
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXVI. évfolyam 11. szám 2014. június 06.

Pedagógusnap     3. old.

Jó hangulatú Gyermeknap a Városi Strandfürdõben 4. old.

Németorszgából érkeztek kórházi ágyak Mezõtúrra 4. old.

Programajánló     6. old.

Tájékoztató a szelektív gyûjtés rendszerének bevezetésérõl  7.old.

Kaán Károly verseny huszonkettedszer Mezõtúron 7. old.

Megkérdeztük...
2014. május 29-én Mezõtúr 
város képviselõ-testülete 
megtartotta soros nyilvános 
és zárt ülését. Ennek döntése-
irõl Herczeg Zsolt Mezõtúr 
város polgármestere és Batta 
Attila Viktor alpolgármester 
tájékoztatta a lakosságot 
2014. június 2-án.

– Az elmúlt soros ülésen kiemelt 

figyelmet kaptak a gazdasági tár-

saságok. Miért volt erre szükség?

H.Zs.: –Az önkormányzati tulaj-

donban lévõ gazdasági társaságok 

beszámolóit tárgyaljuk ebben az 

idõszakban. A számviteli törvény 

alapján május 31-ig a mérleget a 

társaságok taggyûlésének el kell 

fogadni. Így a cégeink beszámolói 

és a 2014. évi üzleti tervei voltak 

fõként napirenden. 

Elfogadásra került az MVK 

Mezõtúri Városüzemeltetési 

Kommunális Kft. beszámolója és 

üzleti terve; a Mezõtúr és Környéke 

Víz- és Csatornamû Kft. 2013. évi 

beszámolója. Tekintettel arra, hogy 

2013. június elsejét követõen az ivó-

víz és szennyvízszolgáltatás a 

Tiszamenti Regionális Vízmûhöz 

került át, így ez a társaság most tevé-

kenységet nem végez; ezért üzleti 

terv sem készült. A Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Kft. esetében 

is a 2013. évi beszámolójáról tárgyal-

tunk és a közhasznúsági jelentésrõl, 

valamint jóváhagyta a képviselõ-tes-

tület a 2014. évi üzleti tervét is. 

Hozzá kell tenni, hogy a képvise-

lõ-testület minden egyes gazdasági 

társasággal, azok vezetõivel, mun-

katársaival alapvetõen elégedett 

volt. Kritika nem hangzott el, nincs 

olyan cégünk, ahol olyan nagy baj 

lenne, ami személyi változásokat 

követelne. A testület minden cégve-

zetõnek, munkatársnak megkö-

szönte a munkáját; látjuk azt, hogy 

mindenhol tisztességgel végzik 

munkájukat a kollégák.

Elfogadtuk a 2013-as beszámolóját 

az Italiagro Kft.-nek, ez a kft. valósít-

ja meg az úgynevezett bivalyprojek-

tet. A Mezõtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelõ Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft. esetében is elfogadás-

ra került a beszámoló és az üzleti 

terv. Többször hírt adtunk már arról, 

hogy mind az MVK és mind az 

Intézményellátó Kft. élére 2014. janu-

ár elsejétõl új ügyvezetõket választott 

a képviselõ testület. Megállapíthatjuk 

azt, hogy minden bizonnyal jól dön-

töttünk, elégedettek vagyunk a höl-

gyek munkájával és látjuk, hogy a 

maximális tenni akarás jelen van a 

mindennapi munkájukban. 

A Mezõtúri Ipari Park Kft.-nek és 

az Alföld Thermál Hotel Mezõtúr 

Szolgáltató Kft. –nek 2013. évi 

beszámolója és 2014-es üzleti terve 

is elfogadásra került. 

– Kevesebb létszámmal mûködik 

májustól a közfoglalkoztatás. Mit 

lehet tudni, milyen hatással lesz 

ez a változás?

H.Zs.: – A tél folyamán a közfog-

lalkoztatás számos területén oktatás 

zajlott, az alapkompetenciák mellett 

a mezõgazdaságban, a hulladékos 

területen, az útjavítás, járdaépítés 

területén is képzéseken vehettek 

részt a közfoglalkoztatottak egészen 

április végéig. A jelenlegi problé-

mánk az, hogy május 15-én történt a 

váltás, amikor is új emberek kerül-

tek be a közfoglalkoztatásba és azzal 

szembesültünk, hogy az elmúlt évi-

hez képest a bevontak száma jelen-

tõsen kevesebb. Ezért is fordulhatott 

elõ az, hogy sok helyen a fû nagyobb 

volt, mint az elvárható. Ennek az a 

prózai oka, hogy jelenleg a közfog-

lalkoztatottak létszáma kevesebb. 

Erre megoldásként az kínálkozott, 

hogy hétvégén túlórákat rendelt el a 

Mezõtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelõ Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Kft. vezetõje 

az állandó közfoglalkoztatottjainak. 

Ezzel az intézkedéssel próbálja az 

ügyvezetõ asszony ellensúlyozni a 

kevés létszámot. Idõközben értesül-

tünk arról, hogy augusztus 1-tõl sok-

kal több létszámban érkezhetnek 

hozzánk a dolgozók. Ez az ütem 

május 15-tõl július végéig szól, a 

következõ pedig augusztus 1-tõl 

december 31-ig fog tartani és úgy 

tûnik, hogy mind az általános köz-

foglalkoztatás terén, – amely most 

már 8 órában zajlik – mind a START 

munkaprogramban a bevonhatók 

létszáma a jelenleginél jóval több 

lesz. Úgy gondolom augusztus else-

jétõl helyre állhat a megszokott rend 

Mezõtúron. Hiszen, ha valaki visz-

szagondol az elmúlt évre, nem 

mondhat negatívumokat, alapvetõ-

en tisztaság volt a városban. Nagyon 

sok kátyú van az útjainkon, 10-20 

közötti az ütõkátyúk száma, kértem 

az ügyvezetõ asszonytól, hogy vala-

milyen átcsoportosítással ennek a 

megoldásán is dolgozzanak, hiszen 

nem szeretnénk azt, hogy bárkinek 

kára származzon az úthibákból. A 

Start mezõgazdaság az a program, 

amely folyamatosan fut, közel 40 fõ 

tevékenykedik 6 hektáron. A kollé-

gák visszajelzései alapján az elmúlt 

évi hibákból tanultak a programban 

résztvevõk és már most látszik, 

hogy nagyobb eredményt fog hozni 

az idei gazdálkodás.

– Napirendi pontként szerepelt a 

Mezõtúr Város gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellá-

tásáról szóló beszámoló, melyet a 

testület elfogadott. Mit emelnének 

ki ebbõl a beszámolóból?

B.A.V.: – A beszámolóból kiderült, 

hogy Mezõtúr város lakossága igen 

nagymértékben csökken. A rendszer-

váltást követõen 23 ezer fõ körüli 

lakos élt a városban, most viszont 

17624 fõre csökkent a mezõtúri polgá-

rok száma. Jelentõs a csökkenés. 

