
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXV. évfolyam 24. szám 2013. december 13.

Megkérdeztük...     2. old.

Térfigyelõ kamerák Mezõtúr biztonságáért 3. old.

Hivatalok Napja Mezõtúron   3. old.

Mezõtúri citerások újabb sikerei   7. old.

Rövid híreink     8. old.

„Sokszínû könyvtár”                10. old.

December 15. - 17 óra
Közösségi Ház

Emlékezik: Tiba Mihályné

aranydiplomás óvónõ

Gyertyát gyújt: Dr. Szûcs Attila 

jegyzõ

Program: Fourtissimo Együttes

koncertje

December 22. - 17 óra
Közösségi Ház

Emlékezik: Medgyesi Ferencné

könyvtáros

Gyertyát gyújt: Dr. Gajdán Marianna

aljegyzõ

Program: Petõfi Dalkör karácsonyi 

koncertje

A programjainkra a belépés díjtalan, melyekre szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt Mezõtúr Város Önkormányzata és a

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft!

Eljött december közepe…ami azt jelenti, hogy immáron két gyertya ég az 

adventi koszorún. Mezõtúr elsõ gyertyáját december 1-jén a Városháza dísz-

termében gyújtotta meg Herczeg Zsolt polgármester úr, emlékezõ szavakat 

mondott Dr. Csellár Zsuzsanna, a Városi Kórház és Rendelõintézet fõigazgató-

ja, majd a Vivace Kamarakórus nagyszerû mûsorát hallgathatta meg a közön-

ség. Az est fénypontját az ünnepi díszkivilágítás felkapcsolása jelentette.

A második gyertya meggyújtására Batta Attila Viktor alpolgármester úr 

jóvoltából december 8-án került sor a Közösségi Ház nagytermében. Emlékezõ 

szavakat mondott Seres Attiláné történelem, ének-zene szakos tanár, karnagy. 

A Szivárvány Népzenei Egyesület szervezõmunkája során megrendezésre 

került a Gyermek- és Ifjúsági Citerazenekarok 15. Túri Találkozója. A 

Közösségi Házat ez alkalomból betöltötte a muzsikaszó, a közönség egész 

csokornyi színvonalas és gyönyörû zenemûvet hallgathatott meg. 

Orosz Annamária

Adventi gyertyagyújtás

Mezõtúr Város Önkormányzata nevében
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 

EREDMÉNYEKBEN GAZDAG,
BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!

Herczeg Zsolt   Batta Attila Viktor
 polgármester   alpolgármester

dr. Szûcs Attila   dr. Gajdán Marianna
     jegyzõ   aljegyzõ

Kedves Olvasónk!

Ezúton is köszönöm, hogy ebben 

az évben is olvasója volt lapunknak.

Az év vége felé közeledve vissza-

tekintünk az elvégzett munkára, 

tevékenységünkre.

Köszönöm a magánszemélyek-

nek, hogy színvonalas írásaikkal, 

fotóikkal gazdagították olvasói 

kínálatunkat. Mezõtúr Város 

Önkormányzata, a Polgármesteri 

Hivatal, az oktatási-nevelési intéz-

mények, civil szervezetek, városi 

cégek naprakész, folyamatos tájé-

koztatást adtak eseményeikrõl, 

híreikrõl, segítve munkánkat. A lap 

összeállítása, szerkesztése során 

törekedtünk arra, hogy a beérkezett 

anyagokat mihamarabb megjelen-

tessük, és az olvasói igényeket a 

lehetõ legteljesebb mértékben 

kiszolgáljuk a hírek, információk 

közlésével. 

2014-ben is folytatjuk munkán-

kat, eleget téve az Önök olvasói 

igényeinek.

Bízom benne, hogy jövõre is 

együtt forgatjuk az 1884-ben alapí-

tott, 2014-ben 130 éves fennállását 

ünneplõ Mezõtúr és Vidékét, 

amelynek szalagcímét id. Badár 

Balázs rajzolta.

A lap megjelenését 2013-ban is 

támogatta Mezõtúr Város 

Önkormányzata.

Következõ számunk megjelené-

se: 2014. január 17., lapzárta: 2014. 

január 08.

A Mezõtúri Közmûvelõdési és 

Sport Kiemelten Közhasznú 

Nonproft Kft. munkatársai nevében 

Áldott Karácsonyt és eredmények-

ben gazdag, Boldog Új Esztendõt 

kívánok minden kedves olvasónk-

nak!

Tisztelettel:

Bordács László

felelõs szerkesztõ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját:



Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!

A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni 

velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 

Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek 

bizalommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)  Boldog István

Országgyûlési Képviselõ

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014-ben az 

egyesületünk kiállítás keretében emlékezik az eseményre. Kérünk minden 

olyan személyt, aki segíteni tud az anyag összeállításához – fotókkal, levelek-

kel, tárgyakkal, egyéb dokumentumokkal – kölcsönözze a kiállítás idejére.

Gyûjtés 2014. március 31-ig.

Helye: Petõfi S. u. 5. 9-15 óra között.

A beadott anyagról pontos jegyzéket készítünk, amely alapján visszajuttat-

juk a tulajdonosához.

Telefon: 06/20 214-4756

Segítõ szándékukat megköszönve.

Tisztelettel:  a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében

  Szabó András 

  Elnök
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Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete 2013. november 
28-án megtartotta soros nyil-
vános és zárt ülését, ezzel 
kapcsolatban Herczeg Zsolt 
Mezõtúr város polgármestere 
és Batta Attila Viktor alpol-
gármester tájékoztatta a 
lakosságot.

– Zárt ülés keretében döntés szüle-

tett a Mezõtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelõ KKN Kft. és a 

Mezõtúri Városüzemeltetési 

Kommunális (MVK) Kft. ügyvezetõi 

feladatainak ellátására kiírt pályá-

zatokról. Kik pályáztak sikeresen? 

H.Zs.: – Rendkívül nehéz döntés 

volt ez a képviselõ-testület számára. 

Az önkormányzat 2013. végére meg-

hozta azokat a határozatokat, ame-

lyek alapján újra strukturálta a 

feladatellátási rendszert. Az MVK 

Kft. lesz a jövõben a hulladék köz-

szolgáltató Mezõtúron. A hulladék-

tevékenységen kívül más tevékeny-

ség nem marad a Kft. hatáskörében. 

A jelenlegi MVK Kft-bõl a városüze-

meltetési feladatok, a kompüzemel-

tetés és a strandfürdõ- fedett uszoda 

üzemleltetése az Intézményellátó 

Kft-hez kerül át. Az átszervezés 

elsõdleges célja az volt, hogy a 

feladatellátási rendszerünket költ-

séghatékonyabbá tegyük, amit csak 

lehet egy gazdasági társaságba integ-

ráljunk. Nem utolsó sorban figye-

lembe vettük azt, hogy jogilag 

hogyan célszerû ezeket a feladatokat 

elvégezni. Az elemzõ munka vég-

eredménye az lett, hogy az 

Intézményellátó Kft-be, mint 

nonprofit társaságba kerülnek át a 

fent említett tevékenységek. Az 

Intézményellátó Kft. jelenlegi felada-

tai is megmaradnak, így egy viszony-

lag nagy céget alakítunk ki. Az MVK 

Kft pedig nonprofitként, a hulladék-

törvény elõírásainak eleget téve fog 

2014. január elsejétõl mûködni. A 

társaság feladata lesz, hogy Mezõtúr 

komplex hulladékgazdálkodási 

rendszerét kialakítsa és mûködtesse. 

Ennek a két cégnek a vezetõjét 

kerestük pályázat útján. Érkeztek 

értékes pályázatok, a képviselõ-tes-

tületnek rendkívül nehéz dolga volt 

az elbírálásnál. Az MVK Kft. eseté-

ben Tóthné Szalóki Anna nyerte a 

pályázatot, aki jelenleg is a cégnél 

dolgozik. Õt mind szakmailag, mind 

vezetõgyakorlatát tekintve tartottuk 

a legalkalmasabbnak. Az 

Intézményellátó Kft. ügyvezetõjének 

pedig Pappné Juhász Emíliát nevez-

tük ki, aki más területrõl érkezik, 

viszont a vezetõi gyakorlatát figye-

lembe véve döntöttünk személye 

mellett. Én abban bízom, hogy a két 

hölgy ügyvezetõként meg fogja állni 

a helyét. Továbbra is szigorú költség-

hatékonyságot várunk el és minde-

nek elõtt azt, hogy az itt élõ lakosság 

legnagyobb megelégedettsége mel-

lett végezzék el munkájukat.

– Az ülésen tájékoztatót hallhat-

tunk a 2013. évi START mezõgaz-

dasági munkaprogramról. Milyen 

mutatóval zárult a program?

H.Zs.: – Beszámoló készült arról, 

hogy 2013-ban mit értünk el ezen a 

területen. Nagyon fontos és pozitív 

eredmény volt az, hogy a START 

közfoglalkoztatásban – ahol 8 órá-

ban foglalkoztatjuk a munkavállaló-

kat – a létszámot majdnem meg 

tudtuk duplázni. Idén közel 200 fõt 

alkalmaztunk. A START mezõgaz-

dasági programban sajnos arról kell 

beszámolni, hogy a gazdasági ered-

mény nem volt igazán jó, de hozzá 

kell tenni azt, hogy a közfoglalkozta-

tás ennél többrõl szól, szociális 

szempontoknak is érvényesülniük 

kell. Egyrészt, hogy a munkanélküli-

eket foglalkoztatni tudjuk, másrészt, 

hogy visszavezessük õket a munka 

világába. Sajnos nagyon sok polgár-

nál gondot jelent az, hogy megszok-

ják a rendszerességet, hogy munka-

képes állapotban jelentkezzenek, a 

munkaidõt hasznosan letöltsék. 

