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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

ArTúr Fesztivál - Túri Vásár 2015.

Olimpiai arany Mezőtúron

Véget ért a XIV. ArTúr Fesztivál és a XXIV. Túri Vásár. A nagy hőség
ellenére is sokan voltak kíváncsiak programjainkra.

Lisztes játszóház

Cimbaliband

Köszönjük, hogy velünk tartottak az ArTúr Fesztivál és a Túri Vásár napjai alatt. Köszönjük, hogy vendégeink voltak a város különböző pontjain.
A programsorozatról bõvebben a Mezõtúr és Vidéke következõ számában olsvashatnak!
Várjuk Önöket további rendezvényeinkre!

Mezőtúr is képviselte magát a
július 25. és augusztus 2 között
megtartott Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon, Grúziban. Aranyi
Ferenc diszkoszvetésben mérettette
meg magát. Az ifjú sportoló 2012
óta Magyar Bajnok, Arany Jelvényes
Atléta, Olimpiai kerettag.

100-nál több olimpiai arany érmet
nyertek. Idén 9 sportágban volt
lehetőség
versenyezni,
Magyarországról 81 sportoló utazott Grúziába.
Aranyi Ferenc a Mezőtúri Városi
Televízió kérdésére elmondta 12-en
versenyeztek. Az atlétikai csapat
Tatabányán egy edzőtáborban vett
részt, ahol napi 2-3 edzést tartottak.
Elmondta, hogy a verseny előtti
felkészülésben Mezőtúron is heti 5
alkalommal edz reggelente 2 órát. A
selejtezőt nehezebben viselte,
hiszen akkor sokkal jobban izgult,
mint a döntőben. Ennek meg is lett
az eredménye, hiszen a selejtezőn
csak hatodikként jutott be, viszont
a döntőben megdöntve saját eddigi
rekordját 57, 45 méterrel arany
érmet szerzett diszkoszvetésben!
Feri most két hét pihenőjét tölti,
majd, ezután a Világbajnokságra
szóló felkészülését kezdi meg,
amellyel kvalifikálni tudja magát a
2016-os Rio De Jaineroi olimipiára.

Tha Shudras

Barta
Gyula
a
Városi
Sportcentrum vezetője, edző
elmondta, hogy a diszkoszvetés
atlétikai sportág. Az Európai
Ifjúsági Olimpia 1991-ben került
első alkalommal megrendezésre az
Európai Olimpiai Bizottság szervezésében. Magyar sportolók már

Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

Az eredményhez szívből gratulálunk, további sok sikert kívánunk!

Bodor Márti

Kihagyhatatlan nyárzáró programok Mezőtúron
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mezőtúr és vidéke
Kihagyhatatlan nyárzáró programok Mezőtúron

Immáron
hagyományként,
augusztus 19-én kerül megrendezésre a nem mindennapi látványt
nyújtó
Lampionúsztatás
a
Hortobágy – Berettyó víztükrén. A
rendezvény 14:30 órakor egy rendkívüli sporteseménnyel, a Mezőtúr
Erősember Magyar Nagydíj 2015.
versennyel indul a Kossuth téren.
16 órától színes gyermekprogramokkal, kézműveskedéssel, bűvész
produkcióval várják a szervezők a
kisgyermekes családokat a nemrégiben kialakított homokos parton,
kikötőben.
19 órakor Herczeg Zsolt polgármester köszöntője után kerül sor a
lampion szépségverseny eredményhirdetésére, amelyre a saját kezűleg, kizárólag természetes anyagokból készített lampionok fotói
augusztus 14-ig küldhetők be. Ezt
követően ezernyi szebbnél szebb
lampion borítja fénybe a Hortobágy
- Berettyó vizét.
22 órától a Kossuth téren fellép
Rácz Gergő, majd hajnalig tartó
utcabál veszi kezdetét a Project 4.1
zenekarral.
A nagy érdeklődésre való tekintettel természetesen ezen a napon is (14 órától) lehetőség nyílik vízi sporteszközök (kajak, kenu, sárkányhajó, vízibicikli) kipróbálására, bérlésére. A
rendezvényre látogatók a Boglár nevű sétahajóval csodálhatják meg a