Illetve az utolsó 3 évben a 18 év alatti 

gyermekek számának a fogyása is 

igen megdöbbentõ, közel 200 fõvel 

csökkent itt is a létszám. A beszámoló 

kitért az önkormányzati természetbe-

ni ellátások biztosítására is. Azt kell 

kiemelni, hogy sajnos ezek száma is 

nagyon nagymértékben nõ, ami igen 

negatív visszajelzés a lakosság anyagi 

és egyéb helyzetére való tekintettel. 

Gyakorlatilag a lakosságszám csök-

ken, viszont érdekes módon, ezzel 

párhuzamosan a kiskorú anyák száma 

egyre nõ. Ez nem csak azért rossz, 

mert egy 7-8. osztályos tanuló, ha 

gyermeket szül, õ maga is gyerek és 

Kép: Mezõtúri Városi Televízió
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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

Mezõtúr Város Önkormányzata 

2014. augusztus 19-én, immáron 

hagyományként szervezi meg a 

varázslatos LAMPIONÚSZTATÁST. 

Ebbõl az alkalomból, idén elõször, 

az Önkormányzat LAMPION 

SZÉPSÉGVERSENYT hirdet. A saját 

kezûleg, kizárólag természetes 

anyagokból készült (fából, nádból, 

újrahasznosítható papírból, stb.) 

lampionok fotóit 2014. augusztus 

3-ig kérjük eljuttatni az alábbi elér-

hetõségek valamelyikére:

Cím: Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal, Fõporta

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

E-mail: akorcsok@mezotur.hu

A fényképek mellett mindenki 

legyen szíves feltüntetni a nevét, 

címét, elérhetõségét és életkorát. A 

versenyen a következõ korosztá-

lyokban lehet indulni:

• Óvodások (3-6 éves korig)

• Általános iskola alsó tagozat 

(7-10 éves korig)

• Általános iskola felsõ tagozat 

(11-14 éves korig)

• Középiskolások, gimnazisták 

(15-18 éves korig)

A városvezetésbõl és pedagógu-

sokból álló zsûri, minden korcso-

portban a legjobbat fogja jutalmazni. 

Az eredményhirdetésre és a díjak 

átadására 2014. augusztus 19-én, a 

LAMPIONÚSZTATÁS alkalmával 

kerül sor, ahol a versenyben részt-

vevõk elsõk között bocsáthatják 

vízre lampionjaikat.

Várjuk a szebbnél szebb alkotá-

sokról készült fotókat!

Mezõtúr Város Önkormányzata

Lampion szépségverseny

nem felkészült a gyereknevelésre, de 

mivel nem fejezi be az iskolát, így 

gyakorlatilag a hátrányos helyzetet 

újrateremti, iskolázottság valamint a 

vagyoni helyzet tekintetében is. Itt 

felhívnám a figyelmet a család jelentõ-

ségére, hiszen a gyermekeket még a jó 

családban is sok káros hatás érheti. A 

beszámoló kitér a támogatásokra, 

amely száma folyamatosan nõ, az 

önkormányzat ezt a feladatát a továb-

biakban is mindenképpen el fogja 

látni. Szeretném kiemelni azt is, hogy 

a hátrányos helyzet jogosultságát iga-

zolni kell, ennek a nyár folyamán vál-

toznak a szabályai, így felhívom min-

denki figyelmét, hogy ha szeretné 

igénybe venni ezeket a támogatáso-

kat, akkor idõben keresse meg az 

önkormányzatot.

– A Mezõtúri Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár igazgatói felada-

tainak ellátására pályázatot írtak 

ki, melyet zárt ülésen bíráltak. 

Milyen eredmény született?

– Az eredeti pályázati kiírás 5 

évre szólt ugyan, de a város vezeté-

se és a képviselõ-testület úgy dön-

tött, hogy ezt a pályázati kiírást 

érvényteleníti, hiszen nem titkolt 

célunk, hogy a könyvtár szervezeti 

mûködését át fogjuk alakítani. 

Minden tekintetben a fõcélunk a 

gazdaságos mûködtetés. A 2014. 

december 31-ig szóló megbízatást 

Papp Erika nyerte el, aki ezt a fel-

adatot a megváltozott körülmények 

ellenére is vállalta, elõre is köszön-

jük a munkáját. 

Bodor Márti

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2014. május 29-ei soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

• az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 

30/2006.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

• a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az intézményi térítési 

díjakról szóló 12/2010.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

• a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggõ partnerségi 

egyeztetés szabályairól.

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 

Sajtóközlemény

Kényelmesen is intézhetõk 
a családtámogatási ügyek

A Magyar Államkincstár – ügyfelei kényelmét szem elõtt tartva – folya-

matosan azon dolgozik, hogy megkönnyítse a különféle ügyintézések 

menetét. A szervezet számára is világos, hogy a családtámogatási ellátások-

kal kapcsolatos ügyek kiemelt fontosságúak a lakosság körében, ezért a 

közelmúltban kétféle kényelmi szolgáltatással is elõlépett.

A Magyar Államkincstár ügyfelei a családtámogatási és fogyatékossági 

támogatás iránti kérelmüket már elektronikus úton is benyújthatják a www.

allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül. A kényelmi szolgáltatás azon 

ügyfelek részére érhetõ el, akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval. 

A szolgáltatás révén a családok idõt és költséget takaríthatnak meg, 

hiszen otthonuk kényelmébõl is indíthatják megújult felületen az anyasági 

támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély (GYES), gyermekne-

velési támogatás (GYET) iránti kérelmüket, amely kiegészült a fogyatékos-

sági támogatás iránti kérelemmel.

Lehetõség van azonban arra is, hogy az ügyfélkapus regisztrációval nem 

rendelkezõ ügyfelek 40 kisebb postahivatalon – kihelyezett ügyintézési 

pontokon – keresztül, elektronikus úton is beadják családtámogatási ellá-

tással kapcsolatos kérelmeiket. A postahivatalok elérhetõségeirõl a Magyar 

Államkincstár (www.allamkincstar.gov.hu), valamint a Magyar Posta 

(www.posta.hu) honlapja nyújt felvilágosítást. 

Családtámogatási, illetve fogyatékossági támogatással kapcsolatos kérdé-

sekben az ügyfelek a Magyar Államkincstár honlapján, illetve a Call 

Centeren keresztül – 06-30-344-0045; 06-70-460-9005; 06-20-881-9535; 
illetve helyi díjjal hívható számok  – tájékozódhatnak. Személyes ügyin-

tézés pedig továbbra is a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságain 

található Családtámogatási Irodákban lehetséges, melyek elérhetõségeit 

szintén a Kincstár honlapja tartalmazza.

www.turihirek.hu
Hírek, Tények, a Lényeg! Túri Hírek
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Mezõtúr Város Önkormányzata 2014. május 30-án a Közösségi Ház nagy-

termében Pedagógusnap alkalomból köszöntötte a városunkban dolgozó 

óvónõket, tanítókat, tanárokat, dajka néniket és a munkájukat segítõ tech-

nikai dolgozókat, s mindazokat, akik bármely területen munkájukkal segí-

tik a fiatalság nevelését. 