Összességében elmondhatjuk, hogy 

elindultunk egy úton. A mezõgazda-

sági Start programban számos pozi-

tívum született, különbözõ zöldsé-

geket termesztettek, huszonhárman 

gazdálkodtak 4 hektáros területen. A 

jövõ évi elképzeléseink ezen már 

túlmutatnak, hiszen már 6 hektáron 

szeretnénk földet mûvelni. 

Ugyancsak növénytermesztéssel 

foglalkoznánk és ennek a hozadéká-

ból érnénk el azt, hogy az önkor-

mányzati feladatellátási rendszert – 

a közétkeztetést – olcsóbbá tegyük. 

Fontos elmondani, hogy mindig 

tanulunk valamit mi is. Látjuk azt, 

hogy az adottságaink alapján melyek 

azok a növények, amivel érdemes 

foglalkozni. Az öntözési lehetõsége-

ink korlátozottak voltak az elmúlt 

esztendõben, ezért azt már tudjuk, 

hogy a jövõ év elején kutak furásá-

val kell majd kezdenünk. A másik 

fontos dolog, hogy néhány növény-

bõl felesleget termeltünk 2013-ban, 

amit nagykereskedelemben értékesí-

tettünk. A jövõben arra fogunk töre-

kedni, hogy olyan együttmûködési 

megállapodást kössünk önkormány-

zatokkal, amely alapján piaci áron 

árut tudunk cserélni. Amennyiben 

ezt a programot a Belügy-

minisztérium jóváhagyja a jövõ 

évre, akkor bízom benne, hogy sike-

resek tudunk lenni és a mezõgazda-

ságban foglalkoztatottak száma har-

minc fõ fölé emelkedhet. 

– A kertvárosban létrehozandó idõ-

sek napközbeni ellátásnak lehetõ-

ségérõl is tárgyalt a testület. 

Milyen döntés született?

B.A.V.: – A kertváros esetében 

egy viszonylag fiatal városrészrõl 

beszélünk, sajnos ennek a város-

résznek is szüksége lett egy napkö-

zis otthon létrehozására. A Makk 

József utca 34-36-ban nézték meg a 

mûszaki osztály mérnökei a lehetõ-

séget. Körülbelül 25,3 millió forint-

ból lehetne létrehozni egy napközi 

otthont, nagyon szigorú elõírások 

mellett. Ezen a két helyrajzi számon 

található, de egybeépíthetõ épület-

bõl tudnánk megvalósítani a napkö-

zit. Gyakorlatilag most egy elvi nyi-

latkozatot fogadtunk el, és a továb-

biakban keresni fogjuk a lehetõsé-

gét arra vonatkozóan, hogy hogyan 

hozzuk létre ezt az idõsek otthonát. 

– A lakáshoz jutást elõsegítõ pénz-

ügyi támogatás iránti pályázat 

kiírásáról is döntés született. Mit 

jelent ez?

B.A.V.: – Az önkormányzat nehéz 

anyagi helyzete miatt két éve nem 

tudtuk ezt a pályázatot kiírni. A 

testület úgy döntött, hogy 2013. 

december 16.-tól kezdõdõen 30 

napig lehet a hatósági osztályon 

beadni a kérelmet annak, aki 2011. 

november 8.-nál nem régebben 

kötött adásvételi szerzõdést, elõ-

szerzõdést, vagy foglalót. Erre a 

támogatásra az önkormányzat két 

évre 7 millió forintot tud biztosítani.

Bodor Márti

www.turihirek.hu

Megkérdeztük...
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 2013. november 

28-án Hivatalok Napja elnevezésû 

rendezvényt tartott. Ennek kereté-

ben az állampolgárokat 8-20 óráig 

tartó ügyfélfogadási idõvel várták a 

Mezõtúri Járási Hivatalban. A meg-

hosszabbított nyitvatartás mellett a 

Mezõtúri Járási Hivatal Okmány-

irodai Osztályán gyerekek részére 

vetélkedõt, játékos feladatokat szer-

veztek, valamint a korábban meg-

hirdetett ”Így látom én” címû rajz-

pályázat eredményét is kihirdették. 

A közel 60 alkotást Takács Gyõzõ, 

Pusztai Zsolt és Dr. Tarnóczi Zoltán 

bírálta el. A szakmai zsûri döntése 

alapján jutalmazták az elsõ három 

helyezettet, valamint a különdíjak 

tulajdonosait.

A kormányablak tevékenységérõl 

volt szó a  „Mire jó az ügyfélkapu” 

címû elõadáson. Ezzel egy idõben a 

Munkaügyi Kirendeltségen is zaj-

lottak programok. A város 8. osztá-

lyos tanulói számára pályaválasztá-

si tanácsadást tartottak, illetve a 

Virtuális Munkaerõpiac Portál 

használatával ismerkedhettek meg 

mind az álláskeresõk, mind pedig a 

munkakeresõk. 

Dr. Boldog Szilvia a Mezõtúri Járási 

Hivatal hivatalvezetõje a Mezõtúri 

Városi Televíziónak elmondta, ez a 

rendezvény a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium kezdemé-

nyezése volt, hogy a megyei kor-

mányhivatalok és azok területi szer-

vei – a járási hivatalok – egy nyílt nap 

formájában, a Hivatalok Napján nyis-

sák meg kapuikat az érdeklõdõ állam-

polgárok elõtt.  Így a hivatali munkát, 

a közigazgatási munka sokszínûségét 

mutassák be elsõsorban diákok, civil 

szervezetek, valamint a vállalkozó 

szféra részére. A szakigazgatási szer-

vek mellett e napon bemutatkozott az 

Egészségfejlesztési Iroda is, amely 

ingyenes szûréseket is biztosított az 

érdeklõdõk számára. 

Vállalkozói fórum keretében a 

2014. január elsejével bekövetke-

zendõ változásokkal ismertették 

meg a vállalkozókat, interaktív 

beszélgetés alkalmával szakmai 

tapasztalatokat oszthattak meg egy-

mással a résztvevõk. 

A tervek szerint a közigazgatási 

reform utolsó nagy lépcsõfokaként 

létrejövõ kormányablakokban több 

mint 2000  ügyben 8-20 óráig várják 

majd az ügyfeleket. A változás fõ 

célkitûzése az ügyfélbarát közigaz-

gatás megvalósítása.

Herczeg Zsolt Mezõtúr város pol-

gármestere a rendezvénnyel kap-

csolatban elmondta, hogy a cél az, 

hogy a Járási Hivatal szolgáltatásait 

az állampolgárokkal minél széle-

sebb körben megismertessék. 

Nagyon fontosnak tartja ezeket a 

programokat, hiszen ezáltal 

nagyobb betekintést kapnak a vál-

lalkozók, a gyerekek, a szervezetek 

a hivatali munkába. 

Bodor Márti

Hivatalok Napja Mezõtúron

2013. november 27-én 13 órakor 

került sor a térfigyelõ rendszer 

ünnepélyes átadására a Városháza 

Dísztermében. A rendezvényt 

jelenlétével megtisztelte Boldog 

István országgyûlési képviselõ úr 

is. A megjelenteket Herczeg Zsolt 

polgármester köszöntötte, majd 

röviden ismertette a rendszer lénye-

gét és fontosságát.

Beszédében elmondta, hogy nap-

jainkban minden település törek-

szik arra, hogy az ott lakók minél 

inkább magukénak érezzék váro-

sukat, amelynek egyebek mellett 

fontos elemeit képzik az elérhetõ 

infrastruktúrák, igénybe vehetõ 

szolgáltatások és nem utolsó sorban 

a biztonság. A közterületen találha-

tó értékek, a magántulajdon, vala-

mint az emberi biztonság védelmé-

nek legmodernebb formáját jelentik 

a közbiztonsági térfigyelõ rendsze-

rek. Használatuk által egy-egy kije-

lölt terület – városrész, település, 

játszótér vagy akár egy parkoló – 24 

órás megfigyelés és képrögzítés alá 

helyezhetõ. Ez mind a prevenció, 

mind a felderítés szempontjából óri-

ási lehetõségekkel bír, hiszen a 

rendszer egyrészt visszatartja a 

bûnözésre és garázdaságra hajla-

mos egyéneket a bûncselekmény 

elkövetésétõl, másrészt segít azono-

sításukban és elfogásukban.

Polgármester úr reményét fejezte 

ki arra vonatkozólag, hogy a térfi-

gyelõ kamerák segítségével az érin-

tett területeken egyértelmûen mér-

hetõvé válik a közbiztonság javulá-

sa. A rendszer elsõdleges használó-

ja, haszonélvezõje a rendõrség 

lehet, amely sokkal hatékonyabban 

felügyelheti Mezõtúr biztonságát. A 

tapasztalatok szerint egy térfigyelõ 

rendszer bevezetése jelentõsen, 

akár 30–50%-kal is csökkenti a 

bûnözést a felügyelt területeken. 

Továbbá jó szolgálatot tehet a forga-

lomfigyelésben, illetve a baleseti 

kockázatok csökkentésében. A 

bekövetkezett balesetek rekonstru-

álásában is fontos szerepet játszhat. 

Az IP-hálózatok fejlõdésével a rend-

õrségi felhasználók már a közel- 

jövõben akár mobil módon, az 

autóikban is elérhetik a rendszer 

szolgáltatásait. Igény szerint köny-

nyen kiegészíthetõ rendszámfelis-

merõ, sebességellenõrzõ és egyéb 

intelligens forgalomelemzõ megol-

dásokkal, melyek még hatékonyab-

bá teszik a felhasználást. 

Fontos, hogy Mezõtúr térfigyelõ 

kamerarendszere eltér a hagyomá-

nyos, egyéb településeken már 

megismertektõl. A legkorszerûbbek 

közé tartozik informatikai és adat-

átvitel tekintetében is. Lényeges, 

hogy rendelkezünk rendszámfelis-

merõ, valamint éjjellátó kamerák-

kal és készülékekkel. Összegzésként 

elmondható, hogy Mezõtúr Város 

Önkormányzata bízik abban, hogy 

a térfigyelõ rendszer mindenki 

érdekét és biztonságát növelve fog 

mûködni.

