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IV. Adventi gyertyagyújtás

Látogassanak el a karácsony 

elõtti utolsó gyertyagyújtásra a 

Közösségi Házba, december 21-én. 

Váradiné Sípus Judit református 

diakónus és hitoktató adventi emlé-

kezõ gondolatait követõen Batta 

Attila Viktor alpolgármester gyújtja meg a negyedik gyertyát a városi adven-

ti koszorún.

A gyertyák ünnepélyes meggyújtása után a Petõfi Dalkör és a Sono Felici 

énekegyüttes közös karácsonyi koncertje következik.

A Közösségi Ház nagyterme 

adott otthont a második adventi 

gyertyagyújtásnak december 7-én.

Az ünnepségen Kontér Béláné, a 

Városi Óvodák intézményvezetõje 

gyújtotta meg a második gyertyát a 

városi adventi koszorún. Ezután 

Pappné Juhász Emília, a Mezõtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelõ 

KN Kft. ügyvezetõ igazgatójának 

emlékezõ gondolatait hallgathatták 

meg a jelenlévõk. A program 

Thurzó Zoltán zongoraestjével foly-

tatódott, amely keretein belül 

Chopin és Liszt Ferenc mûvek csen-

dültek fel.

Az esemény végén Mezõtúr Város 

Önkormányzata nevében Tóth Zsolt, 

városi képviselõ fejezte ki köszöne-

tét az est közremûködõinek.

Veres Nikoletta

Mezõtúri Városi Televízió

Gyertyagyújtás advent második vasárnapján

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 

megjelentessük, és az olvasói igé-

nyeket a lehetõ legteljesebb mérték-

ben kiszolgáljuk a hírek, informáci-

ók közlésével. 

2015-ben is folytatjuk munkán-

kat, eleget téve az Önök olvasói 

igényeinek.

A lap megjelenését 2014-ben is 

támogatta Mezõtúr Város 

Önkormányzata.

Következõ számunk megjelené-

se: 2015. január 16., lapzárta: 2015. 

január 09.

A Mezõtúri Közmûvelõdési és 

Sport Közhasznú Nonproft Kft. 

munkatársai nevében Áldott 

Karácsonyt és eredményekben gaz-

dag, Boldog Új Esztendõt kívánok 

minden kedves olvasónknak!

Tisztelettel:

Bordács László

felelõs szerkesztõ

Kedves Olvasónk!

Advent harmadik vasárnapján a 

Közösségi Ház nagytermében szép 

számú közönség gyûlt össze ünne-

pelni és egyben szórakozni is. A 

Szivárvány Népzenei Egyesület fõ 

szervezésében immár 16. alkalom-

mal került sor a Gyermek és Ifjúsági 

Citerazenekarok Túri Találkozójára. 

A rendezvény keretében az egyesü-

let elsõ elnöke, Csendom György 

emlékezõ gondolataiban gyermek-

korának ünnepi hangulatát idézte 

fel, ezt követõen az egyesület titká-

ra, a neves citeratanár Csider István 

kívánt valamennyiünknek békés 

karácsonyt és meggyújtotta a városi 

adventi koszorú harmadik gyertyá-

ját. A népzenét kedvelõ hallgatósá-

got és a találkozó résztvevõit Patkós 

Éva városi képviselõ köszöntötte 

szívhez szólóan. A fellépõ zeneka-

rok színvonalas citeramuzsikáját 

értékelõ zsûri által az országos 

minõsítés során a mezõtúri  

Méhecske zenekar Arany, a szintén 

helyi Tücsök citerazenekar arany és 

arany páva minõsítést szerzett. Az 

elért eredményekhez ezúton is gra-

tulálunk. Köszönjük a szervezõk-

nek a meghitt adventi készülõdést.

Karsainé Szabó Judit

Advent citerazenével
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TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése 

az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amely-

nek elérhetõségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu

Telefon: + 36 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása 

szükséges.

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

részére is jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. Telefon: + 36 

80 / 210-310.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk Mezõtúr város lakosságát, hogy a KEOP-

1.3.0/2F/09-2010-0033 Berettyó-Körös Ivóvízminõség-javító projekt kere-

tein belül folyamatosak a vízhálózat javítási munkálatai, melyek következ-

tében a  

KÖVETKEZÕ HETEK FOLYAMÁN 
A VÁROS EGÉSZ TERÜLETÉN ELÕFORDULHATNAK MÉG, A 

HÁLÓZATI IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS ESETÉBEN, 
NYOMÁSINGADOZÁSOK, VALAMINT IDÕNKÉNT VÍZHIÁNY.