Ünnepi köszöntõt mondott Majoros Gergely a Teleki Blanka Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola, és Kollégium megbízott intézményvezetõje.

A rendezvényen Mezõtúr Város Önkormányzata nevében a pedagógus 

munkájuk elismeréseként Herczeg Zsolt polgármester és Batta Attila Viktor 

alpolgármester adta át a kitüntetõ díjakat:

- „ÉLETMÛÉRT” díjat Juhász Sándorné a Teleki Blanka Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola, és Kollégium pedagógusa és Kun Katalin a 

Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusa;

- „Mezõtúr neveléséért, oktatásáért” kitüntetõ díjat Cihat Annamária a 

Mezõtúri Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Alapfokú 

Mûvészeti Iskola Kossuth Lajos Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvû 

Általános Iskola pedagógusa és

- „Mezõtúr gyermekeiért” kitüntetõ díjat Hegyi Ildikó a Mezõtúri Magyar 

- Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 

Kossuth Lajos Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola pedagó-

gusa részére.

Mezõtúr város polgármestere Lantai Laurának Oklevelet adományozott 

Mezõtúr város gyermekeinek magas színvonalú neveléséért, oktatásáért.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma nevében polgármester úr és alpol-

gármester úr „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREMET” adott át 

Kovácsné Kálnai Róza a Mezõtúri Református Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda pedagógusa részére.

Az önkormányzati rendezvényen „ARANY DIPLOMÁSKÉNT” köszöntöttük 

Dr. Gombás Istvánnét, Korom Kálmánnét, Tiba Mihálynét és Trinyik Pálnét. 

Az Aranydiplomához ezúton is szívbõl gratulálunk, és jó egészséget kívánunk.

A Mezõtúri Városi Óvodák alkalmazotti közösségének javaslata alapján, 

az intézmény oklevelet adományozott és vezetõi dicséretben részesítette 

Andrási Ilona óvodapedagógus, helyettes vezetõt.  

Az elismerést átadta városunk polgármestere és Kontér Béláné a Városi 

Óvoda vezetõje.

Az ünnepségen ezt követõen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Mezõtúri Tankerülete által a pedagógus munkák elismerésére került sor:

- Karapancsevné Jász Ildikó „Tehetséggondozó munkájáért”,

- Kelemen Sándorné „Iskolai könyvtárosi, tantárgyi tehetséggondozó 

munkájáért”,

- Lévai Magdolna „Az iskolában évek óta folyamatosan végzett magas 

színvonalú mûvészeti tevékenységéért”,

- Simainé Király Ildikó „Közösségi munkájáért, gyermekprogramok szer-

vezéséért”.

A díjakat átadta polgármester úr, dr. Sebestyén Katalin tankerület igaz-

gató és Kozák Zsolt intézményvezetõ.

A Klebelsberg Intézmény-fenntartó Központ Szolnoki Tankerülete pedagó-

gus munkája elismerést adományozott Beregszászi Róza és Tóth Anikó részére. 

A díjakat átadta Herczeg Zsolt polgármester és Majoros Gergely megbí-

zott intézményvezetõ.

A Városi Pedagógusnapon a Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola 

tanárai és diákjai színvonalas mûsorral kedveskedtek a megjelent vendé-

geknek, melyet ezúton is köszönünk.

A kitüntetésekhez ezúton is szívbõl gratulálunk, kívánunk minden peda-

gógusnak jó egészséget, munkájukhoz további sok sikert és kitartást!

Makainé Ésik Klára

Pedagógusnap

A hagyományok szerint idén is 

megrendezésre került a Városi 

Gyermeknap elõtti pénteken a 

Közösségi Ház által kiírt gyermek-

napi rajzpályázat eredményhirdeté-

se és kiállítás megnyitója.

A zsûrinek - aminek tagjai a 

következõk voltak: Kontér Béláné, a 

Városi Óvodák vezetõje, Nagy 

Ferenc rajz és matematika szakos 

tanár, valamint Pusztai Zsolt a Túri 

Fazekas Múzeum muzeológusa, - 

rendkívül nehéz dolga volt, hiszen 

több mint 200 alkotásból kellett 

kiválasztaniuk a gyõzteseket.

A helyezések a következõképp 

alakultak:

Óvoda:
Különdíj: Isaszegi Boglárka 

Tulipán csoportos ovis, a 

Százszorszép Óvodából

III.  Szabó Zelma, Csoda-vár 

óvoda

II. Jancsa Sára, Csoda-vár óvoda, 

Katica csoport

I. Kecse Jázmin és Simai Viktória, 

Százszorszép ovi

Általános Iskola, alsó tagozat
Különdíj Szegedi Tamás 

és Mucha István Kossuth úti iskola, 

4. osztály, 

III. Fazekas Flóra, Rákóczi úti 

iskola, 1. a 

II. Burai Barbara, Rákóczi úti 

iskola, 3.a

I. Tolnai Gergõ, Nagypál 

Barnabás, Sípos Erik, Kossuth úti 

Általános Iskola,  2. osztály 

Általános iskola, felsõ tagozat
A zsûri különdíját kapta Baranyi 

Hilda 7. a osztályos tanuló a Rákóczi 

úti Általános Iskolából. 

III. Rafael Adelina Rákóczi úti 

Általános Iskola, 6. b  

II. Urbán Soma, Református 

Kollégium, 5. o. 

Varga Ágnes, Újvárosi tagintéz-

mény, 5. o. 

Közösségi Ház különdíja: 
Vad Lili, Pók Hajnalka, Kovács 

Sára, Kossuth úti iskola 2. osztály

Önkormányzat különdíj: 
Balogh Anasztázia, Rákóczi úti 

iskola, 6. osztály

Különdíjas a 2014. évi Gyermek-
napi plakát tervéért: 

Varga Ágnes, Újvárosi tagintéz-

mény, 5. osztály 

Gratulálunk a nyerteseknek! 

Köszönjük minden gyermeknek, 

szülõnek, pedagógusnak, hogy 

részt vettek pályázatunkon! 

Találkozunk jövõre is!

A kiállítást 2014. június 27-ig 

van lehetõség megtekinteni a 

Csodavár Óvoda Túri Szemezgetõ 

Tehetség mûhelyének alkotásaival 

együtt, amelyek szintén a Közösségi 

Ház nagytermében láthatók. A 

mûhely vezetõje Szarka Imréné 

Marika. Gratulálunk az alkotások-

hoz és további jó munkát kívánunk! 

Orosz Annamária

Gyermeknapi rajzverseny és kiállítás
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Kedves Mezõtúri lakosok!
 

Egy örömteli dolgot szeretnék 

Önökkel megosztani, amely a mi 

kórházunkkal történt.