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit az Államalapítás Ünnepe alkalmából tartandó városi rendezvényekre.
PROGRAMOK:
14.30 Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep záró kiállítása
Helyszín: Városi Galéria, Múzeum tér 1.
16.00 Városi Ünnepség
Arató felvonulás érkezése a Kossuth Lajos térre
Ünnepi beszédet mond: Patkós Éva városi képviselő
Kenyérszentelés ökumenikus szertartással
A műsorban közreműködnek az Újvárosi Hagyományőrző Nyugdíjas
Klub, a Mezőtúri Mazsorett Csoport és a törökbecsei Jókai Mór Magyar
Művelődési Egyesület tagjai
Helyszín: Városháza, Kossuth Lajos tér
17.30
Dalvarázs hangverseny
Helyszín: Városháza, Kossuth Lajos tér

Hortobágy – Berettyó szépségeit,
amely szintén a kikötőből indul, a
délután folyamán többször.
Augusztus 20-án reggeltől a sárkányhajó szerelmeseié a főszerep, a
Hortobágy – Berettyó főcsatorna
városi szakaszán kerül megrendezésre a Berettyó Kupa 2015 –
„Alföldi Sárkányok Harca” sárkányhajó verseny, ahol spontán szerveződött amatőr csapatok, illetve profi
csapatok is összemérik erejüket.
A Szent István Napi városi
ünnepség 16 órától veszi kezdetét a
Kossuth Lajos téren, amelyen ünnepi műsorral és a Dalvarázs hangversenyével várják az oda látogatókat.
A programsorozat színvonalát
emeli, hogy idén először erre az
időpontra
kaptak
meghívást
Mezőtúr testvértelepüléseinek delegációi is, így Erdélyből, Szerbiából,
Németországból, Olaszországból,
Lengyelországból és Szlovákiából is
érkeznek vendégek.
Bővebb információ a www.
mezotur.hu honlapon található.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:
Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr Város Sportjáért
Alapítvány és a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

Toronylátogatás
A Városháza épületének tornyából csodálatos panoráma nyílik városunkra.
Ahogyan a nap sugarai pajkosan táncolnak épületeink tornyain, igazi csemegét nyújtanak a fotósoknak és a szemlélődőknek egyaránt. A látvány tovább
fokozódik a lampionúsztatáskor, az esti sötétséget megtörve a színes lampionok gyertyafénye beragyogja a Berettyó főcsatorna vizét. Fentről látjuk igazából, milyen csodálatos épített és természeti környezetben élünk. A rendezvény támogatója Mezőtúr Város Önkormányzata. Info:www.mezotur.hu
Augusztus 19.
Lampionúsztatás
8:00 - 19:30 óráig
Augusztus 20. Sárkányhajó verseny 15:00 - 19:00 óráig
Szent István Napi Ünnepség
Mindkét napon megközelíthetőség a Déli porta felől (postával szemben)

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• szeptember 20., október 18., november 22., december 20., január 17.,
február 21., március 20., április 17.,
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig.
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com			
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)
Boldog István

Országgyűlési Képviselő
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Erős emberek a Berettyó partján
Strongman magyar nagydíj Mezőtúron