A víztorony felújítása hamarosan befejezõdik, melynek következtében a 

hetek óta tapasztalt nyomásingadozás meg fog szûnni.

AZ ÜNNEPEK ALATT, DECEMBER 24-25-26-27-28-ÁN, ÉS 
DECEMBER 31-JANUÁR 01-ÉN, A VÍZHÁLÓZATON A 

FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK VÉGZÉSE SZÜNETEL!

A továbbiakban tájékoztatásul szeretnénk közölni, hogy a 2014.12.01-02-

én tapasztalt nyomáscsökkenés és idõszakos vízhiány oka egy ideiglenes 

átkötõ vezeték mûszaki meghibásodása volt. A hibát a kivitelezõ munka-

társai, lehetõségeikhez mérten, a lehetõ leggyorsabban elhárították.

Az esetlegesen felmerülõ kérdéseikkel kapcsolatban keressék a 

Vállalkozói ügyfélszolgálatot a +36-56/951-419-es vagy a +36-30/946 8796 

telefonszámon.

A szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízmû Zrt. a következõ számok vala-

melyikén érhetõ el: +36-70/681-6008; +36-70/681-6005 

A munkavégzés ideje alatt okozott kellemetlenségekkel kapcsolatban 
kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét.

„AB Berettyó-Körös” Konzorcium

Generál Kivitelezõ 

Hirdetmény

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2014. november 27-ei nyilvános ülé-

sén önkormányzati rendeletet alkotott

- Mezõtúr Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és 

Mûködési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

- Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 

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

- Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletérõl, valamint elidegeníté-

sükrõl szóló 20/2011.(XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

A németek a címben leírt alapel-

vet, miszerint a „vevõ a király” 

nagyon komolyan gondolják és a 

mindennapi életben folyamatosan 

szem elõtt is tartják.

Elõször a RAFI BBP Kft. 1991. évi 

alapításakor – ma RAFI Hungaria 

Kft.! – ismertem meg ezt a vevõköz-

pontú gondolkodást és mint a cég 

egyik volt ügyvezetõje a mai napig a 

jó emberi kapcsolatok legfontosabb  

alapfeltételének  tekintem. 

A gyártók, a termelõk, a kereske-

dõk, szolgáltatók és még sorolhat-

nám ki mindenki között fennáll egy 

úgynevezett eladói- vevõi kapcsolat. 

Életünk folyamán pedig mindannyi-

an szinte minden nap hol az egyik, 

hol a másik oldalon állva vagy 

vevõk, vagy eladók vagyunk egy-

más számára. Eladjuk – jó értelem-

ben, illetve átvitt értelemben véve is 

- átadjuk a gondolatainkat is egy-

másnak és nem mindegy hogyan 

tesszük mindezt. Betartjuk-e azt az 

elvet, amelyet a cím takar, becsül-

jük-e eléggé a másik ( vevõ ) oldalon 

állókat, vagy sem. Ez bizony egyál-

talán nem mindegy! 

Szomorúan tapasztalom, hogy az 

úgynevezett rendszerváltással ez a 

fajta nyugati kultúra ás gondolko-

dás nem tudott igazán gyökeret 

verni az elmúlt 25 évben. A politikai 

és hatalmi élet szereplõi nem tekin-

tenek bennünket a népet vevõnek 

(„királynak”) és ez így nincs jól! 

De például az interneten „meg-

szólalók” sem úgy viszonyulnak 

egymáshoz, hogy abból a másik 

iránti (a rájuk kíváncsi „vevõk”) 

valamiféle emberi megbecsülése 

látszódna. Az eldurvult hangnem a 

jogos elégedetlenség mellett azon-

ban az intelligencia és a kulturált-

ság hiányára és bizony nagyon kao-

tikus állapotokra utal.

Talán éppen a fenti gondolatok és a 

negatív tapasztalatok ellenére érzem 

azt, hogy szólni kell arról is, ami jó, 

ami pozitív. Egy olyan közösségrõl 

szeretnék szólni, amelyiknek példa-

értékû munkája, az emberekhez (a 

„vevõ”-höz) való viszonyulása.

