila
Viktor alpolgármester is. Herczeg
Zsolt beszédében elmondta, hogy a
mezõtúri laktanya és a katonaélet –
ahogy az emléktáblán is olvashatjuk
– hozzájárult a város kulturális és
gazdasági fejlõdéséhez. Az önkormányzat fontosnak tartja a hagyományok ápolását, ezzel együtt azt is,
hogy a mezõtúri ezredrõl is méltóképpen tudnak megemlékezni.

Bodor Márti

Olvasgatva különbözõ fórumok,
pártok (ellenzék) kiadványait, amelyek teljesen negatív irányban állítják be városunkat és vezetõinket,
elgondolkoztatott, hogy én is leírjam
a véleményemet. Tény és való, hogy
a nagyobb városok fejlõdése látványosabb, de ezeket a közpénzek túlköltekezésével érték el. Örömömre
szolgál, hogy városunk bizonyítottan
nincs eladósodva és célszerû költekezés folyik. Tiszta, rendezett utakon járhatunk, a tereink, parkjaink
ápoltak, kultúráltak. Iskoláink fej-

lettsége megfelelõ. Postánk minden
Uniós szabványnak megfelel. A kórházunk folyamatosan fejlõdik,
hamarosan az új mentõállomásunk
is felépül. Az eddig is szép Városi
Strandfürdõnk tovább fog fejlõdni.
Sportlétesítményünk átalakulását
látva, minden vendég, sportoló tátott
szájjal irigykedik és egyre több színvonalas, kulturális, sport és egyéb
rendezvény megrendezése mozdítja
meg városunk apraját – nagyját.
Kérdezném én, hogy akkor ez
miért is rossz irány? Igenis jó, mert
a további elõre látható tervek szintén megvalósíthatóak és a földtõl
nem elrugaszkodottak. Az eddigi
eredményekhez én gratulálok és a
jövõbeni tervek megvalósításához
sok sikert kívánok!

Tisztelettel:
Mányi Tibor

2014. október 10.
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Megemlékezés Mezõtúr híres szülöttére

Mezõtúr híres szülöttének, a 100 éve született (1914. szeptember 2.) Dr.
Homoki Nagy István világhírû természetfilm-rendezõ, író, operatõr,
Kossuth díjas, Érdemes mûvész emléktábla avató ünnepségre került sor a
mezõtúri Nagyboldogasszony templomban 2014. október 5-én, vasárnap.
Ebben a templomban keresztelték 100 évvel ezelõtt Dr. Homoki – Nagy
Istvánt, melynek alkalomból emléktáblát helyezett el Mezõtúr Város
Önkormányzata és Mezõtúr Mûvészeti Közalapítványa, melyet ifj. Gyõrfi
Sándor készített.

Az ünnepségen Dr. Tóth Albert professzor emeritusz laudációjában megemlékezett Homoki Györgyvirágtól – lombhullásig címû, 1952-ben készült
a Kossuth díjas filmjérõl, továbbá a Kékvércsék erdejében címû természetfilmrõl, amely az Ohati erdõben készült és motiválója volt a 40 éves

A fotókat készítette: Agócs Attila

A fotókat készítette: Agócs Attila

A megemlékezés kezdetén Ondavay Tibor pápai prelátus köszöntötte
Herczeg Zsolt polgármestert, Batta Attila Viktor alpolgármestert, Gyõrfi
Sándor szobrászmûvészt, Dr. Tóth Albert professzort, a városi képviselõket,
az Alcsútdobozi ECHO kamarakórust és az Alcsútdobozi Helytörténeti kört.
Ondavay Tibor pápai prelátus ünnepi szentmiséjét Herczeg Zsolt polgármester köszöntõ gondolatai követték. Polgármester úr megköszönte az
emléktábla befogadását a Nagyboldogasszony Templomba, köszöntötte
Homoki Nagy Olgát (Kovács Gyulánét), aki a Homoki Nagy családot képviselte, továbbá Vámos Kálmánt, aki a Homoki filmek segédoperatõre volt és
nõvérét Vámos Zsuzsannát. Köszönetet mondott az Alcsútdobozi ECHO
kamarakórus és a helytörténeti kör tagjainak színvonalas mûsorukért és
szervezõi munkájáért Dr. Krizsán Józsefnének.