Augusztus 19-én Mezőtúr lesz a házigazdája az idei év egyik legrangosabb hazai nemzetközi erősember eseményének, a Mezőtúr Strongman
Grand Prix-nak.
Az erős emberek versenyeit ismerhetjük már régóta, ha máshonnan
nem, akkor a televíziós csatornák műsoraiból. Most végre testközelből is
megcsodálhatjuk ezeket az élő óriásokat, ahogyan elhúznak egy kamiont,
felemelnek egy autót, vagy éppen nehéz súlyokat dobnak a magasba.
Mezőtúron augusztus 19-én, 14.30-kor a városháza előtti téren a kamionhúzás versenyszámmal kezdődik az a verseny, ahol három ország erőatlétái állnak majd rajthoz. A hazai színeket Mezőtúr legerősebb embere, Varga
Albert képviseli majd, de a rangos mezőnyben több neves hazai és külföldi
versenyző is megtalálható.
Szerbia és Szlovákia versenyzői mellett a hazai élmezőny színe-java
harcba fog szállni az első helyért, köztük az elmúlt évek nemzetközi szinten legsikeresebb hazai versenyzője, a korábbi súlyemelő junior világbajnok, a tatabányai Nagy Ákos is. Szintén az indulók között tisztelhetjük
Nyugat-Magyarország egyik legerősebb emberét, Sebestyén Jánost és
Kelet-Magyarország legerősebb emberét, Sárai Istvánt.
A kamionhúzást követően még négy komoly kihívást jelentő erőpróba
vár majd a harcosokra, olyanok például, mint a maximum súlyos felhúzás,
a viking nyomás, a söröshordó dobás, vagy éppen az autó-emelés.
A verseny főbírója is különleges személy lesz. Minden idők legsikeresebb magyar erősembere, a Strongman Champions League korábbi világbajnoka, a sokszoros Guiness világrekorder, a vajdasági Katona Ervin, aki
a közelmúltban bejelentett visszavonulása után ezúttal versenybíróként
lesz jelen az eseményen.
A verseny fővédnöke Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere, a főtámogató Mezőtúr Város Önkormányzata.
A rendezvény létrejötte az Önkormányzat és a mezőtúri vállalkozások
csodálatos összefogásának és támogatásának eredménye.
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Fizetett hirdetés
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Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás

Felhívás

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

A Mezőtúri Roma Nemzetiségi
Önkormányzat nagy tisztelettel fordul Önökhöz.
Közeledik az iskolakezdés, ami a
családok nagy részét anyagilag
megterheli. Sajnos a hátrányos
helyzetben lévő gyerekek többsége
felszerelés nélkül vagy hiányosan
ül be az iskolapadba, illetve sok
esetben az iskolákban-óvodákban
tudnak csak étkezni. Ezért a
Mezőtúri Roma Nemzetiségi
Önkormányzat gyűjtést szervez.
Bármilyen iskolai felszerelést, ruhaneműt vagy tartós élelmiszert
köszönettel elfogadunk, melyet
eljuttatunk a rászoruló gyermekek
részére.
Ha ebben tudnak segíteni, kérem
jelezzék Kiss Hajnalka elnökhelyettesnél személyesen a Városháza
Déli szárnyán (Postával szemben)
lévő irodában, illetve telefonon a
0656/350-147 vagy a 0630/6263078 telefonszámon.

Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára az Erzsébet utalvány
kiosztására 2015. augusztus 24. napja és 2015. augusztus 28. napja között kerül sor. A kiosztás helye a Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya (Postával szemben). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a következő beosztás alapján:
• A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „F” kezdőbetűig
2015. augusztus 24.
• A jogosult vezetéknevének „G” kezdőbetűjétől az „M” kezdőbetűig
2015. augusztus 25.
• A jogosult vezetéknevének „N” kezdőbetűjétől az „R” kezdőbetűig
2015. augusztus 26.
• A jogosult vezetéknevének „S” kezdőbetűjétől a „ZS” kezdőbetűig
2015. augusztus 27.
Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra között lehetséges.
A tumultus elkerülése érdekében érkezési sorrendben mindenki kap egy sorszámot és ennek megfelelően veheti át az utalványokat.
Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megjelenni 2015. augusztus 28-án 8.00-11.00
óra között vehetik át az utalványokat.
Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!
Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem vették át az utalványt legkésőbb 2015. szeptember 02-ig jelezze,
mert utána nem áll módunkban az utalványokat kiadni.
A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.
Az utalványok átvételéhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges, ezek hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!

dr. Szűcs Attila
jegyző

2015. augusztus 14.