Most néhány mondat arról, 

hogyan jutottunk el idáig. 2011-ben 

a 161/2011 képviselõ testületi hatá-

rozat alapján Mezõtúr Város 

Önkormányzata a Mezõtúri Ipari 

Park Kft.-t és annak ügyvezetõjét, 

Szûcs Lajost bízta meg a városban 

kiépülõ térfigyelõ kamerarendszer 

projekt megvalósításával és üze-

meltetésével.  

A térfigyelõ rendszer megépíté-

sét a Kft. lízing finanszírozással 

valósította meg. A beruházás teljes 

összege 30 millió Ft. A kivitelezési 

munkát (kamerák beszerzése, fel-

szerelése, rácsatlakozása az elekt-

romos hálózatra) és a szoftver hát-

teret a WBS Rendszerház Kft. 

végezte, illetve biztosítja. Ügyvezetõ 

Nagy Norbert.

A kamerarendszer mûködéséhez 

szükséges aktív eszközök beszerzé-

sét, az optikai rendszer kiépítését 

illetve az információs hálózat bizto-

sítását az Opti-M Kft.,  ügyvezetõ 

Katona László és a Vidékháló Kft., 

ügyvezetõ Zakar Zsolt bonyolítot-

ták. A Balu-Vill Kft. a térfigyelõ 

kamerarendszer elektromos háló-

zatra való kapcsolás kiépítéséért 

volt a felelõs. Ügyvezetõ Juhász 

István. Az E.ON - nal való sikeres 

kapcsolattartást az önkormányzat 

részérõl Nagy Sándor úrnak 

köszönhetjük.

Ma már elmondhatjuk, hogy 

sikeres teszt és próbaüzemen 

vagyunk túl.

Mezõtúr város különbözõ pont-

jain 24 kamera mûködik, melybõl 

három rendszámfelismerõ.

  Végezetül polgármester úr meg-

köszönte a rendszer kiépítésében, 

üzemeltetésében résztvevõk áldo-

zatkész munkáját. 

Ezt követõen Nagy Norbert a 

WBS Rendszerház Kft. ügyvezetõje 

prezentációján keresztül szemlél-

tette a rendszer mûködését és 

annak hatékonyságát. 

A rendezvény állófogadással 

zárult.    

Mezõtúri Ipari Park Kft. 

Térfigyelõ kamerák Mezõtúr biztonságáért
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Hirdetmény

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. november 28-ai soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott 

• Mezõtúr Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és 

Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati ren-

delet módosításáról,

• az önkormányzati tulajdonú lakások bérletérõl, valamint elidegení-

tésükrõl szóló 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításá-

ról,                    

• a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére 

vonatkozó helyi közszolgáltatásról,

• a filmforgatási célú közterület-használatról.

A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ 

Meghívó

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának XII. Fejezet 09.-

10. pontjai, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-

Szolnok megyei elnökségének 1/2013. (IX.03.) számú elnökségi határo-

zata  alapján tisztelettel meghívom Mezõtúr település agrárgazdasági 
bizottságának alakuló ülésére.

A települési agrárgazdasági bizottság a településen lakóhellyel, 
székhellyel, telephellyel rendelkezõ, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarába tagként regisztrált személyek összessége.

Az alakuló ülés helyszíne:  Városháza Díszterem

                  5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

Az alakuló ülés ideje:  2013. december 17. 14:00 óra

Napirendi pontok: 
1. Jegyzõkönyvvezetõ és két hitelesítõ megválasztása.

2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság megalakulásáról.

3. A települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztása.

4. A települési agrárgazdasági bizottság legalább három, legfeljebb 

tizenöt tagú vezetõségének a megválasztása.

5. Egyebek.

Amennyiben az alakuló ülés a meghívóban szereplõ idõpontban nem 

lenne határozatképes, a megismételt alakuló ülést ugyanezen helyszínre, 

ugyanezen napirendi pontokkal, ugyanerre a napra 14:30 órára hívom össze.

A megismételt alakuló ülés az Alapszabály IV. Fejezet O.) 14.) pontja 

alapján a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 Hubai Imre Csaba 

megyei elnök

s. k.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke

Cím: 5000 Szolnok, Baross Gábor út 20. | Telefon: +36 56 510 180 | 

E-mail: jasznagykunszolnok@nak.hu | Honlap: www.nak.hu

Meghívó

Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves 

hozzátartozóit 2014. január 12-én 15.00 órai kezdettel a Doni Áttörés 
Emléknapja alkalmából, a II. Világháborús Emlékmûnél rendezett városi 

megemlékezésre.

A mûsorban közremûködik a 626. Szakképzõ Iskola és Kollégium. 

Ezt követõen az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére 

kerül sor.

Herczeg Zsolt

polgármester

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõje

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

(56) 551 – 901, (56) 350 – 971

E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2013. évi munkaszüneti 

napok körüli munkarendrõl szóló 28/2012.(IX.4.) NGM rendelet alapján 

munkarendváltozás lesz a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatalban.

A munkarendváltozás az alábbiak szerint alakul:

• 2013.december 7. (szombat) munkanap 

• 2013.december 24. (kedd) pihenõnap 

• 2013. december 21. (szombat) munkanap 

• 2013.december 27. (péntek) pihenõnap 

A Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás az 

alábbiak szerint alakul:

• 2013. december 6-án, pénteken és 

• 2013. december 7-én, szombaton a keddi és pénteki munkarend 

szerint 

nincs ügyfélfogadás.

• 2013. december 20-án, pénteken a szokásos munkarend szerint 

nincs ügyfélfogadás.

• 2013. december 21-én, szombaton a Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal csak ügyeleti szinten mûködik, ügyfélfo-

gadás nincs.

dr. Szûcs Attila
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Orvosi Ügyelet   Egészségügyi   Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

Iroda: 4031 Debrecen, István út 6.

Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531

e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu   

 

 Tisztelt Lakosság!

A 2013. decemberi ügyeleti renddel kapcsolatosan az alábbiakról kíván-

juk tájékoztatni Önt.  A 2013. decemberi ügyeleti rend az ünnepekre és 

munkanap áthelyezésekre tekintettel az alábbiaknak megfelelõen alakul:

december 6. munkanapi rend szerint

december 7. (december 24., kedd helyett)         munkanapi rend szerint

december 20. munkanapi rend szerint  

december 21. (december 27., péntek helyett)     munkanapi rend szerint

december 23.  munkanapi rend szerint 

december 24-29. ünnepi és hétvégi munkarend 

december 30. munkanapi rend szerint

december 31.  munkanapi rend szerint

január 1. ünnepi munkarend    

január 2.  munkanapi rend szerint

január 3.  munkanapi rend szerint

A munkanap áthelyezésekbõl adódóan 2013. decemberében a Karácsonyi 

Ünnepekhez kapcsolódóan 6 napos ünnepi és munkaszüneti idõszak lesz 

érvényben. Ez idõ alatt az Egészségügyi Szolgáltatók is ügyeleti rendnek 

megfelelõen fognak mûködni, ennek megfelelõen az alapellátás mellett a 

járóbeteg szakellátás, a fekvõbeteg ellátás, a gyógyszertárak és a mentés is 

ügyeleti kapacitással lesz csak elérhetõ. A biztonságos és hatékony beteg-

ellátás érdekében az alábbi javaslatokkal fordulunk Önökhöz.

A tartós gyógyszerszedésre szoruló krónikus betegek a kezelésükhöz 
szükséges gyógyszerek beszerzésérõl idõben gondoskodjanak! Az eset-

legesen szükséges szakorvosi javaslatok érvényességét ellenõrizzék, 

amennyiben idõközben szükségessé vált, a megfelelõ Szakrendelésen azt 

hosszabbíttassák meg, háziorvosukkal a rendszeresen szedett gyógyszere-

iket még az Ünnepek elõtt írassák ki, és kiváltásukról gondoskodjanak. 

A háziorvosi ügyeleten rendszeresen szedett gyógyszerek kiírására 
alapvetõen nincs lehetõségünk, csak sürgõsségi esetekben lehetséges 
rendszeresen szedett gyógyszerek felírása! Azonban ekkor is csak a szo-

kásosnál általában kisebb mennyiségben és általában magasabb áron (álta-

lános jogcímen) tudjuk a szokásosan szedett gyógyszereket kiírni, tekintet-

tel arra, hogy az emelten és kiemelten támogatott valamint a közgyógyellátás 

keretében biztosított gyógyszerek kiírását a hatályos jogszabályok néhány 

kivételtõl eltekintve alapvetõen a Szakrendelések szakorvosai és a házior-

vosok részére teszik lehetõvé, bizonyos esetekben pedig kizárólag a 

Szakrendelések szakorvosai írhatják fel azokat.

Javasoljuk néhány alapvetõ, vény nélkül kapható gyógyszer beszer-
zését. (Láz- és fájdalomcsillapítók, görcsoldók, hányinger csillapítására 

szolgáló szerek, hasmenés elleni készítmények stb.) Egyszerû légúti fertõ-

zések (meghûlés), gyomor-bél hurut (gyomorrontás) és az azokhoz kap-

csolódó láz kezelése ezekkel a készítményekkel alapvetõen megoldható. 

Az ügyeleti igénybevétele ezen egyszerû panaszokkal járó kórképekben 

azon esetekben javasolt, amennyiben a panaszok néhány óra alatt nem 

javulnak vagy súlyosbodnak, vagy a beteg állapota romlik. Gyermekek 

esetében az életkoruknak megfelelõ formában javasolt a fenti gyógyszerek 

beszerzése (porok, szirupok, szuszpenziók, végbélkúp stb.).

Az Ügyeletet az Ünnepek alatt is valóban csak a jogszabályokban 
meghatározott esetekben vegyék igénybe! A hatályos jogszabályok alap-

ján az ügyelet feladata a következõ rendelési idõig nem halasztható ellátá-

sok biztosítása. Kérjük hogy az Ügyelet házhoz hívását is csak valóban csak 

a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelõen fekvõbeteg és sérült ellátásá-

nak szükségessége esten kezdeményezzék. 