Sok csodatevõ és segíteni vágyó 

ember példaértékû összefogásával 

ismét szerencsésnek mondhatjuk 

magunkat!

Ez év május 21-én 42 ággyal, 

ehhez tartozó ágybetéttel és éjjeli 

szekrénnyel gazdagodott az intéz-

mény. Az adomány egyenesen az 

Erfurti Helios Klinikáról érkezett.

Egy Ravensburgi Beclean e.v. 

Ferein nevû Egyesület segítségével 

kerültek Magyarországra a fentiek-

ben említett tárgyak.

A klinika teljesen caritatív célból 

ajánlotta fel az ágyakat és , hogy a 

valóságban is a kórházunkba kerül-

jenek nagyon nagy köszönetem 

fejezem ki Balogh László Úrnak, aki 

a Jászkíséri Önkéntes Tûzoltó 

Egyesület vezetõje.

Az Õ közremûködésének és áldo-

zatos munkájának eredményekép-

pen érkezett meg a szállítmány 

nagy és izgatott várakozásunkra.

Szeretném tájékoztatni Önöket, 

hogy az ágyak és tartozékaik 

nagyon modernek, hidraulikus 

technikával ellátottak, és abszolút 

jó állapotban vannak.

Ez az adomány lehetõséget ad, 

hogy a még régi ágyakat teljes egé-

szében le tudjuk cserélni a Hospice 

és az ápolási osztályon. Ezzel nem-

csak a kedves betegeink komfortér-

zetét tudjuk javítani és elviselhe-

tõbbé tenni bentlétüket, hanem a 

korszerûsége miatt funkcionalitásá-

ban megkönnyítheti az ápolók 

munkáját is.

Az ágyak, matracok, éjjeli szek-

rények összértéke közel 17millió 

forint számításaink szerint. Az 

ilyen kaliberû berendezések cse-

réjére saját gazdálkodásunkat 

tekintve a jelenlegi finanszírozás 

mellett esélyünk sem lett volna a 

közeljövõben.

További hálás köszönetem sze-

retném kifejezni annak a két szpon-

zorunknak, akik a bekerülés, illetve 

a szállítás összegét vállalva további 

támogatásukról biztosították az 

intézményt. Az Õ segítségük nélkül 

önerõbõl nem találtuk volna meg a 

megfelelõ megoldást!

Köszönet Franz Wohnhaas 

Úrnak és a Mezõtúri 

Önkormányzatnak!

Azt gondolom, hogy mit jelent az 

intézmény számára ez a fantaszti-

kus tett, szavakban nem lehet kife-

jezni,  a betegek, akik használják a 

mindennapos ápolásuk kapcsán a 

korszerû ágyakat az õ komfortérze-

tük a további biztosítéka ennek a 

nemes gesztusnak és ez így van jól!

 Újra és újra csak a köszönet és 

hála szavai jutnak az eszembe! 

Elmondhatom, hogy nemcsak 

nekünk az ott dolgozóknak fontos 

az intézmény sorsa, a betegek 

gyógyulása, a körülmények lehetõ-

ség szerinti folyamatos javítása, 

hanem városunk vezetõinél is prio-

ritást élveznek a fentiek, illetve  tit-

kos jótevõk gondolataiban  is 

hasonlók fogalmazódnak meg!

Már régóta tudjuk összefogással 

gyakran a lehetetlennek tûnõ dolog 

is leegyszerûsödik és megoldódik!

 Még egyszer õszinte tisztelet és 

köszönet segítõinknek!

 Dr. Csellár Zsuzsanna

Németországból érkeztek kórházi ágyak Mezõtúrra

Gyermeknap alkalmából színes programokkal várták a kicsiket és nagyo-

kat a Városi Strandfürdõben május 25-én. A nap folyamán öko-játszóház, 

mini-vidámpark, ugrálóvár, trambulin, kézmûveskedés, arcfestés, szeren-

csehorgászat és a színpadi produkciók is lehetõséget biztosítottak a kikap-

csolódásra.

A kora reggeli esõs idõt követõen, délelõtt napsütésben indultak a prog-

ramok.  Az Erzsébet Ligetben kilenc órakor hagyományosan kutyaszépség-

versennyel kezdõdött a nap, majd aszfaltrajzverseny és kerékpáros ügyes-

ségi verseny is szerepelt az események között.

A Strandfürdõ területén felállított színpadon elsõként bábelõadásokon 

vehettek részt a gyermekek, majd felléptek a „Leg a Láb” Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény tanárai és tanítványai, ezután a Wing Chun 

Kung Fu Harcmûvészeti Egyesület tartott bemutatót. A délutáni órákra már 

igazi strandidõ várta a résztvevõket. Akik nem a medencében hûsöltek, 

azok a Dalma Dance Club mûsorát tekintették meg, majd pedig a Ramazuri 

zenekar szórakoztatta a gyermekeket. 

15 órakor Herczeg Zsolt, Mezõtúr város polgármestere köszöntötte a 

Gyermeknap résztvevõit, majd sor került a Zöld Mezõtúr programsorozat 

vetélkedõjének eredményhirdetésére is, ezután tombolasorsolás következett. 

A koncertek között elsõként Fábián Éva interaktív gyermekmûsorában 

egy utazásra kalauzolta el a gyermekeket. A nap zárásaként óriási érdeklõ-

dés mellett a tinédzserek két nagy kedvence a Children of Distance és a 

Hõsök lépett a színpadra. 

Az idei Gyermeknap is nagyon jó hangulatban ért véget és az idõjárásnak 

is köszönhetõen szép számú résztvevõ látogatott el a Városi Strandfürdõbe.

A rendezvény fõ támogatója Mezõtúr Város Önkormányzata. 

További támogatóink:  

Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ KKN Kft., Városi 

Strandfürdõ, Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Mezõtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, Újvárosi 

Hagyományõrzõk Klubja, Mezõtúri Horgász Egyesület, Pinki Horgászbolt, 

Kor-Zol Mûszaki Szaküzlet, ProTúr Országúti Kerékpárcsapat, Varga 

Zoltánné Magdi, Fazekas Flóra, Fazekas Anna, Pete Gveni, Szûcs Gergely, 

Biriszló Zsolt, Papp Erika, Patkós Éva, Soltész Tamás, Dalma Dance Club, 

Wing Chun Kung Fu Mezõtúri Harcmûvészeti Egyesület, Leg a Láb 

Alapfokú Mûvészeti Iskola, Szabó Ferenc „Franky”, Tolnayné Irénke, 

Kelemen Márta, Sz. Nagy Ildikó, Török Sarolta, Madarászné Magdi, 

Berényiné Erika, Ádám Anikó, Soltész Mária, Czihat Veronika, Barcsi Zita, 

Kollárné Kiss Edit, Petõné Rojkó Judit, Szujó Tünde.