Mezőtúron került megrendezésre a
Nemzetőr találkozó
„Minden nemzetőr annyit ér,
amennyit a tettei”
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Nemzetőr Egyesület 2010. november 5-én alakult Rákóczifalva,
Varsány Művelődési házban, ahol
Molnár Sándor és Ladányi Gyula is
részt vett az alakuló ülésen, így
mint alapító tagoknak számítanak.
Elnöke: Bacsó Ernő nőr. mk. altábornagy úr lett, az elnökség tagjai
lettek Molnár Sándor és Ladányi
Gyula is. Később megalakult az
egyesületen belül, a „kunság kistérségi szervezete” melynek Mezőtúr
és Környéke tagja lett, vezetője
Molnár Sándor és Ladányi Gyula. A
bírósági bejegyzést követően a
Nemzetőrség működése hivatalos
civil szervezetté vált. Egységben az
erő, ezért az elnök úr a többi nemzetőr egyesülettel együttműködési
megállapodásokat köt, így Mezőtúri
találkozón a Szolnoki Polgárőr
Egyesülettel is megkötötte az
együttműködési megállapodást.
Ezáltal a Hagyományőrző és
Történelmi Nemzetőr Szövetség és
a Jász- Nagykun Szolnok Megyei
Nemzetőr Egyesület tagjai fokozatosan gyarapodnak.
A Nemzetőrség tevékenysége
hagyományőrző és történelmi.
Rendszeresen március 22-én,
Budapesten a Batthyány örökmécsesnél koszorúzást, valamint megemlékezést tartanak. Most, hogy az
Országgyűlés elfogadta, hogy március 27-e legyen II. Rákóczi Ferenc
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születésnapjának emléknapja, és
Országház előtti szobrának megkoszorúzása, ezért idén történelmi
jelentőségű volt, mert első alkalommal vett részt a Szolnok Megyei
Nemzetőr Egyesület is. Közös szervezésű a Nemzetőr tábor, valamint
különböző versenyek és lő bajnokságok. Minden történelmi eseményt
megünnepelnek, megemlékezést
tartanak hazánk területén, de
Aradon is megjelennek a 13 hős
tábornok kivégzésének évfordulója
megemlékezésén. 2015. július 4-én
a mezőtúri találkozón az ország
különböző területéről vettek részt
az egyesületek képviselői, vezetői.
Remélik, hogy ez csak kezdet volt
Mezőtúr történetében, ennek lesz
folytatása is. A megemlékezésen
kívül, ha az országnak szüksége
van segítségre, a Nemzetőrség
abban is részt vesz, mint a Dunai
árvízi védekezésnél. Szükség esetén környezetvédelemben, vagy
katasztrófavédelemben is részt
vesznek. Idén is megrendezték a
mára már hagyománnyá vált
Nemzetőr tábort, Törtelen július
25-26-án. Különböző előadásokon,
harcászati bemutatókon vehettek
részt. A nemzetőrség elég mozgalmas életet él. Ha a fiataloknak,
érdeklődőknek kedve támadna
közelebbről megismerni a munkát,
akkor Mezőtúr és környékén rendelkezésre áll Molnár Sándor alezredes, és Ladányi Gyula alezredes.

Sikerek és fejlődés a mezőtúri kézilabda életben!
Az elmúlt évek pozitív eredményei után a 2014/2015-ös idényre is
nagy lendülettel ment neki a
Mezőtúri AFC Férfi Kézilabda
Szakosztálya. A látvány-csapatsport
támogatási rendszernek köszönhetően még több utánpótlás korú gyermeknek tudtunk edzéseket tartani
és emellett a mostani szezonban
már a versenyeztetésük is megoldott volt. Az U12-es és U14-es fiatalok első hivatalos versenyévükben
rögtön
az
Országos

szép élménnyel térhetett haza az
angliai utazásról. A szép kirándulás
mellé pedig egy nagyon jó eredmény is párosult, hiszen a mezőtúri
fiúk megyei csapattársaikkal kiegészülve, Urbán Marianna edző irányításával, aranyérmet szerzett! A
gyermekbajnokságban szereplő
együtteseink mellett természetesen
továbbra is mentek a szivacskézilabda edzések, ahol szintén sok-sok
gyermek kezdett megismerkedni a
sportág alapjaival. A legkisebbek