A várakozási idõ a várhatóan nagyobb forgalom miatt a hosszabb 
lehet, ezért kérjük a Lakosság fokozott türelmét. A hosszú ünnepekbõl 

adódóan ugyanis alapvetõen megnövekedett ügyeleti forgalomra lehet szá-

mítani, így az ügyelet indokolatlan igénybevétele veszélyeztetheti a való-

ban ügyeleti ellátásra szoruló betegek ellátását. Az indokolatlan házhoz 

hívások pedig a rendelõben történõ ellátás idõigényét jelentõsen meghala-

dó idõtartamukkal jelentõsen meghosszabbíthatják a várakozási idõt.

Indokolt esetekben ne késlekedjenek segítséget kérni! Ügyeletes kollé-

gáink és a Mentõszolgálat munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre. 

A várhatóan megnövekedett forgalom mellett is biztosítani fogjuk indokolt 

esetekben a rendelõben vagy lakáson történõ ügyeleti ellátást, vagy ügyeleti 

ellátást nem igénylõ esetekben készséggel adunk tanácsot vagy javaslatot a 

következõ háziorvosi rendelési idõig szükséges teendõkrõl.

Az Ünnepek alatti zökkenõmentes ügyeleti ellátás azonban kizárólag a 

Lakosság, a Háziorvosok, az Ügyelet és valamennyi érintett Egészségügyi 

Szolgáltató megfelelõ együttmûködése mellett valósulhat meg, melyhez 

Társaságunk mindenben maximálisan igyekszik felkészülni és megfelelni. 

A sikeres együttmûködés és hatékony betegellátás reményében tisztelettel:

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

ügyvezetõ

Lakossági tájékoztató a 2013-as háziorvosi ügyeleti ünnepi rendrõl

2013. november 14-én az idei 

évben is megrendezésre került a 

Berettyó-Körös Többcélú Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ illetve a 

Berettyó-Körös Többcélú Társulás 

Idõsek Otthonának közös rendezvé-

nye, a Szociális Munka Napja, amely-

nek Túrkeve Városházán a Dr. Czihat 

Károly Díszterem adott otthont. A 

rendezvényen elsõként dr. Szabó 

Zoltán Túrkeve város polgármestere 

köszöntötte a két intézmény dolgozó-

it. Beszédében kiemelte, hogy a társa-

dalom számára milyen fontos az, 

amit az intézményekben áldozatos 

munkát végzõk napról napra meg-

tesznek. Herczeg Zsolt a Berettyó-

Körös Többcélú Társulás elnöke 

köszöntõjében kifejezte reményét 

arra vonatkozóan, hogy az erkölcsi 

megbecsülés mellett hamarosan 

anyagilag is jobban meg lesznek 

becsülve a dolgozók. Boldog István 

országgyûlési képviselõ ugyancsak 

köszönetét fejezte ki a jelenlévõknek, 

és szintén hangsúlyozta a szociális 

területen dolgozók jobb anyagi elis-

merésének fontosságát. Ezt követõen 

a kitüntetett, jutalmazott illetve nyug-

díjba vonulásuk alkalmából elisme-

résben részesülõ munkatársak 

köszöntése következett. 

1., Berettyó-Körös Többcélú 
Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ:
Kitüntetettek:     
Nagy Anikó vezetõ gondozónõ

Biró-Varga Anikó vezetõ család-

gondozó

Tóthné Czinder Valéria család-

gondozó

25 éves jubileumi jutalom:
Molnár Lajosné klubgondozó

2., Berettyó-Körös Többcélú 
Társulás Idõsek Otthona:

Kitüntetettek:
Herczegh Klára

Nagyné Pozsonyi Judit

Varga Károlyné

Nyugdíjba vonulók:
Vad Andrásné

Herczegh Klára

30 éves jubileumi jutalom:
Nagyné Pozsonyi Judit

Vad Andrásné

Mezõtúr Város Önkormányzata 

nevében ezúton is szívbõl gratulá-

lunk, munkájukhoz további sikere-

ket és jó egészséget kívánunk!

A színvonalas ünnepi mûsort 

követõen a rendezvény állófogadás-

sal zárult.

Korcsok Anita

Kitüntetések a Szociális Munka Napján Túrkevén
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Mezõtúr Város Önkormányzata 

sikeresen pályázott az 

ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 számú 

„Mezõtúr Város önkormányzati 

tulajdonú belterületi útjainak a fej-

lesztése” címû pályázatával.

Az Észak-Alföldi Fejlesztési 

Ügynökség, mint Közremûködõ 

Szervezet, 2013. szeptember 13-i 

keltezésû levelében értesítette az 

Önkormányzatunkat arról, hogy az 

Irányító Hatóság vezetõje 324 730 

332 Ft összegû támogatásban része-

sítette a projektet. A teljes beruhá-

zási összeg 360.811.480 Ft, az 

önkormányzati saját erõ pedig 

36.081.148 Ft. A Támogatási 

Szerzõdés megkötésére 2013. októ-

ber 11. napján került sor.

A pályázat keretében belterületi 

gyûjtõutakra és lakott településré-

szeket összekötõ külterületi 

gyûjtõutak felújítására lehetett 

pályázatot benyújtani. A beruházás 

öt önkormányzati gyûjtõút felújítá-

sára irányul.

Több szempont együttes mérle-

gelése alapján kerültek kiválasztás-

ra a pályázatban szereplõ utak.

Döntésünk során az útállapot 

mellett az útszakaszok jellemzõ for-

galmi viszonyait is megvizsgáltuk. 

Fontos értékelési szempontként 

kezeltük a forgalomvonzó létesítmé-

nyek megközelítésének javítását. 

Ezek elsõsorban termelõ és kereske-

delmi vállalkozások, melyek a város 

gazdasági életében jelentõs szerepet 

játszanak. A Balassa Bálint út egy 

fontos gyûjtõútja városunknak, 

melyhez az Újvárosi városrész csalá-

di házas lakóövezetének utcái csat-

lakoznak. Az Északi összekötõ út a 

46. sz. fõút és a 4202 sz. Mezõtúr-

Túrkeve jelû ök. út között teremt 

kapcsolatot, továbbá a Felsõváros és 

a Székeskert –Bodzáskert városré-

szek közötti kapcsolattartást is javít-

ja. A Cs. Wagner József út, a 

Széchenyi út és a Vásárhelyi Pál út 

azon túlmenõen, hogy biztosítja a 

46. sz. útra történõ csatlakozást a 

termelõ üzemek és a vállalkozások 

fontos kiszolgáló útvonala. Városunk 

gazdasági életének fõ szereplõi ezen 

gyûjtõutakon érhetõek el.

A gyûjtõutak fõbb naturális muta-

tóit az alábbiakban mutatjuk be: 

Balassa Bálint út: a gyûjtõút 6 

méter szélességben és 1333 méter 

hosszban a Földvári úttól a Sugár 

útig kerül teljes burkolat felújításra. 

Az út meglévõ aszfaltburkolata az 

évek folyamán mind burkolat minõ-

ség, mind burkolatfelület tekinteté-

ben jelentõsen megromlott. 

Vásárhelyi Pál út: a gyûjtõút 6 

méter szélességben és 470 méter 

hosszban a Szolnoki úttól az 

Akasztó-érig kerül felújításra. A 

jelentõs jármûforgalomból kifolyó-

lag a meglévõ aszfaltburkolat szerke-

zete elhasználódott, a meglévõ köz-

mûvek fedlapjai nagy százalékban 

elmozdultak balesetveszélyesek.

Széchenyi út: a Cs. Wagner József 

úttól 200 méter hosszban és 6 méte-

res szélességben kerül felújításra. Ez 

a szakasz a 2008-as nyertes TEUT 

pályázatunkhoz szorosan kacsolódik, 

annak a folytatásaként valósul meg.

Cs. Wagner J. út.: A jelenlegi bur-

kolat szélessége a 0+000-0+470 km 

szelvények között egységesen 6,00 m 

szélességû, a 0+470 - 1+048 km szel-

vények között 3,50 m és 4,00 m szé-

lesség között változik, A beruházás 

befejeztével a Puskin úti csatlakozás-

tól a teljes 1048 méteres úthossz 

egységes 6,00 méter széles út lesz.

Északi összekötõ út: A meglévõ 

burkolat szélessége a 0+000- 1+494 

km szelvények között egységesen 

6,00 m szélességû. Az Északi-

összekötõ út szintén a település 

egyik gyûjtõ útja, mely a település 

északi részén lévõ intézmények, 

tanyák, vállalkozások és telephe-

lyek és jelentõs súlyú ipari üzemek 

megközelítését és kiszolgálását 

bonyolítja. Az évek folyamán az 

említett útburkolat minõsége és 

burkolatfelülete jelentõsen meg-

romlott. Az útfelújítási projektünk 

kapcsán az Északi összekötõ út tel-

jes hosszában meg fog újulni.

A projekthez kapcsolódóan az 

utak melletti zöldsávok fejlesztése, 

fa- és cserjeültetés és támlás ülõpa-

dok kihelyezése is meg fog valósulni.

Jelenleg a projekt keretében az 

elõkészítési munkálatok folynak. 

Zajlik a közbeszerzési eljárás bonyo-

lítójának valamint a tájékoztatás és 

nyilvánosság biztosítási szakértõk 

kiválasztásának a folyamata.

A beruházást a tervek szerint 

2014 áprilisában kezdjük kivitelez-

ni, a projekt befejezésének a dátu-

ma 2014. augusztus 31-e.

A Mezõtúr és Vidéke Újságban az 

útfelújítási projekttel kapcsolatos 

aktualitásokról folyamatosan tájé-

koztatni fogjuk a Tisztelt Lakosságot.