Hortobágyi-Kutató tábornak. A Nemzetközi hírû természetfilm-rendezõ
akkor alkotott értékeset, maradandót, és látványosat, amikor a technika
még gyermekcipõben járt.
Az 1960-as években Alcsútdobozon élt és alkotott filmrendezõ Galántai
Lelovich György solymásszal több filmet készített, akit Fegyverneken meglátogatott a Kisújszállási Jermy Gusztáv biológiai szakkör Dr. Tóth Albert
vezetésével.
Mezõtúr város híres szülöttérõl nem feledkezett meg, nevét utca õrzi,
szülõházát a Kossuth út 50. szám alatt emléktábla, továbbá a Helytörténeti
füzetek 13. szám Homoki Nagy István élete és munkássága címmel, melynek szerzõje Tóth Boldozsárné és segítõ társa Cs. Kiss Imréné volt.
Az ünnepi szentmise végén a mélyzöld gránit emléktáblát Herczeg Zsolt
Mezõtúr város polgármestere, Gyõrfi Sándor Mezõtúr város díszpolgára,
Homoki Nagy Olga és Kovács Gyula leplezte le, majd Ondavay Tibor pápai
prelátus megáldotta. A megemlékezés a Himnusszal zárult.

Mezõtúr Város Önkormányzata

Október 3-án ünnepli
50. éves házassági
évforduloját
Kötél József és Kötél Józsefné
szül: Buza Rozália Ilona,
mezõtúri lakosok.
Hosszú boldog életet kívánunk, jó egészségben:
Fiai: Joci és Zoli,
Zoli felesége: Mariann,
unokák: Alex és Mariann.

2014. szeptember 20-án a Kossuth úti Általános Iskola 1964. évben végzett
8. b osztálya 50 éves találkozót tartott. Az osztályfõnöki óra után a Szõlõfürt
vendéglõben finom vacsora mellett emlékeztünk az iskolai évekre.

Koós Ferencné
Szervezõ

Lengyel Imre
szervezõ

Véradás
Álló sor (hátsó): K. Tóth Annabella, Sánta Károly, Szûcs Árpád,
Trencsényi Ernõ, Szõke László, Lengyel Imre
Álló sor (középsõ): Czímer Erzsébet, Karsai Teréz, Csípes Károly,
Gonda Károly
Álló sor (elõl): Bárdos Mária, Gellért Mária, Dr. Horváth Antalné tanárnõ, Együd Teréz, Hegyi Sándor
Elõl: Gellért Erzsébet

Október 15-én, meghosszabbított idõben, 08.00-15.00-ig VÉRADÁS
lesz a Közösségi Házban.
Szeretettel várunk mindenkit!
A véradáshoz szükséges dokumentumok:
- TAJ kártya,
- Személyi igazolvány, lakcímkártya.
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Pályázati kiírás
Mezõtúr Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetve a felsõoktatási tanulmányokat 2015-ben
kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
A polgármester a 237/2014.(IX.25.) sz. képviselõ-testületi határozat
alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot 2015. évre, felsõoktatási hallgatók részére.
(„A” típusú pályázat)
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat, kivéve a középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgatókat, a
Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatóit, doktori (PhD) képzésben részt vevõ hallgatókat, valamint a
kizárólag külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatókat.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi
félév (a 2014/2015. tanév második féléve és a 2015/2016. tanév elsõ féléve).
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 õszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév elsõ
félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján történik.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdõdõen az
Emberi Erõforrások Minisztériuma és az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok
kezelését. A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a
meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt, vagy belépést követõen tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói
az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx) A személyes és pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
- A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszonyigazolás a 2014/2015. tanév elsõ félévérõl
- Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi
nettó jövedelmérõl. (Egy háztartásban élõnek kell tekinteni a pályázó
lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyeket.)

- Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetérõl.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának határideje: 2014. november 7.
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el
2014. december 8-ig.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai
úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A polgármester a 237/2014.(IX.25.) sz. képviselõ-testületi határozat
alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot 2015. évre, a felsõoktatási tanulmányokat 2015-ben
kezdõ fiatalok részére.
(„B” típusú pályázat)
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû (a 2014/2015. tanévben utolsó
éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézményben teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezõk közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2015/2016. tanévben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt, illetve a
Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója.
Az ösztöndíj idõtartama 3 X 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente
egyszer felülvizsgálja.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján történik.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdõdõen az
Emberi Erõforrások Minisztériuma és az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok
kezelését. A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a
meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy belépést követõen tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói
az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx) A személyes és pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
- Iskolalátogatási igazolás, vagy az érettségi bizonyítvány másolata.
- Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi
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nettó jövedelmérõl. (Egy háztartásban élõnek kell tekinteni a pályázó
lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyeket.)
- Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetérõl.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának határideje: 2014. november 7.
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el
2014. december 8-ig.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai
úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható a www.emet.gov.hu internet címen, vagy a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodáján. (dr. Csányi István 56/551-927)

Herczeg Zsolt
polgármester

„Elindult hát világgá…”
Szeptember 30-a, Benedek Elek, a „nagy mesemondó„ születésnapja.
Magyarországon és a határainkon túl is 2005 óta a Magyar Olvasás Társaság
felhívására, a Népmese Napja. Ország szerte, így városunkban is ezen a
napon, illetve ezekben a napokban a „mesét„ ünnepeljük. Városunk több,
a gyermekekkel foglalkozó intézményében is bensõséges hangulatú mesés
délutánokat rendeztek. Könyvtárunk pedig a kezdetektõl ezen a napon
rendezi meg a mesemondók találkozóját,- versenyét.
Gazdag mesekincset hagyott ránk a múlt. Volt mibõl válogatni annak az
igazán szépszámú, meseszeretõ gyermekseregnek, akikkel együtt tölthettük ezt a szép délutánt. Felhívásunkra több mint 80 gyermek fogadta el a
felkérést, készült fel nagy izgalommal, szeretettel, lelkesen.

Kedves Mesélõk! - és Ti is, akik most épp a neveteket nem találjátok
itt a felsorolásban!
Mi, a könyvtáros nénik szívbõl köszönjük nektek ezt a szép délutánt.
Köszönjük szüleiteknek, nagyszüleiteknek és pedagógusaitoknak azt a
sok-sok bíztatást, tanácsot, melyekkel felkészüléseteket segítették. Szépen
meséltek, sõt nagyon is szépen. Azzal, hogy így meséltek, sokat tettetek a
népmesék fennmaradása és a mesékben élõ bölcsesség továbbhagyományozásában. A népmesék mellett itt volt köztünk a „kis gyufaárus lány„,
Andersen hõse, de kicsit Lázár Ervin és Móricz Zsigmond is. Oly szépen
mondtátok, hogy a zsûri, nem tudta nem észre venni.
Mesemondó verseny helyezettjei:
1. osztály :
I. helyezett: Csótya Letti (Rákóczi Úti Ált. Isk.) - felk.: Gyuricskóné
Horváth Ágnes