Gyermekbajnokságban szerepeltek,
ahol Bánkiné Czikkely Zsuzsanna
és Tokács Anikó szakmai irányítása
mellett nagyon szép eredményeket
értek el. A U12-es fiúk szép hajrával
a Sterbinszky Amália régió 7. helyén
zártak, míg az U14-es csapatunk a
nagyon szép 2. helyet szerezte meg!
Fontos elmondani, hogy több játékosunk tehetsége hamar felkeltette
nagyobb egyesületek érdeklődését
is, így kiemelt figyelmet kapott több
mezőtúri kézilabdás is. Ennek
köszönhetően az U14-es együtte-

mellett pedig az elmúlt szezonban
is részt vettünk a Magyar Nemzeti
Bajnokságban, pontosabban az NB
II. Dél-keleti csoportjának küzdelmeiben, ahol a junior és a felnőtt
együttesünk szerepelt, Urbán
Marianna edzőnk irányításával. A
2014-es sikereknek megfelelően
nagyon jól kezdte a szezont mind a
két csapat, így a téli szünetben a
junior és a felnőtt együttesünk is a
tabella élén láthatta magát. A hazai
mérkőzéseken továbbra is szép
számú közönség szurkolt a fiúknak,

sünkből többen meghívót kaptak a
korosztályos régió válogatott edzéseire, valamint 2015. tavaszán megrendezésre kerülő Challange nemzetközi tornán három mezőtúri
kézilabdás is képviselte városunkat.
Az Angliában megrendezésre kerülő torna óriási élmény volt a fiúknak, így Farkas Kristóf, Kajtor
Norbert és Kovács Tamás sok-sok

ami több mérkőzésen is nagy segítséget nyújtott. Tavasszal apróbb
sérülések, valamint egy-egy rosszul
sikerült mérkőzés miatt végül nem
sikerült elérni álmunkat, de így sem
szomorkodhattunk. Junior együttesünk ugyan azonos pontszámmal
végzett a tabella élén, azonban a
Békéscsaba elleni két mérkőzés

Bodor Márti

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Mezőtúriak!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2015. augusztus 19. 6:30
órától 2015. augusztus 21.12 óráig a Kossuth tér Polgármesteri Hivatal
előtti szakasza az augusztus 19-20. rendezvények miatt le lesz ZÁRVA. Ez
idő alatt az egyirányú utcába behajtani a Kossuth Lajos út felől lehetséges
lakcímkártya felmutatása után.
Az esetleges kellemtelenségért elnézésüket kérjük!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket az augusztus 19-én megrendezésre
kerülő Mezőtúr Erősember Magyar Nagydíjra, a Lampionúsztatás egész
napos programjaira, valamint az augusztus 20-i Sárkányhajó versenyre és
Szent István Napi Ünnepségre!
A részletes programokról a www.mezotur.hu honlapon tájékozódhatnak.

Mezőtúr Város Önkormányzata

Folyt. 6. old.

2015. augusztus 14.

ELHUNYTAK
Vidinszki Gyula élt 57 évet,
Ajtai Pál élt 55 évet,
Hajdú Imre élt 93 évet,
Csipes Imréné Lázár Ilona élt 85 évet,
Bagi István élt 62 évet,
Sebestyén János élt 59 évet,
Rácz István György élt 92 évet,
Rácz Istvánné Fási Ilona Margit élt 89
évet.