Szûcs Károly

mûszaki irodavezetõ

Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 számú
„Mezõtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak a fejlesztése” tárgyú nyertes pályázatról

A Mezõtúri Rendõrkapitányság 

Rendészeti Osztályán eljárás indult 

a közlekedés biztonsága elleni bûn-

cselekmény elkövetése miatt isme-

retlen tettes ellen. A rendelkezésre 

álló adatok alapján az ismeretlen 

személy az általa vezetett ismeret-

len gépjármûvel közlekedett 

Mezõtúr külterületén a 4268-as 

számú úton 2013. november 21-én, 

amikor a vasúti átjárónál elvesztette 

uralmát jármûve felett és az úttest 

mellett található vasúti fényjelzõ 

berendezés oszlopának ütközött. A 

balesetet okozó jármû vezetõje a 

helyszínt elhagyta. A baleset során 

személyi sérülés nem történt, a 

fényjelzõ berendezés a földbõl 

kifordult. A mezõtúri rendõrök a 

gyors és a kiterjedt információgyûj-

tésnek köszönhetõen már másnap 

felderítették a bûncselekmény elkö-

vetésével megalapozottan gyanúsít-

ható K. Sándor 42 éves kiskunfél-

egyházi lakost, akit elõállítottak a 

rendõrkapitányságra és gyanúsított-

ként kihallgattak.

www.police.hu

Gyors felderítés Mezõtúron

Helyreigazítás

A 2013. november 29-ei lapszámunkban megjelent „Életet mentett az 

idejében kapott segítség” címû írásban pontosítjuk a megírt esetet. Az 

életmentõ 33 éves férfi, Maretz György nem horgászott, amikor észlelte 

a vízben az idõs asszonyt, hanem kislányával sétált a Berettyó parton.

A tévedésért elnézést kérünk.

T O U R I N F O R M 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901 E-mail: mezotur@tourinform.hu

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Újévet kívánunk Önöknek!

Tájékoztatjuk a Kedves Érdeklõdõket, hogy irodánk

2013. december 23. és 2014. január 5. között zárva tart! 

Nyitás: 2014. január 6.-án (hétfõn)!

Kalán Hajni Irodavezetõ

Az önkéntesség világnapja 

december 5-e, amely keretén belül 

a Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület, 

a Tisztelet Vasutas Nyugdíjas Klub 

tagjai és Pályi Mihály virágkötõ 

ünnepi díszbe öltöztette a mezõtúri 

vasútállomás épületét. Ez a munka 

nemcsak az önkéntességre való 

figyelemfelhívás, hanem városunk 

kapujának díszítése is. A Mezõtúri 

Lokálpatrióta Egyesület közel 3 

évvel ezelõtt fogadta örökbe a 

mezõtúri vasút állomás épületét 

ezen idõszak alatt, festettünk, taka-

rítottunk többek között a keramiku-

sok segítségével kaspókat helyez-

tünk el. A tavaszi idõszakban virá-

gokkal díszítettük az állomást és 

kamerát helyeztünk el a parkoló és 

a kerékpártároló védelmére. Advent 

alkalmából a Tisztelet Vasutas 

nyugdíjasok képviselõivel fenyõ- 

koszorúkat, díszeket készítettünk 

és ajándékként a vasútállomás mos-

dóit használati eszközökkel szerel-

tük föl. Mindannyiunk számára 

fontos, hogy a hazaérkezõk, átuta-

zók az ünnepi idõszakban is érez-

zék városunk vendégszeretetét.

szervezõ

Önkéntesség világnapja
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Mezõtúr Város Önkormányzata, 

mint Közvetítõ Szervezet pályázatot 

hirdet a „Mezõtúr városközpont 

funkcióbõvítõ fejlesztése” címû 

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azonosí-

tó számú városrehabilitációs projekt 

keretében elkülönített Programalap 

felhasználásával megvalósuló mini-
projektek támogatására.

A pályázók köre: Helyi, a telepü-

lésen bejegyzett székhellyel/telep-

hellyel rendelkezõ non-profit szer-
vezetek, akik a település lakosságá-

val kapcsolatban vannak a települé-

sen bármilyen módon jelen vannak, 

vagy a helyszínen a korábbiakban 

már konkrét akciókat végrehajtottak.

Támogatható tevékenységek
Elsõsorban az alábbi témákhoz 

kapcsolódhatnak mini projektek, 

azaz programok, rendezvények, 

konferenciák, szemléletformáló 

képzések, tájékoztatók, és ezek 

sorozatai:

•az érintett lakosság bevonását 

célzó akciók;

•közösségfejlesztést és a szabad-

idõ hasznos eltöltését segítõ szol-

gáltatások, tanfolyamok, képzési 

programok kialakítása (hagyo-

mányõrzõ közösségi kezdeménye-

zések, játszó- és foglalkoztató 

házak, kulturális- és sport rendez-

vények, kiállítások, civil programok 

megvalósítása stb.);

•helyi környezettudatosság 

elterjesztését segítõ tájékoztatási, 

szemléletformáló akciók;

•integrált településfejlesztési 

tevékenységekhez (pl. parkosítás-

hoz, játszóterek kiépítéséhez, par-

lagfû irtásához stb.) kapcsolódó 

helyi társadalmi akciók megszerve-

zésének támogatása;

A tevékenységek szorosan kap-

csolódnak a városrehabilitáció 

keretében megvalósuló infrastruk-

turális beruházásokhoz, hozzájá-

rulnak az akcióterület komplex fej-

lesztéshez.

Tervezett mini-projekt témák:

•Táncház és néptánc ismeretek,

•Fizikai aktivitást ösztönzõ 

„Betyárok a kerékpár nyergében”,

•Hagyományos mesterségek 

(citerakészítés, hímzés, korongo-

zás) ismeretterjesztõ bemutatása.

A rendelkezésre álló keret:
6 858 000,- Ft

Támogatás formája:
vissza nem térítendõ támogatás

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogatás összege: minimum 

300 000 Ft, maximum 1 524 000,- Ft

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2014. január 14.

16:00 óra

A részletes „mini-projekt” pályá-

zati útmutató elérhetõ a város hon-

lapján (www.mezotur.hu; 

Pályázatok címszó alatt), valamint 

nyomtatott formában a Mezõtúri 

Közös Önkormányzati Hivatal I. 

em. 20. sz. irodájában.

A benyújtási határidõ elõtt a 

pályázók kérdéseiket a 06-56-551-

955-ös telefonszámon vagy az 

akarsaine@mezotur.hu e-mail 

címen tehetik fel.

Pályázati felhívás

A JÁSZKUN VILÁG – 2013. Gyermek és Ifjúsági Mûvészeti Szemle dön-

tõjét tartották 2013. november 23-án a Mûvelõdési Ház és Könyvtár épüle-

tében, Martfûn.

A közel 300 gyermek és fiatal legnagyobb megmérettetésére szombaton 

került sor. A nagy izgalommal készülõdõ versenyzõk között akadt, aki 

elõször és volt, aki már többször jutott el a döntõig.

Így volt ezzel a Szivárvány Népzenei Egyesület és a Bárdos Lajos 

Mûvészeti Iskola tanulója, Bíró Dániel citerás szólista valamint a Tücsök 

citerazenekar is. Az idei döntõben is sikerült kiválóan szerepelniük, Bíró 

Dániel oklevél elismerésben részesült, a Tücskök hangszeres népzene 

kategóriában ismét NÍVÓDÍJ-at nyertek. 

A martfûi döntõbõl a Tücskök a vajdasági Törökbecse (Mezõtúr egyik 

testvérvárosa) felé vették az irányt, ahol a X. Ricsaj Népmûvészeti 

Találkozón vettek részt a Szivárvány zenekarral együtt. A vendéglátó Jókai 

Mór Magyar Mûvelõdési Egyesület ez alkalommal is egy magas színvonalú 

mûsort szervezett. A helyi mûvelõdési ház színháztermében telt ház elõtt 

szerepelhettek a meghívott népzenészek és tánccsoportok. A mûsort jó 

hangulatú közös vacsora követte. 

Ezúton is köszönetet mondunk a lehetõségért, hogy Mezõtúr kulturális 

delegációjaként részt vehettünk a törökbecsei eseményen, valamint az 

önzetlen, baráti vendéglátásért, amelyben minden alkalommal részünk van 

Becsén. Találkozunk jövõre Mezõtúron! 

Csíder István

Mezõtúri citerások újabb sikerei

Tücsök Citerazenekar

SZILVESZTER!
Szeretettel várok mindenkit egy családias vidám szilveszteri mulatság-

ra a Fõiskola ebédlõjében.

Ha jól érezted magad tavaly a Telekiben most is szeretettel hívlak. 

Bátran gyere, ha egyedül vagy is.

Színvonalas kiszolgálás és választékos büfé vár. Belépõ 3700 Ft

Bõvebb információ és jelentkezés 2013. december 26-ig.

Boldogné: 06/30 225-9594, vagy 06/56 359-018

Tisztelt Könyvtárlátogatók!
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezõtúri Móricz Zsigmond 

Városi  Könyvtár 2013. december 23-tól 2014. január 6-ig energiatakaré-

kossági szempontok miatt zárva tart. Megértésüket elõre is megköszönve 

kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag boldog 

új esztendõt!    Berczeliné Boldog Mária

2014. január 11-én délután 4 órakor a Városi Színházteremben a 

Dalvarázs Együttes köszönti az új esztendõt.

Mûsorunkban a mûfaji sokszínûségre törekszünk, melyben az opera, 

operett, musical- és filmzene részletek mellett sanzonok sõt régi színvona-

las populáris dalok is felcsendülnek. 

Tehetséges, tanult vagy énekkarokból ismert énekeseinket zeneileg kép-

zett együttesünk kíséri. 

Már a próbákon érezzük az együttzenélés örömét amit az újév köszöntõ 

hangversenyünkön szeretnénk átadni a tisztelt közönségnek is. 

Ezzel a koncerttel emlékezünk városunk régi zenetanáraira, zenészeire 

és énekeseire is, pl. Vécsey Artúrra és Putz Jakabra és zeneiskolánk alapí-

tójára Herbály Andrásra.

Berczeli Endre

Újév a Dalvarázs Együttessel



8 m e z õ t ú r  é s  v i d é k e 2013. december 13.