II. helyezett: Ugrai Nikoletta (Rákóczi Úti Ált. Isk.) - felk.: Gyuricskóné
Horváth Ágnes
III. helyezett: Patkós Máté (Kossuth Lajos Ált. Isk.) - felk.: Kovács
Sándorné Gyöngyike
Különdíj: Kozák Anna (Rákóczi Úti Ált. Isk.) - felk.: Karászekné Végh Judit
Papp Martin (Kossuth Lajos Ált. Isk.) - felk.: Peténé Bárdos Erzsébet
2. osztály:
I. helyezett: Árvai Gabriella (Túrkeve, Petõfi Ált. Isk.) - felk.: Kovácsné
Szécsi Mária
II. helyezett: Hanzel Lara (Ref. Koll.) - felk.: Víg Gabriella
III. helyezett: Nagy Martin (Ref. Koll.) - felk.: Víg Gabriella
Különdíj: Dobis Attila (Túrkeve, Petõfi Ált. Isk.) - felk.: Oroszné Lengyel
Katalin
3. - 4. osztály
I. helyezett: Fábián Balázs (Túrkeve, Petõfi Ált. Isk.) - felk.: Soós Lajosné
II. helyezett: Szabó Lõrinc (Kossuth Lajos Ált. Isk.) - felk.: Nagy Antalné
Nórika
III. helyezett: Kiss Attila Lõrinc (Rákóczi Úti Ált. Isk.) - felk.: Szöllõsi
Ilona
Különdíj: Pók Hajnalka (Kossuth Lajos Ált. Isk.) - felk.: Peténé Bárdos
Erzsébet
Major Levente (Kossuth Lajos Ált. Isk.) - felk.: Peténé Bárdos Erzsébet
Túrkeve, Petõfi Sándor Ált. Isk.- 4. osztályos tanulói - mesedramatizálók
Rendezte, betanította: Soós Lajosné
Felsõsök:
I. helyezett: Petõ Antónia (Ref. Koll.) - felk.: Megyeri Józsefné Ica néni
II. helyezett: Pápai Kerubina Dea (Ref. Koll.) - felk.: Megyeri Józsefné
III. helyezett: Nagypál Anna (Kossuth Lajos Ált. Isk.) - felk.: Tar Anikó,
Varga Katalin
Mesedramatizálók :
I. helyezett: Szent István Katolikus Ált. Isk. - 5. osztály tanulói: Garai
Hajnal. Juhász Judit, Juhász Gergõ - Felkészítõ: Garainé Bordács Márta
Szívbõl gratulálunk és október 19-én a Mesegálán találkozunk !

Némethiné Tolnai Edit
gyermekkönyvtáros

Tájékoztatás a Mezõtúr Városközpont Funkcióbõvítõ Fejlesztése beruházásról
Mezõtúr Város Önkormányzata (Megrendelõ) 2014. június 30-án vállalkozási szerzõdést kötött a Bentateam Kft.-vel (Kivitelezõ) a „Mezõtúr
Városközpont Funkcióbõvítõ Fejlesztése” címû ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012
számú pályázat keretén belül. A szerzõdéskötést követõen a Megrendelõ a
munkaterületet 2014. június 30-án átadta a Kivitelezõnek. A fejlesztés keretén belül megvalósításra kerül a
• Mezõtúr Városi Strandfürdõ és Fedett Uszoda bõvítése
• Hagyományõrzõ civil közösségi szolgáltatóház kialakítása a Petõfi S.
utca 56 sz. alatt
• Többfunkciós kulturális központ felújítása a Petõfi S. utca 5 sz. alatt
• Erzsébet-liget, Kossuth tér, Szabadság tér, Petõfi tér és a Múzeum tér
fejlesztése
Az építési naplók megnyitásra kerültek és a munkák különbözõ idõpontokban 5 helyszínen megkezdõdtek. A Strandfürdõ területén a fedett uszoda bõví-