Nyugodjanak békében.
MEZŐTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Telefon: 06/56 350-075, 06/70 673-0110
Email: mvtv@mkskft.hu
mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu
Cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. I. em.

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:

H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
Vas: zárva,
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)
Kaphatók: melegszendvicsek, hamburgerek, bermudák, saláták,
hot-dogok, wimpy, üdítők, édességek, kávék, capuccinók,
jégkrémek!
Rendelés: hétfőtől péntekig
14-19 óráig
Telefon: 06/20 256-5015
Várunk minden régi és új vendéget,
kedves kiszolgálással,
kulturált környezetben!

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Augusztus 14-20-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Augusztus 21-27-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

közéleti lap

mezőtúr és vidéke

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 15-16-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Augusztus 20-21-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Augusztus 22-23-án
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

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.
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

eredménye alapján egyetlen egy
góllal rosszabbnak bizonyult, és
meg kellett elégednünk az ezüstéremmel. Felnőtt együttesünk pedig
a végére elfáradva a nagyon szoros
mezőnyben a 4. helyet szerezte
meg. Összességében elmondhatjuk,
hogy egy nagyon eredményes szezont zárhattunk le a nyár elején,
amelyből mindenképp ki kell emelni, hogy láthatóan egyre több gyermek jár edzéseinkre köszönhetően
a jó szakmai háttérrel rendelkező
edzőinknek, valamint természetesen a szülőknek, akik támogatják
gyermekük sportolását. A férfi kézilabda sikerek mellett pedig nagyon
örülünk annak, hogy egyesületünk
női szakosztálya is szép eredményeket ért el az idén. A jövőt illetően
célunk, hogy még több gyermek
tudjon Mezőtúron kézilabdázni és

évről évre egyre több csapatot tudjunk eredményesen versenyeztetni!
Az ősszel induló szezonban ennek
megfelelően több saját nevelésű
játékos kap helyet az NB II-es felnőtt gárdában is, így a cél nem lesz
más, mint az ő játékuk eredményes
beépítése
a
csapatjátékba.
Szakosztályunk működése nem
lenne elképzelhető támogatóink
nélkül, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni mindazt a támogatást, amellyel kézilabdázó gyermekeink sportolását folyamatosan
és önzetlenül segítik! Támogatóink:
Mezőtúr Város Önkormányzata, FF
Fémfeldolgozó Zrt., Bihari Gábor
ev., Rédei-Fém Kft., RAFI Hungária
Kft., Baracsi-Paletta ’97 Kft, ZO-HA
Trans Kft.

Szűcs Dániel
szakosztályvezető

FELHÍVÁS
A Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések,
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet alapján:
A „Mezőtúr Város Díszpolgára” kitüntetésre és a „Mezőtúr Városért” díj
adományozására az állami és társadalmi szervek, gazdasági társaságok,
választópolgárok, a „Mezőtúr Város Szolgálatáért” díj adományozására
bármely választópolgár, vagy jogi személy továbbá „Az Év Mezőtúri
Vállalkozója” díjra természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, 2015. szeptember 10-éig javaslatot tehet, melyet
Mezőtúr Város Polgármesteréhez kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
címre) benyújtani.
„Mezőtúr sportjáért”, „Mezőtúr kultúrájáért”, „Az év mezőtúri sportolója” és a „Mezőtúr város jó tanulója, jó sportolója” kitüntetések adományozására szintén 2015. szeptember 10-éig bármely mezőtúri választópolgár
vagy jogi személy javaslatot tehet, melyet a Mezőtúr Város Képviselőtestületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban
(5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. címre) eljuttatni.
A kitüntetések átadására 2015. október 23-án ünnepélyes keretek között
kerül sor.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott
önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a Közös Önkormányzati
Hivatalban Karsainé Szabó Judit ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email:
jkarsaine@mezotur.hu), a www.mezotur.hu, illetve a könyvtárban megtekinthető.

Herczeg Zsolt sk.
polgármester

Lapzárta: 2015. augusztus 19. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