Veres Nikoletta

Jó hangulatú Gyermeknap a Városi Strandfürdõben

Fotó forrása: www.mezotur.hu
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A hungarikumról szóló 2012. évi XXX. Törvény alapján Mezõtúron is 

megalakult a Mezõtúri Értéktár Bizottság, amely már több alkalommal 

foglalkozott a jogszabályban megállapított kategóriákkal. A bizottság az 

eddig beérkezett javaslatokat fogadta el, amelyek a helyi értéktárba felke-

rültek. A Bizottság döntése alapján 12 javaslatot a Megyei Értéktárba való 

felvételét javasoltuk (lásd: vastagon szedett sorok). 

Mezõtúr város címere 
Mezõtúr hagyományos településszerkezete

Mezõtúr határának tanyavilága (épületek, életmód, gazdálkodás)

Mezõtúr környékének holtág-rendszere, az ehhez kötõdõ kulturális 
és természeti étékek

Bel és külterületi határrészek és földrajzi helyek elnevezése

Mezõtúr (alapfokú, középfokú) iskolái, iskolaváros jellege 
Mezõtúr mûemlékei és mûemlék jellegû épületei, valamint helyi véde-

lem alatt álló épületei

A túri vásár

ArTúr Fesztivál

EastFest 

A Mezõtúri Képzõmûvészeti Alkotótelep (Takács-tanya) épülete, 
mûvészi tevékenysége és a mûalkotások 

A Túri Fazekas Múzeum és a Badár Emlékház és Mûhely épülete, gyûj-

teményei

A Kun Zsigmond Néprajzi Gyûjtemény 
A városunkban élõ Népmûvészet Mestere és Népi Iparmûvész cím-

mel rendelkezõk munkássága 
A mezõtúri fazekasság 
A Badár-család munkássága, kerámiáik 
A gasztronómia helyspecifikus elemei: Túri bicskás hús; Túri perec; 

ujjperec. A birkahús (juhhús) az emberi élet fordulóihoz és az ünne-
pekhez kötõdõ fogyasztása 

A mezõtúri tájszólás – a „túrias beszíd”

Hortobágy-Berettyó Hármas zsilip és Árvízkapu 
Pikó Pál az önálló Mezõtúr-Mesterszállás Ármentesítõ Társulat elsõ igaz-

gató fõmérnökének munkássága

Földikutya populáció 
Mezõtúr bélyeges téglái

Mezõtúr híres orvosai és patikusai

Tisztelt Mezõtúriak, Kedves Olvasók!
Továbbra is várjuk e témában kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, 

amelyet a Bizottság felé írásban indoklással, leírással együtt tehetnek meg, 

az alábbi kategóriákra vonatkozóan:

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái

1. § A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárak-

ban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar 

Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyûjteményében a következõ, szak-

területenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi 

javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét 

–, különösen a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, 

továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelõzés és gyógyászat, 

természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógysze-

rek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdõkultúra;

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként 

létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsõdlegesen 

az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az 

embert körülvevõ környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és mûszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézmû-

ipart, kézmûvességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az 

egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és mûszergyártás, mûszaki 

eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, külö-

nösen az irodalom, a tudomány, a népmûvészet és népi kézmûvesség, 

néprajz, filmmûvészet, iparmûvészet, képzõmûvészet, táncmûvészet és 

zenemûvészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti 

vagyon körébe tartozó, kiemelkedõ értékû mûemlékek és régészeti lelõhe-

lyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erõnlét és a szellemi teljesítõképesség megtartását, fejlesz-

tését szolgáló, a szabadidõ eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, 

illetve versenyszerûen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett 

tevékenység, különösen a sportolói életmûvek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi 

javai, különösen a fizikai és biológiai képzõdmények vagy képzõdménycso-

portok, geológiai és geomorfológiai képzõdmények, természeti tájak, termé-

szeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert 

körülvevõ környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termé-

kei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a 

vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és 

italkészítési eljárások.

A Bizottság címe: Mezõtúri Értéktár Bizottság, 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

Tisztelettel:

Szabó András elnök

Felhívás

A „Leg a láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola néptáncosai 2014. május 21-én 

tartották tanévzáró vizsgamûsorukat a Petõfi úti Színházteremben. A 13. 

vizsgamûsort megtisztelte jelenlétével Batta Attila Viktor Mezõtúr város 

alpolgármestere, Patkós Éva és Szûcs Dániel városi képviselõ, valamint a 

városi iskolák, óvodák vezetõi, pedagógusai. 

A délután folyamán a zenei kíséretet a Suttyomba Együttes biztosította. 

Köszöntõt mondott Batta Attila Viktor, aki köszönetét fejezte ki a szülõk-

nek, a táncos gyermekeknek, pedagógusuknak, amiért ápolják a hagyomá-

nyokat, valamint az önkormányzat támogatásáról biztosította a Mûvészeti 

Iskolát. Alpolgármester úr után Tóthné Kara Judit az Újvárosi Iskola tagin-

tézmény vezetõje az iskolák nevében köszöntötte a résztvevõket, majd 

Szabó Csaba a „Leg a láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója értékelte 

az évet. Beszédében kihangsúyozta, hogy közel 100 tanuló jár az iskolába. 

Elmondta, hogy a 15 év alatt ilyen nehéz tanévkezdés, mint az idei még 

sosem volt, de a tanév közepén sikerült áthidalni a nehézségeket az önkor-

mányzat segítségével. Megköszönve az óvónõk, pedagógusok, képviselõk 

segítségét, mindenkinek 1-1 szál virággal kedveskedett.

A tanévzáró vizsgamûsorban fellépett a Csipogó névre hallgató óvodás 

csoport, az Újvárosi Iskola 3-4. és az 1-2. osztálya, a Kossuth Lajos 

Általános Iskola 8. osztályos tanulói, a Kisliliom tánccsoport, valamint a 

Rákóczi úti Általános Iskola 3. „a” és 4. „a” osztálya. A „legalábos” kisdiá-

kokat Szakálos Kitti és Szabados Tamás felkészítõ tanárok produkciója 

követte, hozzájuk csatlakozott Dinya Zsófia és Szabó Csaba igazgató.

A jó hangulatú délutánt finálé zárta, ahol minden csoport és táncoktató 

együtt táncolt a színpadon.

Bodor Márti

„Leg a láb” tanévzáró
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Programajánló
Emlékkoncertek Mezõtúron!

Azokért a mezõtúri emberekért, akik már sajnos nem lehetnek velünk!

2014. június 14.
Közösségi Ház elõtt, a Szabadság téren

16:00 Bíró Ica - Fitness Lady

családi fitness torna

Köszöntõt mond Herczeg Zsolt polgármester

Koncertek:
Petróczki Csaba

Senor Együttes

Monokini Rock Band

Magma

A gasztroangyal: Miskolczi Imi

A rendezvény ingyenes!

ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGYEI MEGNYITÓJA MEZÕTÚRON
 A

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
2014. június 11-én.