Rövid híreink

1993 decemberében alakult meg a 

hagyományokat, helyi értékeket, régi 

neves napokat és ünnepeket meg-

õrizni és továbbadni kívánó, kezdet-

ben újvárosi embereket tömörítõ 

klub. A hagyományõrzõket befogad-

ta és a kezdetektõl támogatta az 

Újvárosi Általános Iskola, amellyel 

nagyon sok közös programot szer-

veztek. A kezdetben alig húsz tagot 

számláló közösség napjainkra már 

jóval meghaladta az ötven fõt.

A jubileumi rendezvényre a 

Közösségi Ház Jurta termében 

került sor, melyen a mezõtúri test-

vérklubok is részt vettek, sõt 

Kétpóról is érkeztek vendégek. A 

színvonalas mûsort követõen, visz-

szaemlékezések és köszöntések 

következtek. Mezõtúr Város 

Önkormányzata nevében Herczeg 

Zsolt polgármester emléklapot, 

valamint Boldog István, Herczeg 

Zsolt és Herczeg Antal által össze-

gyûjtött adományt adott át Kádár 

Istvánné, Ica néninek a klub vezetõ-

jének. Bordács László a házigazda 

intézmény nevében ajándékkosár-

ral kedveskedett.

A Tanyafejlesztési Program ered-

ményeit bemutató Roadshow-t 

megszakítva, köszöntötte az ünnep-

lõket Budai Gyula parlamenti 

államtitkár és Boldog István ország-

gyûlési képviselõ, aki ajándékkal is 

kedveskedett Ica néninek.

Forrás:

Mezõtúr város honlapja

2013. november 27-én a Túr-Tû Foltvarró Szakkör karácsonyi kiállítása nyitott 

meg a Közösségi Ház jurta termében. A megnyitón közremûködtek a Református 

Óvoda gyermekei. A kiállítás a szakkör tagjainak munkáit mutatja be. 

Megtekinthetõ 2013. december 22-ig a Közösségi Ház nyitvatartási idejében.

20 éves az Újvárosi Hagyományõrzõ Klub

Karácsonyi kiállítás

Foto: Balogh Jenõ

A 2014-2020 közötti Európai 

Uniós fejlesztési ciklus megyei elõ-

készítése második szakaszába 

lépett a programozási munkák 

megkezdésével. A megkezdett 

programozás gyorsabb és hatéko-

nyabb munkavégzést és új típusú 

együttmûködést igényel az önkor-

mányzatoktól. Ezért kezdeményez-

te a Megyei Önkormányzat, hogy a 

megye 78 önkormányzatával, 7 kis-

térségével együttmûködési megál-

lapodást köt a programozási idõ-

szakra. A megállapodást 2013. 

december 5-én Kovács Sándor 

JNKSZ megyei közgyûlés elnöke 

jelenlétében írták alá a Mezõtúri 

Városházán a Kunszentmártoni kis-

térség önkormányzatai, Török-

szentmiklósi kistérség önkormány-

zatai és a Mezõtúri kistérség önkor-

mányzatai. 

A Szerk.

Együttmûködési szerzõdés aláírása

Foto: Pete Lajos, Mezõtúri Városi Televízió

Esküt tettek az önkéntes mentõcsoportok
2013. november 30-án közel hat-

van fõvel esküt tett és képzésen vett 

részt a Berettyó-Körös és a Tiszazug 

Mentõcsoport. Magyarország 

Alaptörvénye szerint, az állam és az 

állampolgárok közös célja a bizton-

ság és a védelem megvalósítása.  

Ennek szellemében szervezte meg a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Mezõtúri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége az önkéntesek eskü-

tételét és alapkiképzésének elsõ for-

dulóját. A gyakorlat célja komplex 

vízkár-elhárítási (árvíz-, belvízvé-

delmi, valamint vízminõség-kárel-

hárítási), védekezési tevékenységek 

oktatása, betanulása volt. A résztve-

võk elsajátították a homokzsákkal 

történõ védekezés minden fortélyát, 

gyakorolták a nyúlgát, a buzgár elle-

ni kiegyenlítõ medence és a töltés 

megtámasztó védõmû építését.

A mezõtúri Fidesz csoport tagjai 

szép számban jelentkeztek önkéntes-

nek. Esküt tett Herczeg Zsolt polgár-

mester a helyi csoport elnöke, Takács 

Zoltán és Pete Lajos alelnök, valamint 

Batta Attila Viktor alpolgármester is.

Forrás:www.mezotur.hu

Pap Rita Mezõtúron

A Városi Oktatási Centrum sport-

csarnoka adott otthont Pap Rita 

koncertjének 2013. december 6-án. 

Minden évben Mikulás ajándékként 

a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

KKN Kft. egy elõadással, koncerttel 

igyekszik a gyerekeknek ingyene-

sen kedveskedni.

A nagyobb hely, nagyobb nézõ-

tér jó ötletnek bizonyult, hiszen 

közel 1.000 gyermek látogatott el a 

9 órától valamint 10.30-tól kezdõdõ 

mûsorokra. Óvodások és iskolások 

egyaránt örömmel vettek részt a 

programban, hangos énekszó és 

tánc kísérte Pap Ritát mindkét elõ-

adáson.

Köszönjük a gyerekeknek, szü-

lõknek, pedagógusoknak, hogy 

velünk voltak e kellemes délelõt-

tön!

Orosz Annamária

Télapó Ünnepségen vehettek részt 

kicsik és nagyok 2013. december 6-án 

a Közösségi Ház elõtt. A zenérõl Papp 

Vera és Weigert Zoltán gondoskodott. 

Az ünnepséget megelõzõ napon a 

város karácsonyfáját a Zrínyi úti 

óvoda gyermekei díszítették Rudolf 

Rita óvónõ segítségével. A szervezõ 

Mányi Tibor ezúton is köszöni támo-

gatóinak az önzetlen segítséget.

Télapó Ünnepség
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Mikulás kaland a kis krampuszokért

A város lakóinak összefogásával és 

Házas Margit vezényletével a 

Mikulásnak sikerült több beteg gyer-

mek arcára mosolyt csalni. 2013. 

december 4-én indult a Mikulás 

kaland a kis krampuszokért. Házas 

Margit önálló felajánlása mellett a 

város lakói is rengeteg ajándékot 

csempésztek a puttonyba, amelyet 

december 5-én személyesen a Télapó 

adott át két segédjével a Városi 

Kórház Gyermekosztálya számára. 

Jutott ajándék a gyermekeknek, a 

nõvéreknek és az orvosoknak egy-

aránt. A személyre szóló csomagokon 

kívül rengeteg olyan ajándék gyûlt 

össze, ami az osztályon maradhat és 

a gyermekek kórházban tartózkodá-

suk alatt szebbé, játékosabbá tehetik 

idejüket. Ezúton is köszönet illeti 

mindazokat, akik felajánlásukkal az 

ügy és a gyermekosztály mellé álltak! 

Házas Margit: –  Jó volt belelátni 

egy kis CSAPAT életébe, látni azt, 

mennyire örülnek nekünk, a 

Mikulásnak, egymásnak, illetve a 

gyerekek örömének, és milyen hálá-

sak mindazért, hogy gondoltam, 

gondoltunk rájuk. Én ezt az élményt 

nagyon köszönöm nekik, illetve 

minden adakozónak. Boldogan, 

õszintén elmondhatom, ha bármi 

egészségügyi probléma van a gyer-

mekével, bátran bízza rá a Mezõtúri 

Kórház Gyermekosztályának 

KÖZÖSSÉGÉRE!

Akarsz Te/Ön is belepillantani 

ennek a KÖZÖSSÉGNEK az életé-

be? Mivel szeretném, ha a mi váro-

sunk is csatlakozna egy országos 

kezdeményezéshez, amely 3 évvel 

ezelõtt indult el, ezért várom min-

den olyan önkéntes jelentkezését, 

aki szeretne örömöt csempészni a 

beteg gyerekek hétköznapjaiba, és 

szívesen lenne Mesedoktor alkal-

manként a kórházban. A program 

jövõre indul, az ezzel kapcsolatos 

információk még idén felkerülnek a 

honlapomra: www.hazasmargit.hu 

Telefonon is kereshetnek a 

Mesedoktorok programhoz csatla-

kozni kívánó emberek: 06/20-459-

26-26 Sok szeretettel: Házas Margit

2013. december 16-án az Impro 

Fotóklub Kistérségi Pillantok V. 

Fotópályázat kiállítás megnyitójára 

került sor. A kiállítást Pusztai Zsolt 

muezologus nyitotta meg.

Az elsõ három helyezett számára 

Mezõtúr Város Önkormányzata és 

az Impro Fotóklub által felajánlott 

díjakat Pusztai Zsolt muzeológus és 

Fazekas Lajos az Impro Fotóklub 

vezetõje adta át. Ezen felül különdí-

jat adott át Patkós Éva, Szabó András 

és Bélley Ferenc városi képviselõ.

A díjazottak: I. Kiss Imre, II. 

Boros László, III. Oltyán Gáborné.

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

A kiállítás megtekinthetõ 2014. 

január 15-ig a Közösségi Ház föld-

szintjén.

Bodor Márti

Kistérségi Pillantok V. Fotópályázat

Fotó: Tóth Zoltán

A „Leg a láb” Alapfokú Mûvészeti 

Iskola már hosszú évek óta megren-

dezi tanulói számára a hagyomá-

nyos Mikulás ünnepséget, melyre 

idén december másodikán került 

sor. Az iskola pedagógusai és segítõ 

kollégáik ezen a napon három ren-

dezvényt is szerveztek. 

Az elsõ program a Közösségi 

Házzal közös szervezésben valósult 

meg a Közösségi Ház nagytermében. 

A reggel kilenckor kezdõdõ rendez-

vényre Mezõtúr öt óvodájából (Csoda-

Vár, Gyermek-kert, Harmatcsepp, 

Mesekert, Százszorszép) a nagycso-

portosok vehettek részt, illetve a 

mezõtúri óvodásokból álló tánccso-

port, a Csipogók.