tése és a Hagyományõrzõ Civil Közösségi Ház területén a terveknek és a vállalkozási szerzõdésnek megfelelõen folyik az építõipari kivitelezés. Az Erzsébetliget, a Petõfi tér és a Múzeum tér területén a Kivitelezõ a tervektõl eltérõ
rétegrendet alakított ki, melynek a tervvel egyezõ egyenértékûségét nem dolgozta ki. A Megrendelõ részérõl vitatjuk, hogy az alkalmazott mûszaki megoldás
egyenértékû a tervben megfogalmazottakkal, ezért a mûszaki ellenõr útján az
építkezést 2014. szeptember 29-én leállíttattuk ezen a három helyszínen.
A vizsgálatok és a tárgyalások lezárása után a mi döntésünknek, elvárásainknak megfelelõen kell a Kivitelezõnek a munkát folytatnia.
Meggyõzõdésünk, hogy a kivitelezési munkákat jó minõségben fogják elvégezni az egyeztetések lezárását követõen, mely városunk alapvetõ érdeke.
A kivitelezési munkák idején az okozott kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük.

Herczeg Zsolt, polgármester
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Programajánló
A KÖNYVTÁRI HÉT PROGRAMJA A
MEZÕTÚRI MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN
Október 13-án 16 órakor
a Családfakutatók és a Bodoki Fodor
Helytörténeti Egyesület körében Berkes József levéltáros elõadása
AZ EGYHÁZI ANYAKÖNYVEZÉS KIALAKULÁSA ÉS ELTERJEDÉSE
EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON címmel
Október 14-én 14.30 órától
Nógrádi Bence: Te is lehetsz kutyabolond! Felelõs kutyatartásról szóló
elõadásra várunk mindenkit!
Október 15-én 16 órától
Novák Zsüliett és Jenei Gyula irodalmi délutánja könyvbemutatóval
Október 16-án
Egészségnap – Együtt az egészségünkért – EFI
10-15 óráig szûrõprogramok, 15-17 óráig elõadások:
- Vad Károlyné dietetikus: Õszi vitaminok
- Csurgó Katalin mentálhigiénikus: Testi, lelki harmónia
- Dr. Babák Bernadett háziorvos: Egészséges életmód
- Nagy Anikó gyógytornász: elõadás és ülõtorna
Október 17-én
OLVAS AZ ORSZÁG!
14.30 órától Móricz Zsigmond: Állatmesék
Közös meseolvasás a TUDOR klubosokkal
Október 18-án
9-13 óráig Kattints rá! – Netre fel!
Ismerkedés az internettel
Október 19-én
KÖNYVES VASÁRNAP
10-12 óráig KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
Népi játékkészítés a gyermekkönyvtárban
15 órakor MESEGÁLA
A könyvtár minden részlege 10-16 óráig tart nyitva.
Ezen a napon új tagok részére ingyenes beiratkozás!
Egy barát mindig jól jön! Hozza el egy barátját a könyvtárba!
Olvasás-népszerûsítés Könyves zsák – Zsákbamacska
Én olvastam, olvasd te is – Könyv csere-bere

Felhívás!
A Népi-Díszítõmûvészeti Szakkör mezõtúron készült hímzésekbõl
tervezi novemberi kiállítását. Várjuk azok jelentkezését, akik szivesen
megmutatnák hímzéseiket (goblein kivételével).
Jelentkezési határidõ: 2014. november 10.
Bõvebb információ: Csider Irén szakkörvezetõnél, 06/70 606-4809

Új evangélikus lelkész érkezett a városunkba
Fülöp Mónika Soltvadkerten született 1971-ben. Kecskeméten végezte el a
Tanítóképzõ Fõiskolát általános és német nyelvszakos tanító szakon, majd
Szegeden a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán posztgraduális képzésén szerezte meg a német nyelvtanári diplomát. Éveken át tanított Kiskunhalason a
Szilády Áron Református Gimnáziumban. A Vasárnapi Iskolai Szövetség, - mely
a világ 176 országában mûködõ nemzetközi CEF (Child Evangelism Fellowship)
magyarországi képviselõje – aktív gyermekmisszionáriusaként 6-12 éves fiatalok között szolgált 5 napos klubokat vezetve, majd a vezetõképzõ elvégzése
után tanítókat is oktatott felkészítve õket a gyermekmissziós szolgálatra.
Budapesten az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakán
szerezte meg a lelkészi szolgálathoz szükséges elméleti ismereteket, majd az
ezt követõ gyakorlatot a Soltvadkerti Evangélikus Egyházközségben végezte. A
tavalyi évben a két tannyelvû Mezõberényi Petõfi Sándor Evangélikus
Gimnázium iskolalelkészeként szolgált. Két gyermekét egyedül neveli, egy 8