10.30 A vendégeket köszönti: Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere

Ünnepi megnyitó: Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Közgyûlés elnöke 

Sokszínû könyvtár beszámoló a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0318 számú 

pályázatról - Berczeliné Boldog Mária könyvtárvezetõ

11.45 Messze van az Ég? címmel Boldizsár Ildikó meseterapeuta elõadása 

szünet

13.45 Sóron Ildikó irodalomterapeuta vezetésével irodalmi mûvek feldol-

gozása meghívott közönség részére 

15.00 Kolompos Együttes koncertje a Szabadság téren 

17.00 Író-olvasó találkozó Lõrincz L. Lászlóval a Jurta teremben 

VÍZPARTI FIESZTA

2014. június 14-én (szombaton), 10 órától,
a Hortobágy-Berettyó fõcsatorna közúti híd 

melletti területén

Homokos vízpart    Mediterrán terasz   

        Pálmafák

      Koktélok

Vízi mentõ bemutató         Vízi sportok    

     DJ-k…

Szeretnének eltölteni a családdal, barátokkal egy kellemes nyári napot a 

vízparton? Akkor jöjjenek el az I. Vízparti Fiesztára! Homokos vízparton, 

pálmafák mellett pihenve, finomabbnál finomabb koktélokat, ételeket 

fogyasztva tekinthetik meg kétóránként a speciális Központi Logisztikai 

Kutató Mentõ Egység színvonalas vízi mentõ bemutatóját. Egész nap lehe-

tõségük nyílik kipróbálni különbözõ vízi sporteszközöket pl.: sárkányhajó, 

kajak-kenu, vízibicikli, jet-sky. A gyerekeket játszósarok és vetélkedõ várja.  

A kitûnõ hangulatról pedig többnyire helyi DJ-k: Safi, Karesz, Pete G., Dj 

Gesbin, Pekka, Franky és a narrátor Klausmann Viktor gondoskodnak.

További információt a www.mezotur.hu városi honlapon, illetve Korcsok 

Anitánál (06/20/220-3686) kaphatnak.

Mindenkit szeretettel várunk!
Mezõtúr Város Önkormányzata

Ünnepeljük együtt a Véradók Világnapját, mint régen sörrel és virslivel.

2014. június 14. a Véradók Világnapja
Ezen a napon 9-13 óráig Véradást tartunk

Mezõtúron, a Közösségi Házban.

Szeretettel várunk mindenkit!

Tortával jutalmazzuk azt a családot, aki a legtöbb Véradóval érkezik.

A véradáshoz szükséges dokumentumok:

- TAJ kártya,

- Személyi igazolvány,

- Lakcímkártya.

Magyar Vöröskereszt

Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, Családját, 

Barátait az

 EMBERSÉG NAPJA
alkalmából rendezett megemlékezésére.

Helyszíne: Mezõtúri Evangélikus templom,

 emlékpark és Zsidó emlékhely

Ideje:  2014. június 16. 16 30 óra

Program:

Istentisztelet és a Botyánszky díj átadása után 

koszorúzás az emlékparkban.

Harangzúgás mellett emlékmenet indul 

a fõiskola elõtti térre.

Koszorúzás a Zsidó emlékhelynél.

Herczeg Zsolt

polgármester

Meghívó
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tisztelettel meghívja Önt,

családját és barátait az

Alföldi Téglárium állandó kiállításának megnyitójára.

A megnyitó helye, idõpontja:
Mezõtúr, Petõfi Sándor u. 5. 

2014. június 21. (szombat) 11 óra

A vendégeket köszönti: Szabó András egyesületi elnök

A kiállítást megnyitja: Kádár József belsõépítész

Közremûködik a Mongol-Agrár Zrt. Népdalköre (Mûvészeti vezetõ: 

Seres Attiláné)

A kiállítás létrejöttét támogatta: Mezõtúr Város Önkormányzata, 

Nemzeti Együttmûködési  Alap

A megnyitón egytálétellel várjuk vendégeinket (500 Ft/adag).

Szent Iván Éji Tûzugrás
Mezõtúr, Múzeum tér. 2014. június 24. 17 óra 

18.00 Gulyás László- népi mesemondó

19.00 Bakator zenekar

...valamint az est folyamán a Szent Iván éj hagyományainak feleleveníté-

se tûzugrással

21.00 Tüzes akrobatikus páros show

Lesz: kézmûveskedés, szerencsehorgászat, légvár, trambulin, koszorúfonás.

Várunk mindenkit szeretettel! A belépés díjtalan!

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Irány Skócia!
A Telekiben skóciai kirándulást szervezünk 2014. augusztus 23- 31-ig. 

A részvételi díj 110000 Ft. Van még néhány üres helyünk. Akit érdekel az út, 

keresse Pálné Balázs Ibolya tanárnõt a 0630/ 2489644-es telefonszámon.
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A korábbi tájékoztatóban megje-

lentek szerint a rendszer kiépítése 

az alábbi egymásra épülõ  lépéseket 

tartalmazza:

2014. június 02-tõl megkezdõdött 

a háztartási hulladék gyûjtési nap-

jain a szelektív hulladékgyûjtõ 

edényzetek kiosztása a lakosok 

részére. A kiosztást a társaság meg-

bízottjai végzik. A kiosztás során a 

lakos aláírásával igazolja az 

edényzet átvételét. Ezzel egyidejû-

leg egyeztetik a fogyasztó adatait az 

adatbázisban található adatokkal, 

miután ez megtörtént a fogyasztó 

háztartási hulladékgyûjtõ 

edényzetére és az átvett szelektív 

gyûjtõedényzetre egy vonalkódos 

címke kerül felragasztásra, mely 

tartalmazza az adott ingatlanhoz 

tartozó fogyasztó jelenlegi adatait. 

Ugyanekkor megtörténik a háztar-

tási edényzet chippel történõ fel-

szerelése. A chip felszerelésével és 

aktiválásával a gyûjtõ edényzetek 

az adott ingatlanhoz ( fogyasztási 

hely, fogyasztó személye) hozzá-

rendelésre kerülnek. 

Ha az átvétel, chippel történõ fel-

szerelés meghiúsul, a megbízottak 

ismételten fel fogják Önöket keres-

ni. A társaság a fenti feladatok elvég-

zését június 20-ig tervezi befejezni.

A szelektív hulladékgyûjtési 

rendszer bevezetése a lakosok 

részére ingyenes, a szolgáltatásért 

semmilyen díjat nem kell fizetni, 

ennek finanszírozása az elnyert 

pályázati forrásból történik.