Közös énekkel várták a Mikulást 

a kicsinyek, aki legnagyobb örö-

mükre hamarosan meg is érkezett. 

Valamennyi óvodás csoport kis pro-

dukcióval készült a Mikulásnak, aki 

természetesen apró ajándékkal ked-

veskedett nekik. A Mikulás elbú-

csúztatása után a gyermekeket 

élménydús programok várták: tánc-

házzal, népi játékokkal szórakoztat-

ták õket a „Leg a láb”-os néptánc 

pedagógusok, a Közösségi Ház eme-

leti termeiben pedig szebbnél szebb 

ajándéktárgyakat készíthettek gya-

korlott kézmûvesek és óvónénik 

segítségével.

A kora délutáni program már a 

Rákóczi úti Általános Iskola nagy 

tornatermében zajlott, de még min-

dig az óvodásoknak. Ebben a prog-

ramban az óvodák középsõsei vehet-

tek részt. A picik ez alkalommal is 

különbözõ produkciókkal örvendez-

tették meg a Mikulást, s persze a 

jutalom itt sem maradhatott el. A 

tornaterem adta lehetõségeket 

kihasználva remek hangulatú tánc-

ház zajlott, a szélrózsa minden irá-

nyába „tekeredett a kígyó”, s hang-

zott fel a Csip, csip, csóka. A prog-

ram végén vidáman és kellemesen 

elfáradva térhettek vissza óvodáikba 

a gyerekek.

Ezt követõen már az iskolásoké 

volt a fõszerep: a Rákóczi úti 

Általános Iskola harmadik és negye-

dik osztályos tanulói, valamint a 

Kis-Liliom tánccsoport lépett fel. 

Remek produkcióikért õket is meg-

jutalmazta a Mikulás. Sõt, sikerült a 

Mikulást egy közös táncra is invitál-

ni, így valóban elmondható, hogy a 

hangulat fergeteges volt. A Mikulás 

távozása után is folytatódott a tánc, 

melybe immár a lelkes szülõk is 

bekapcsolódhattak.

Elmondható, hogy az egész nap 

kiválóan telt, melynek során mint-

egy 300 mezõtúri kisgyermeknek 

sikerült egy kis örömöt szerezni.

„Leg a láb” három Mikulás egy nap!

II. Tóth Károly úszóverseny

A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. úszó szakosztálya és a Mezõtúr 

Városi Sportiskola szervezésében 2014. január 11—én (szombat) 10 órai 

kezdettel kerül megrendezésre a II. Tóth Károly meghívásos úszóverseny.
A verseny helye: Mezõtúr Városi Strandfürdõ és Fedett Uszoda

(Erzsébet liget).

A verseny támogatói: Mezõtúr Város Önkormányzata, Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft, Mezõtúr és 

Környéke Víz-és Csatornamû Kft, és a SZÜLÕK.

Minden versenyzõt és érdeklõdõt szeretettel várunk.

A versenykiírás megtekinthetõ a www.mezoturesvideke.hu oldalon. 

Csipes Andor szakosztályi edzõ
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Mezõtúron a fenntartható fejlõdésért! 

2013 /12 / 05

 A környezettudatos szemlélet kialakításához – a gazdaságos energiafel-

használás, a levegõszennyezés csökkentése, vizeink védelme, természetes 

és épített értékeink megismerése, tudatos vásárlás és környezetkímélõ hul-

ladékkezelés – szükség van a tájékoztatásra, az ismeretek bõvítésére. 

A projekt keretén belül a diákok iskolai tanórákon, tanyalátogatási prog-

ramokon, honlapon, kiadványokon és három szemléletformáló rendezvé-

nyen szerezhetnek pontos ismereteket arról, hogy jelenlegi életmódjuk 

milyen mértékben szennyezi a környezetet, és hogyan tudják szokásaik 

apró változtatásával kímélni a környezetüket, élhetõ jövõt teremteni. 

A projekt hangsúlyozottan fókuszál Mezõtúr és kistérségének természe-

tes, és épített környezetének jellegzetességeire, a térségben található helyi 

termékek jellemzõire, a helyi termékek vásárlásának elõnyeire. 

Mezõtúr Város Önkormányzata a hazai, helyi továbbá a környezeti fenn-

tarthatóság más szempontjaiból értékes termékek fogyasztását népszerûsí-

tõ, valamint helyi értékek népszerûsítését célzó programjára, a ” Mezõtúron 

a fenntartható fejlõdésért!”címû KEOP-6.1.0/B/11-2011-0151 azonosító jelû 

pályázattal 35.083.155 Ft egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást nyert. 

A projekt összköltsége: 36.929.637 Ft. 

A projekt célja, hogy Mezõtúr jelenlegi és jövõbeli felnõtt lakossága kör-

nyezettudatos életmóddal teremtse meg magának és a következõ generáci-

óknak az élhetõ környezetet. 

A projekt megvalósításának idõszaka: 2013.10.01.-2014.09.30. 

Mezõtúr Város Önkormányzata kiemelten kezeli a környezetvédelem, a 

fenntartható fejlõdés és életmód közvetítését a lakosság körében, elsõsor-

ban a legfogékonyabb korú általános és középiskolás tanulók számára.

Mezõtúr Város Önkormányzata

Cím: 5400 Mezõtúr Kossuth tér 1

Telefon: +36 (56) 551-902,

E-mail: pmh@mezotur.hu

Honlap: www.mezotur.hu

„Készüljünk együtt az ünnepekre!”

Gyermekkönyvtári programok

December 9-13 között 
1.- 2. osztályosok részére:

A télapónak fáj a foga c. bábelõadás, mesefoglalkozás

3.- 5. osztályosok részére  - A magyar népszokásokat felelevenítõ játék

          (A foglalkozások elõzetes egyeztetés alapján látogathatók)

December 13. - 15. között látogatható az Adventi koszorú kiállítás
Dec. 14.-én 17 órától bábelõadások, a TÁMOP_3.2.13 Sokszínû 

Könyvtár pályázatunk támogatásával. Vendégeink a Rákóczi Úti Általános 

Iskola és a MóriczZsigmond Városi Könyvtár bábosai.

December 15.-én 16,30 órakor a „ Legszebb Adventi Koszorú Készítõ „ 
verseny ünnepélyes eredmény hirdetése.

December 16.- 19. között 
„Gyermekek a gyermekekért!„ - Töltsük meg a MESELÁDÁ-t!
Azaz, örömmel vennénk, ha a már kinõtt, megunt, de még jó állapotban 

lévõ meséskönyveitekkel megtöltenétek a meseládát, hogy ezzel is örömet 

okozhassunk másoknak.

(Természetesen szüleitekkel való egyeztetés után).

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0318 

azonosító számú „Sokszínû könyv-

tár”  címû pályázat keretében több 

szakkör mûködik a város tanulói 

számára. A Mezõtúri Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtárban heti 

rendszerességgel vehetnek részt 

kézmûves foglalkozásokon a 

Református Kollégium és a 

Mezõtúri Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvû Általános Iskola diákjai. A 

Mesterszállási Általános Iskolások 

pedig havonta egy alkalommal 

kézmûveskedhetnek közremûkö-

désünkkel. Többen mûvészetterá-

pia foglalkozásokon, önismereti 

elõadásokon, tûzzománc szakkör-

ben, könyvtári és irodalmi körök-

ben, bábszakkörben fejleszthetik 

tudásukat. A szakmai megvalósítók 

honorálását, a felhasznált anyagok 

beszerzését a pályázat biztosítja. A 

kézmûves foglalkozások tematikája 

követi az aktuális õszi- téli- tavaszi 

ünnepeket. A kézmûvesség minél 

több fajtáját szeretnénk megismer-

tetni a gyerekekkel, a hagyomány-

õrzõ népmûvészeteket (pl. nemeze-

lés, csuhé, szalma munkák) mind a 

modern technikákat is (gyöngyfû-

zés, filcmunkák, papírhajtogatás). 

Képünkön a Magyar –Angol Két 

Tanítási Nyelvû Általános Iskola 

diákjai csuhébabát és díszeket  

készítenek a karácsonyi ünnepre 

készülve.

„Sokszínû könyvtár” 

Kis közösségünk református egyhá-

zunk presbitériumából kirándulást 

tett október végén Mátraházára. A 

Duna melléki református egyház kon-

ferencia központja nagyszerû szállás-

helyünk volt. Gyönyörû idõben jártuk 

meg a Kékestetõt, ahol az elsõként 

megépített (1960) televíziós adóto-

rony felsõ erkélyérõl gyönyörködtünk 

a számunkra ritka panorámában. A 

vasárnapi istentiszteletet Mihalina 

László a mi kedves lelkészigazgatónk 

tartotta. A finom ebéd után Parádra 

kirándultunk, ahol belecsöppentünk 

egy népmûvészeti vásárba, de láthat-

tuk a híres Károlyi-féle Cifra Istállót, a 

kocsimúzeumban a fõúri hintókészí-

tés mûremekeit. Utána egy nagy 

egészségügyi sétát tettünk az erdõ-

ben, a vízesés felé. Este fürdõzni is 

lehetett a szomszédos szállodában. 

Hazafelé jövetben Gyöngyösön egy 

borpincében, a Regélõ Borházban hal-

lottunk kedves történeteket a borá-

szatról. Megkóstoltuk a Farkasvért és 

elénekeltünk néhány bordalt. 

Köszönjük dr. Kun Elemér fõgondno-

kunknak a jó szervezést, a szép utat 

és egyházunknak az utazáshoz nyúj-

tott segítségét, a kisbuszt. 