éves 3. osztályos kisfiút, ki Gyomaendrõdön jár általános iskolába és egy 16
éves 10. osztályos nagylányt, ki a mezõberényi gimnázium tanulója.
Szeptember 1-jétõl a Mezõtúri és az Gyomaendrõdi Evangélikus
Egyházközségek lelkészeként örömmel várja az itteni szolgálatot hittan
órák, istentiszteletek, bibliaórák és beszélgetések alkalmával. A Damjanich utcában
található evangélikus templom és parókia
mindenki számára nyitva áll lelkigondozói
beszélgetésekre, hivatalos ügyintézésre
(keresztelõ, esküvõ, temetés stb.). Hivatali
órák pénteken 9-12-ig vannak, de telefonon
vagy elektronikus úton elõre történõ megbeszélés alapján bármikor szívesen áll az
egyháztagok és érdeklõdõk rendelkezésére.
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Tisztelt Olvasó! Kedves Betegeink!

Örömmel tájékoztatom Önöket és egyben újbóli köszönetem szeretném
kifejezni az adományozó családnak, akik támogatásával és munkatársaim
segítségével megújult, megszépült a Hospice osztályunk, valamint beszerzésre kerültek a betegápolást könnyítõ és segítõ eszközök!
Önkormányzati és pályázati erõbõl sikeresen elindult a nyár folyamán
egy nagy értékû beruházás a kórház közvetlen szomszédságában
Köszönöm a betegek és hozzátartozóik türelmét a kórház területét is
érintõ építkezési munkálatok miatti behajtási és benntartózkodási szigorításainkért, amelyekre a munkálatok zavartalanságának és a balesetek
elkerülésének biztosítása miatt kerül sor. Az építkezés jó ütemben halad és
azt gondolom mindenképp üdvözlendõ, hogy méltó környezetbe kerülhetnek a háziorvosi praxisok, az iskolaegészségügy, a védõnõi és a mentõ
szolgálat is, ezzel együtt a betegek is egy centralizáltabb ellátáshoz jutnak.
Az elkészült egészségház a kórházi, a szakrendelõi, valamint az egészségfejlesztési egységeinkkel együtt fontos egészségügyi, stratégiai központtá alakulhat.
Nagy öröm számomra, hogy a jelenlegi önkormányzatnál is prioritást
élvezett az egészség, mint érték, hiszen a kezdeményezésükre tudott a
szakrendelõ külsõ felújítása, korszerûsítése is elkészülni, továbbá nagyon
sok támogatást kapott az intézmény, amellyel segítették az ellátásaink
biztonságát. /ultrahang készülék, multifunkciós betegvizsgálóágy,
lélegeztetõgép, hasi és kardiológiai ultrahang vizsgálófej, betegágyak/
Ez a segítségnyújtás akkor is megmaradt, amikor már megszûnt mint tulajdonos, hiszen a kórház 2012-ben állami tulajdonba került, amely azt jelenti,
hogy az önkormányzat csak támogathatja a kórházat, de az ellátások és az
osztályok mûködéséért kizárólag az állam felelõs és az õ joga annak esetleges