Kérjük, hogy addig amíg a gyûjtõ-

járatokról nem tájékoztatjuk a lako-

sokat addig a szelektív edényzeteket 

ne használják. Miután az összes 

edényzetre a chip, felszerelésre és 

aktiválásra kerül indulhat azok 

használata. A kiosztott szelektív 

hulladékgyûjtõ edényekbe az újra-

hasznosítható hulladékok kerülhet-

nek. Ezek lehetnek papír, PET 

palack, kiöblített tisztítószeres 

mûanyag flakon, mûanyag szatyor, 

nylon zacskó, zsugorfólia, társított 

italoskarton doboz (tejes, és üdítõs 

doboz), alumínium italos doboz. Az 

üveg csomagolási hulladékokat 

továbbra is a közterületen elhelye-

zett gyûjtõpontokon várjuk a lakos-

ságtól. A zöld hulladék gyûjtésére, 

társaságunk ügyfélszolgálatán kap-

ható biológiailag lebomló zsákok 

beszerzésére van lehetõség, melye-

ket meghatározott gyûjtõnapokon ( 

jelenleg minden páros hét szerdán 

reggel 7 órától a közterületre kihe-

lyezve) járatszerûen térítésmente-

sen szállítunk el. A zsákokba nem 

rakható gallyakat, növényi hulladé-

kokat, kérjük kötegelve kihelyezni, 

hogy azt munkavállalóinknak ne 

kelljen szedegetni. Az ezekrõl lehul-

lott maradványokat a menetidõ tar-

tása miatt nem áll módunkban felta-

karítani. A begyûjtött biológiailag 

lebomló hulladékot a Kétpói 

Regionális Hulladékkezelõ Központ 

komposztálójába szállítjuk haszno-

sításra. A más fajta zsákban kitett 

zöld hulladékot nem tudjuk elvinni, 

mivel a hagyományos mûanyag 

zsák komposztálásra alkalmatlan. 

A rendszer bevezetésének célja, 

hogy az újrahasznosítható hulladé-

kok tisztán a vegyes háztartási hul-

ladéktól elkülönítetten és a jelenlegi 

módszereknél hatékonyabban 

kerüljenek begyûjtésre. 

Felhívjuk a Ügyfeleink figyelmét, 

hogy a chipes rendszer adatszolgál-

tatási célokat szolgál a számlázás 

továbbra is változatlan formában 

marad.

Munkavállalóink jelezték, hogy 

több háztartási gyûjtõedény sérült. 

Ez egyrészt a gépi ürítést akadá-

lyozza, másrészt balesetveszélyes. 

Kérjük a lakosságot, a saját gyûjtõ-

edénye felülvizsgálatára a sérült 

fülek, és fedelek javítására. 

Amennyiben a fedél javítására 

nincs lehetõség abban az esetben 

kérjük nem ráhelyezni az edényre, 

mert ha beesik, munkavédelmi 

okokból munkavállalóink nem tud-

nak érte bemászni a gyûjtõtérbe. Az 

ilyen jellegû sérülésekért, a már 

sérült edényzetek állagromlásáért a 

túlsúlyos, megtömött edények sérü-

léséért társaságunknak nem áll 

módjában felelõsséget vállalni.

Társaságunk tapasztalatai azt 

mutatják, hogy elszaporodott a 

közterületre, illetve a külterületre 

elhelyezett illegális hulladék meny-

nyisége. Emiatt várhatóak a terüle-

teken megfigyelések, ellenõrzések, 

hatósági intézkedés céljából. 

További információkat a szelektív 

gyûjtõjáratokról a rendszer beveze-

tése elõtt a Mezõtúr és Vidéke újság-

ban fogunk közzétenni.

MVK Mezõtúri 

Városüzemeltetési

 Kommunális Nonprofit Kft.

információ kérhetõ: 56/350-215

Tájékoztató a szelektív gyûjtés rendszerének bevezetésérõl

Az ország 19 megyéjébõl – Csátalja, 

Pécs, Orosháza, Miskolc, Szeged, 

Szabadbattyán, Mosonmagyaróvár, 

Debrecen, Besenyõtelek, Karcag, 

Tatabánya, Balassagyarmat, Érd, 

Marcali, Mátészalka, Dombóvár, 

Szombathely, Balatonfüred, 

Keszthely, Budapest – érkeztek 5. és 

6. osztályos tanulók és felkészítõ 

tanáraik városunkba május 23-25-ig a 

Kaán Károly XXII. Országos 

Természet- és Környezetismereti ver-

seny döntõjére.

A Mezõtúri Református Kollégium 

dísztermében az ünnepélyes meg-

nyitón Kis Zoltán, a Vidékfejlesztési 

Minisztérium osztályvezetõje, Dr. 

Vajna Tamásné, a zsûri elnöke, 

Szûcs Dániel, a Mûvelõdési, Oktatási 

és Sportbizottság elnöke és 

Beszterczey András esperes, lelkész-

elnök köszöntötte a versenyzõ diá-

kokat és tanáraikat. A megnyitó 

után a verseny elsõ fordulóján a 

diákok 5 perces kiselõadásban szá-

moltak be lakóhelyük természeti 

értékeirõl, megfigyeléseikrõl.

Az esti szakmai fórumon Dr. Babai 

Dániel, a 20 évvel ezelõtti Kaán Károly 

verseny gyõztese, etnobotanikus 

„Népi természetismeret Gyimesben” 

címmel tartott elõadást. A második 

forduló, az egész napos terepgyakorlat 

az év fájának, a mezei juharnak az 

elültetésével kezdõdött a fõtéri temp-

lomkertben, ahová a résztvevõk névso-

rát tartalmazó kapszulát is elrejtették.

A terepgyakorlat fõbb állomásai: 

a mezõtúri és a kisújszállási 

Erzsébet-liget, a kisújszállási 

Öregerdõ, a karcagi Kutatóintézet, 

rizsföldek madárvilága. A terepgya-

korlatot Dr. Tóth Albert, a verseny-

bizottság elnöke vezette.

Vasárnap, 25-én elméleti forduló-

val folytatódott az eseménydús hét-

vége. Amíg a tanulók írásbeli fel-

adatokat oldottak meg, a tanárok 

továbbképzésen vettek részt az 

erdõrõl rendezett konferencián.

Lomniczi Gergely, az Országos 

Erdészeti Egyesület elnöke, a Pilisi 

Parkerdõ szóvivõje az Erdészeti 

Egyesület történetérõl, Kaán Károly 

munkásságáról, Dr. Borovics Attila, az 

Erdészeti Tudományos Kutató Intézet 

fõigazgatója a fenntartható erdõgaz-

dálkodásról, az õshonos fajokról, az 

akác fontosságáról tartott elõadást. A 

versenyt kiállítás, koszorúzás és kul-

turális programok gazdagították.

A verseny bölcsõjének színhelyén, a 

Mezõtúri Református Kollégium 

Általános Iskolájának aulájában koszo-

rút helyeztek el Kaán Károly emléktáb-

lájánál, a volt fõiskola folyosóján a 

Gyõrfi Sándor szobrászmûvész által 

készített Kaán Károly mellszobránál, 

valamint a Református Kollégium 

középiskolájanak udvarán a Vári 

Szalay István népi iparmûvész által 

készített Kaán Károly emlékoszlopnál.

A Belvárosi Református temp-

lomban a Bárdos Lajos Alapfokú 

Mûvészeti Iskola növendékei hang-

versennyel köszöntötték a verseny 

résztvevõit.