A résztvevõk nevében:

Kissné Mikes Éva

Mátraházi szép napok

Zeneiskolai bérletes Karácsonyi Hangverseny
a Városi Oktatási Centrum Sportcsarnokában (volt Fõiskola)

2013. december 19-én (csütörtökön) 17:30 órakor. 
A hangverseny fõvédnöke: Herczeg Zsolt polgármester

Az ünnepi mûsort adják a mezõtúri Bárdos Lajos Mûvészeti Iskola 

hangszeres és táncos növendékei, tanárai… és egy kis meglepetés.
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December 8-án délután rendeztük 

meg a Gyermek és Ifjúsági 

Citerazenekarok 15. Túri 

Találkozóját. Nagy örömünkre az 

érdeklõdõ közönség zsúfolásig meg-

töltötte a Közösségi Ház nagytermét.

A népzenei délután háziasszonya 

egyesületünk tagja, Patkós Éva városi 

képviselõ volt, aki szép verssel alapoz-

ta meg a hangulatot, majd Seres 

Attiláné, nyugalmazott ének-zene 

tanár, karnagy mondott megindító 

visszaemlékezést a családról, a szere-

tetrõl, közben Batta Attila Viktor alpol-

gármester meggyújtotta a város adven-

ti koszorúján a második gyertyát. 

Ezek után Boldog István ország-

gyûlési képviselõ, a népzenei talál-

kozó támogatója, fõvédnöke köszön-

tötte a megjelenteket, külön nagy 

szeretettel a gyerekeket, akik az 

ország több területérõl jöttek ma ide 

azért, hogy tudásukat megmutassák 

Mezõtúr zeneszeretõ közönségének.

Patkós Évi bemutatta a szakmai 

bizottság tagjait: dr. Lengyel 

Erzsébetet, a KÓTA megyei elnökét, 

Karapancsevné Jász Ildikót és 

Birinyi József népzenekutatót, a 

Magyar Kórusok, Zenekarok és 

Népzenei Együttesek Szövetségének 

társelnökét, majd színpadra szólítot-

ta a Bárdos Lajos Alapfokú 

Mûvészeti Iskola Méhecske citeraze-

nekarát, akik Vésztõi párosítók címû 

mûsorszámukkal nagy sikert arat-

tak. Õket (milyen érdekes egybe-

esés) a Vésztõrõl érkezett 20 ifjú 

zenész követte, majd a romániai 

Kisiratos legfiatalabb citerásai követ-

keztek. A nagy múltú Sándorfalvi 

citerazenekar  utánpótlás csoportja, 

a Zengõmadár zenekar is kitett 

magáért és a nagy elõdök méltó utó-

dai lehetnek néhány év múlva. 

Zákányszéket 3 együttes is képvisel-

te, a Palánta-banda, a Csalogányok 

mutatkoztak be és a legnagyobbak, 

a Nefelejcs zenekar játszottak ferge-

teges tánctempóban. A szentesi 

Margaréták Mélykútiné Nelli vezeté-

sével itt nálunk is bizonyságot tettek 

arról, hogy ifjú koruk ellenére a sok 

elismerõ díj nem véletlen.

Az estet a helyi Tücsök zenekar 

zárta szerelmes dalokkal, majd 

következett a meglepetés: a citera 

tanszak valamennyi növendéke fel-

sorakozott a színpadon és tekintet-

tel a közelgõ karácsonyra, a Tücsök 

zenei kíséretével elénekelték a 

’’Jézus ágyán nincsen paplan’’ kez-

detû karácsonyi éneket. A közönség 

vastapssal köszönte meg a népzenei 

délután fellépõinek a szép délutánt.

Amíg a zsûri és a csoportvezetõk 

a könyvtár olvasótermében a szak-

mai dolgokról cserélték ki gondola-

taikat, addig a gyerekeket vendégül 

láttuk egy kis estebéddel, majd a 

táncos lábúaknak is lehetõséget 

adtunk a mozgásigényük kielégíté-

sére: a szolnoki Szeres Népzenei 

Együttes muzsikája és két táncosuk 

segítségével moldvai táncokat 

tanulhattak a fiatalok.

Megható, érdekes, tartalmas ese-

mény volt... Ezt nem én mondtam... 

Hanem azok az emberek, akik mie-

lõtt kiléptek a Közösségi Ház ajta-

ján, odajöttek megköszönni az 

élményt... Ezért (is) érdemes...

Boldog karácsonyt, békés új esz-

tendõt kívánunk, kedves mezõtúriak.

Csider István

titkár

Újra zengtek a citerák

Vedd, védd és vidd a helyit!
A Herman Ottó Természetvédõ Kör megnyitotta a Kevi Portéka 

webáruházat, ahol Túrkevén és környékén élõ kézmûves mesterek

termékei kaphatóak. 

A késõbbiek során helyben elõállított bioélelmiszerekkel és egyéb helyi 

termékekkel kívánjuk bõvíteni kínálatunkat, melyhez várjuk térségi kéz-

mûvesek, helyi termék elõállítók, õstermelõk jelentkezését!

Érdeklõdni lehet: 56/361-505.

A nagykunsági helyi termékek on-line piaca

www.keviporteka.hu
A webáruház a LEADER Helyi termék feldolgozásának és piacra jutásának 

támogatása pályázati konstrukció keretében, az Európai Unió és az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával valósult meg.

Adventi készülõdés
2013. december 1 -december 22.

 A Csoda-vár Óvodában a tehet-

séggondozás több év óta folyamato-

san megvalósul. 2008-ban óvodánk 

elkészítette a helyi tehetséggondo-

zó programját. A programunk célja 

a minden gyermekre kiterjedõ 

tehetséggondozás, amelyet óvoda-

pedagógusaink a gyermekek egyéni 

képességeire építve, egyéni fejlesz-

tési terv formájában valósítanak 

meg. Intézményünk így tud megfe-

lelni annak a törvényi elvárásnak, 

hogy minden gyermek egyéni, dif-

ferenciált, személyiségének és rész-

képességeinek megfelelõ fejlesztést 

kapjon. Feladatunk a tehetség-ígé-

retek kiszûrése és fejlesztése, vala-

mint a mûhelyekbe való beajánlása. 

Tehetséggondozó munkánk fontos 

része az óvodapedagógusok minél 

magasabb szintû felkészültségének 

támogatása, az ismeretek folyama-

tos bõvítése. Ennek érdekében 

eddig is részt vettünk tehetségnapo-

kon, konferenciákon, elõadásokon, 

akkreditált továbbképzéseken. 

2013 nyarán, pályázati úton 

újabb lehetõséget kaptunk ismere-

teink bõvítésére, a TÁMOP – 3.4.5-

12-2012-0001 Tehetséghidak 

Program nevû pályázatán, amelyet 

sikeresen elnyertünk. A továbbkép-

zésre 2013. október 28-án került sor 

a Csoda- vár Óvodában. Az elõadá-

son, intézményi szinten 20 fõ óvo-

dapedagógus vett részt, melybõl 11 

fõ tehetségmûhely vezetõ. A képzés 

szervezõje a Magyar Tehetségsegítõ 

Szervezetek Szövetsége közhasznú 

szervezet. A továbbképzés témája: 

Tehetség-ígéretek felismerése az 

iskoláskor elõtt. Elõadója: Dr. Dávid 

Mária pszichológus, gyógypedagó-

gus volt. A 10 órás továbbképzés 

tartalmilag két részre tagozódott, 

melyben az elmélet és az interaktív 

gyakorlat váltakozott. 

Az egész napos továbbképzés 

sikere lehetõséget adott kollegáink-

nak újabb ismeretszerzésre, ered-

ményességük megerõsítésére, és a 

távlati céljaik egyre magasabb szin-

tû megvalósítására tehetséggondo-

zó munkájuk során.

Az intézmény nevelõtestülete

Tehetséggondozás a Csoda- vár Óvodában

Futók - kocogók figyelmébe!
Szeretettel várunk minden sportbarátot 2013. december 30-án

15. alkalommal megrendezésre kerülõ  óévbúcsúztató futóversenyre.

Helye és rajt: Ligeti-tó 16,00 óra
Gyülekezõ: a fedett uszodánál

Bõvebb információ: www.turikupa.hu,

Barta Gyula       06/20 481-6233,

Bagdán Sándor  06/30 269-2386



m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2013. december 13. közéleti lap

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

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, 
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: 
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ, 
tipográfus: Bodor Márta. 

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2014. január 08. (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 érke-
zett 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.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK
Mile Lajos élt 65 évet,

Tokai Sándor élt 77 évet,
Szabó Tiborné Molnár Erzsébet élt 55 évet,

Gulyás József élt 74 évet,
Korizsné Árvai Katalin élt 71 évet,

Tamási Katalin élt 64 évet
Both Györgyné Herczegh Irén élt 88 évet.

  Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
December 13-19-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
December 20-26-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
December 27- 2014. január 3-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
2014. január 4-én
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Január 5-6-án
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5
Tel.: 56/350-044
Január 7-8-án
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
Január 9-én
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Január 10-16-án
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Január 17-23-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.

Tel.: 56/350-637

Január elsejével ügyeleti változás 
lép életbe!

ünnepnap/szombat/vasárnap
8-10 óráig és 16-18 óráig
Hétköznap
17-19 óráig

Állatorvosi ügyelet
December 14-15-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
December 22-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
December 24-25-26-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, Józsf a. u. 9.
Tel.: 06/56/352-265;
06/30/977-0936
December 27-28-29-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209
2014. január 1-jén
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
06/20/975-1073
2014. január 4-5-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

Csala Szabolcs OlivérCsala Szabolcs Olivér
(Kecse Renáta)(Kecse Renáta)

Majerszki MilánMajerszki Milán
(Korsós Csilla)(Korsós Csilla)

TÁJÉKOZTATÁS
A közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. 

ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek elérhetõségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu Telefon: + 36 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos címének megadása szükséges.

Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ részére 

is jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére.  Telefon: + 36 80 / 210-310. Rácz AdélRácz Adél
(Nádudvari Orsolya)(Nádudvari Orsolya)

Rafeal Antónia MajaRafeal Antónia Maja
(Rafael Márta)(Rafael Márta)

Savella GergelySavella Gergely
(Kovács Szilvia)(Kovács Szilvia)

Vetési Gábor BalázsVetési Gábor Balázs
(Veres Irén Erika)(Veres Irén Erika)
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