változtatása is. Minden egyéb más egyéni elképzelés csak ígéret maradhat.
Nagyon szép és hangzatos ötleteléseket hallhatunk, hogyan kellene bizonyos osztályokat helyreállítani, de maradjunk a realitások talaján! A kórházak
mûködését nagyon komoly szakmai szabályok határozzák meg, amelyek
magukban foglalják mind a szakorvosi, mind az eszköz feltétel rendszert. Ez
szükséges a biztonságos és zavartalan betegellátáshoz. Azért ne felejtsük el a
kórházreform nem mostanság indult, hanem 2006-ban, amikor emlékezzünk
csak, nem szánt az akkori kormány a Mezõtúriaknak aktív kórházi ágyat!
Akkor a kórház megmaradásáért szervezett tüntetésen nem láttam azt az Urat,
aki akkor képviselte a Mezõtúriakat, nem állt mellém, nem szónokolt, hogy a
már akkor üzemelõ intenzív osztály megmaradjon a többi osztály mellett
például! Lehet, ha belenyugodtunk volna az általa is képviselt szocialista
elgondolásba, akkor lettünk volna valóban „harmadosztályú” lakosok! S
milyen érdekes mára viszont ugyanez az Úr a megmentõ akar lenni! /Ahhoz,
hogy sürgõsségi osztály legyen, sebészeti osztály kell, ehhez viszont intenzív
osztály és mindennek a mûködéséhez CT szükséges, ezen osztályok napi és
ügyeleti betegellátáshoz legalább plusz 15 szakorvost kell foglalkoztatni./
Az intézmény menedzsmentje mindig elkötelezett volt és lesz a mezõtúri betegek ellátása területén és mindig is ezt fogja képviselni mindenhol,
mintahogyan ezt tette eddig is és tenni fogja pártállástól függetlenül, ész
érvekkel az egészségpolitikusok irányába. Természetesen folyamatosan
keressük azokat az esetleges plusz ellátási formákat, fejlesztéseket, amelyekre az egészségügyi törvény szabályai lehetõséget adnak.

Csellár Zsuzsanna
Fõigazgató

Születésnaposak vagyunk!
Kedves Olvasónk.
Örömmel tájékoztatom
Önt, hogy a Mezõtúri Városi
Televízió egy éves lett.
A lakosság médiákon
keresztüli tájékoztatása az
elmúlt évtizedek során
egyre nagyobb hangsúlyt kapott. A
tájékoztatás egyik alappillére az
országos szolgáltatást nyújtó, minden Magyarország területén élõ
lakos számára televíziós csatornákhoz történõ hozzáférés. A lakossági
tájékoztatás másik elterjedt formája
a helyi közösségek életét bemutató,
azt a nyilvánosság számára közvetítõ városi szinten szolgáltatást nyújtó televíziók.
Fentiek szellemiségével egyetértve Mezõtúr Város Képviselõtestülete tavaly augusztusi testületi
ülésén úgy döntött, hogy saját tulajdonú városi televíziót hoz létre,
Mezõtúri Városi Televízió néven.
Önkormányzatunk támogatásának
köszönhetõen az üzemelés megkezdéséhez biztosított lett az eszköz- és
humánerõforrás. Az új TV a mûködését 2013. október 6–án kezdte meg.
Adásunk szerkezeti struktúráját
úgy építettük fel, hogy a mûsorblokkokban helyet kapjanak a városi
oktatási-nevelési intézmények prog-

ramjai, kulturális- sport ajánlók,
civil szervezetek programjai, avatók, megnyitók, városi ünnepségek,
megemlékezések. Természetesen
nemcsak ajánljuk a programokat,
hanem azokról kollégáim felvételt
készítenek, történjék az esemény
hétvégén vagy hétköznap a „szokásos” munkaidõn túl. Ön, kedves
Olvasónk, és remélhetõen nézõnk,
már az adáskész anyagot látja, hallja. A városi közéletnek politikai
része is van. Ezért felvételrõl adjuk
közre a képviselõ – testületi üléseket, ezzel is tájékoztatva Önt, hogy
a városatyák hogyan szolgálnak
bennünket, polgárokat. Külön sajtótájékoztató keretében folyamatosan
beszámol értünk végzett munkájáról Herczeg Zsolt polgármester,
valamint gyakori vendégünk Boldog
István, térségünk országgyûlési
képviselõje is. Vendégeink között
üdvözöltük városunk intézményeinek, cégeinek, vállalkozásainak
vezetõit, akiket stúdióbeszélgetés