A Református Kollégium díszter-

mében az „Erdõ gyermekszemmel” 

c. kiállítás nyílt a tanulók által hozott 

erdõ élõvilágát, természetvédelmet 

ábrázoló poszterekbõl. A 28-as 

teremben versenytörténeti kiállítás 

nyílt a két évtized fotóalbumaiból, 

aranykönyveibõl, tanári segédanya-

gaiból, kiselõadási kiadványaiból, az 

elmúlt évek posztereibõl.

A díszteremben rendezett záróün-

nepségen Búsi Lajos, a 

Vidékfejlesztési Minisztérium helyet-

tes államtitkára, Simonyi István, az 

E m b e r i  E r õ f o r r á s o k 

Minisztériumának vezetõ szakértõje, 

Dr. Szabó Marianne, a Vidékfejlesztési 

Minisztérium szakmai tanácsadója, 

Dr. Tóth Albert, a versenybizottság 

elnöke, Dr. Vajna Tamásné, a zsûri 

elnöke valamint Herczeg Zsolt, 

Mezõtúr város polgármestere 

köszöntötte a megjelenteket.

A versenyzõk értékes díjakat kap-

tak tõlük, Kaán Károly emlékérem, 

természetismereti táborozási lehetõ-

ség a NEFAG Zrt Erdei Mûvelõdési 

Házának táborában, Szolnokon.

A közelgõ pedagógusnap alkal-

mából a tanulók virággal köszönték 

meg tanáraik felkészítõ munkáját, 

akik közül 16-an már „visszatérõ” 

tanárok Mezõtúron.

Dr. Krizsán Józsefné

a versenybizottság titkára

Kaán Károly verseny huszonkettedszer Mezõtúron
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ELHUNYTAK
Borsos Lajos élt 84 évet,

Gonda Lajosné Molnár Rozália (Rozi-Mari) élt 
63 évet,

Szarka Lajosné Horváth Borbála élt 65 évet,
Bíró Lajosné Kovács Ilona élt 79 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Június 6-12-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Június 13-19-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Június 7-8-9-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209
Június 14-15-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

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.

Idén is kedvezõ belépõjegyek mellett vehetik igénybe a Városi Srandfürdõ 

szolgáltatásait. Délelõtt és délután is kedvezményeket biztosít a vezetõség 

a fürdõzni vágyók részére, valamit mindenki megtalálja a számára kedvezõ 

bérleteket!

Várunk minden fürdõzni vágyót a Városi Srandfürdõbe!

A Városi Strandfürdõ árai

Csodaszép napra ébredtünk 

2014. április 3-án, amikor  a mezõ-

túri Teleki Blanka Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium diákjai feledhetetlen uta-

zásra indultak. A busz zsúfolásig 

tele volt diákokkal , és persze a 

tanárokkal. Az elsõ utunk 

Kecskemétre vezetett, a Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóságának épü-

letébe, ahol újra 5 éves gyerekek-

nek érezhettük magunkat. Egy 

rövid kis történet után, különleges 

és furcsa játékokat próbálhattunk ki 

az élõlényekkel kapcsolatban. 

Ezután tovább buszoztunk a híres 

rákosi vipera „farmjára”. Számomra 

rettenetesen furcsa hely volt, hiszen 

a kígyóknak szinte saját kisvárosuk 

van. Volt óvoda vagy játszóház a 

bébi kígyók számára, szülõszoba a 

nõstények részére. Ezt követõen 

végre elindultunk a szállásra 

Balatonfüredre. A következõ  napot 

végig Tihanyban töltöttük, ahol 

meglátogattuk a Limnológiai 

Intézetet. Itt felvilágosítást kaptunk 

bizonyos eszközökrõl, és többek 

között a Balaton mindenféle méré-

sének titkát is megtudtuk.

A méregetések utána, egy jól 

megérdemelt ebéd és szabad prog-

ram várt minket. Felfedezhettük 

Tihany szépségeit, és megtudtuk a 

visszhang titkát. Ugyanis elsétál-

tunk a híres Ekhó-kõhöz, ahol ha 

kiáltunk a mende- monda szerint 

visszhangzik. Az állítás valóban 

igaz volt, hisz a hang visszajött a 

szemközti Visszhang óvodából. 

Harmadnap volt a nagy túra napja, 

mi szerint 8 kilométeres útra indul-

tunk . Épségben megérkeztünk  a 

Theodóra- kúthoz, ahonnan a 

Kékkõ Tanösvény indult.. És végig 

sétáltunk a tanösvényen. A jóked-

vünk ennek ellenére határtalan 

volt, és nekünk még nem volt elég a 

sétálásból. A szállásra érkezés után 

megnéztük Balatonfüred neveze-

tességeit együtt az egész csapat. 

Sajnos ez volt az utolsó esténk 

Balatonfüreden, így megpróbáltuk 

kihasználni, és élvezni ezt a kis idõt 

is. Másnap reggel mindannyian 

szomorúan csomagoltuk a bõrön-

dünket, hisz olyan jó volt ez a pár 

nap egy ilyen szép városba a 

Balaton mellett, ISKOLA NÉLKÜL. 

A szomorúságunk ellenére tanára-

ink egy kis meglepetést szántak 

nekünk, és plusz élményként elvit-

tek minket bobozni. A hazaút a 

négy nap kimerítettsége utána sem 

volt halk, és jókedvûen rengeteg 

élménnyel, és tudással jöttünk 

haza. Az összes diák nevében 

mondhatom, hogy számunkra ez a 

kirándulás egy örök élménnyé vált.

Nagyfejeõ Renáta 11.e 

,, Azok a boldog szép napok… „
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0962 projekt

arTúr fesztivál 2014. augusztus 6-9.

Túri Vásár 2014. augusztus 10.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /HUN ()
    /ENU <FEFF004b00e9007000660065006c0062006f006e007400e10073003a0020006800610020006b006900730065006200620020006d0069006e00740020003200350030002000440050004900200061006b006b006f00720020006a0065006c0065007a002c0020006800610020006e006100670079006f006200620020006d0069006e007400200034003000300020004400500049002c00200061006b006b006f007200200033003000300020004400500049002d0072006500200063007300f6006b006b0065006e0074006900200061002000440069007300740069006c006c00650072002e00200046006f006e0074006f006b003a00200062006500e1006700790061007a007600610020006d0061007200610064006e0061006b002c0020006800610020006e0069006e0063007300200062006500e1006700790061007a0076006100200061002000500053002d00620065006e002c00200061006b006b006f007200200062006500e1006700790061007a00e1007300690020002000700072006f0062006c00e9006d00610020006d00690061007400740020006c0065002000e1006c006c002000610020006b006f006e007600650072007400e1006c00e100730021002100210021002100210021002100210020004100200073007a00ed006e0065006b002000e9007300200073007a00ed006e00700072006f00660069006c006f006b0020007600e1006c0074006f007a00610074006c0061006e0075006c0020006d0061007200610064006e0061006b002e0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