„Õtet teljes szívbõl ti mind dícsérjétek!”

formájában kérdeztünk. Jó a
kapcsolatunk a városunkban
mûködõ más médiákkal is,
akiket általunk felvett anyagok leadásával is támogatunk.
A folyamatos mûködésünk
egyrészt köszönhetõ kollégáim
szakmai felkészültségének és rendületlen munkabírásának, másrészt a
pályázati forrásoknak. Sikeresen
vettünk részt a REZSI 2014, valamint
KMUSZ 2014 pályázatokon is.
Munkánkat 2 fõvel kezdtük, amely
létszám ez év elején a pályázati
támogatásoknak és Mezõtúr Város
Önkormányzatának köszönhetõen
mára 5 fõre emelkedett.
Az alapításunk óta eltelt egy év
munkáját, mint felelõs szerkesztõ,
sikeresnek ítélem meg. A lehetõleg
naprakész tájékoztatást tartottuk és
tarjuk szem elõtt, hírt adva a városunkban történtekrõl. Bízom
benne, hogy Ön is a Mezõtúri
Városi Televízió nézõje, és rajtunk
keresztül követi figyelemmel a
városunkban történteket.
Ezúton is köszönöm ránk fordított figyelmét!
Találkozzunk minden nap!

Bordács László
felelõs szerkesztõ

Meghívó
A túrkevei Református
Egyházközség szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2014. október 12-én,
vasárnap 15 órakor
kezdõdõ ünnepi istentiszteletére.
Az ünnepi alkalmon hálát adunk a
106 éves Angster orgona teljes felújításáért.
Orgonánkat méltatja:
Dr. Fekete Károly,
a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem rektora
Ünnepi orgonahangversenyt ad:
Kovács Szilárd, orgonamûvész
Igét hirdet: Dr. Bölcskei Gusztáv,
a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke, a Zsinat
lelkészi elnöke
Az istentiszteleten az elmúlt évek
felújításainak dokumentumait is
elhelyezzük annak
bizonyságául, hogy nemzedékünk
is megõrzi Isten házának szép
rendjét.
Szeretettel várunk mindenkit az
ünnepi istentiszteletet követõ szeretetvendégségre.

2014. október 10.

közéleti lap

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Farkas Antal élt 73 évet,
Mihácsi Lászlóné Cser Terézia élt 65 évet,
Takács Sándorné Lovas Ilona élt 76 évet,
Fazekas Ilona élt 80 évet,
Brakszatórisz Imre élt 65 évet,
Balogh Sándor élt 54 évet,
Csala Terézia élt 89 évet,
Zsigri István élt 51 évet.

Nyugodjanak békében.
Halloween Party
2014. október 30.
(csütörtök)
Közösségi Ház

Alakítsák Önök a Városi Televízió mûsorát!
Mi megkérdezzük!

Küldjék el kérdéseiket névvel, vagy név nélkül és mi megkérdezzük!
Kitõl kérdezne? ......................................................................
Mit kérdezne? ........................................................................
Küldje el kérdését e-mailben: mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu
postán: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17.,
vagy vágja ki ezt a szelvényt és dobja be a Közösségi Ház portáján
található dobozba!

Legyen Ön is szerkesztõnk!

Õsz-Ülõ
2014. október 19.
vasárnap
Szabadság tér - sétáló utca
fõzõverseny, kirakodó vásár, egész napos színpadi
programok
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ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Október 10-16-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Október 17-23-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Október 24-30-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Október 11-12-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Október 19-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Október 23-24-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Október 25-26-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600, 06/30/963-5209

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

Lapzárta: 2014. október 15. (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.