Több, mint húsz éve személye-

sen tapasztalom azt, hogy a városi 

Strand és Fedett Uszoda dolgozói a 

régiek és a maiak egyaránt úgy vég-

zik munkájukat, úgy viszonyulnak 

hozzánk a szolgáltatásukat igénybe 

vevõkhöz, ahogy az a „nagykönyv-

ben meg van írva”. Mintha a cím-

ben forszírozott alapelvet, vagyis, 

hogy a „vevõ a király” mindig is 

tudatosan alkalmazták volna. Úgy 

gondolom, hogy az intelligenciá-

juknak, az emberi hozzáállásuknak 

mindig is része volt ez a hozzáállás.

Így Karácsony elõtt különösen 

fontosnak tartom, hogy ezt a pozitív 

példát a város lakói is megismerjék . 

Gondolom vagyunk néhányan akik 

az ünnepek közeledtével szeretnénk 

köszönetünket kifejezni a strand és 

uszoda dolgozóinak. Abban pedig 

csak reménykedni szeretnék, hogy 

ez a jó csapat még hosszú ideig 

ebben a dolgozói összetételben 

tudja majd folytatni kiváló munká-

ját! Kívánjunk hát nekik családjaik-

kal együtt békés boldog ünnepeket 

és egy boldog új esztendõt!

Barna László

„vevõ”

Kunde ist König
gondolatok  az emberi kapcsolatokról így Karácsony elõtt

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
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Kedves Olvasónk!
Az Otthon Melege Program keretében kiírt lakossági pályázatok közül 

még mindig benyújthatják pályázataikat nyílászáró cserére. Ahogyan elõzõ 

számunkban hírt adtunk róla a Kazáncsere-pályázat forráskimerülés miatt 

szünetel, míg a Háztartási nagygépekre vonatkozó pályázatok beadási 

határideje 2014. december 15-én lejárt. 

Amennyiben úgy gondolják otthonukban elavultak a nyílászárók, az abla-

kok, ajtók már nem úgy szigetelnek, mint beszerelésükkor és szeretnének 

újakat vásárolni, akkor érdemes elolvasni az erre a célra meghirdetett pályá-

zati kiírást. Felhívnám a figyelmet, hogy a pályázat beadási határideje 2015. 

január 5-én lejár! További két új pályázatról szeretnék hírt adni, amelyek sok 

mezõtúrit érinthetnek. Egy fotópályázatról, valamint egy a tehetséges fiata-

lokat támogató pályázatról van szó, amelyekrõl lentebb olvashatnak.

Nyílászáró csere pályzat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az „Otthon Melege Program” 

keretén belül 1,1 milliárd forinttal támogatja lakások homlokzati nyí-
lászáróinak cseréjét.

A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal 

érintett lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerûen lakják. Pályázatot 

benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített 

lakóépület részét képezõ lakás korszerûsítésére lehet. Az egyes lakások 

tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.

A pályázattal elnyerhetõ támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott 

elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként 

(lakásonként) adható támogatás nyílászárócsere esetén bruttó 450 000 

forint, míg a lakások nyári hõvédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy 

árnyékvetõ szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárók cseréje eseté-

ben legfeljebb bruttó 520 000 forint lehet.

A pályázatokat benyújtani az Észak-Alföldi régióban – elektronikus úton 

– 2015. január 5-ig, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatók be, 

kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül.

A részletes pályázati dokumentációk a kormányzati honlapon és az 
ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelõ szerv honlapján (www.emi.hu) érhe-
tõ el.

Fotópályázat
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (ÓNTE) és a Magyar 

Földtani Védegylet Egyesület (MFV) közös fotópályázatot hirdet „Az 
ezerarcú Kárpát-medence” címmel. 

A fotópályázat célja a Kárpát-medence sokoldalú természeti és kulturális 

értékeinek bemutatása és népszerûsítése.

A fotópályázat kategóriái:
1. Ember és környezet

2. Földtudományi érték

3. Tájképi érték

A fotópályázat követelményeirõl, a pályázati anyag beküldésérõl, neve-

zési díjról és további információkról az http://www.mfv.hu/ oldalon olvas-

hatnak. Beküldési határidõ: 2015.02.15.

Tehetséges fiatalok támogatása
A Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács évek óta nagy érdeklõdés mellett hirde-

ti meg Felfedezettjeink pályázatát. Jelen felhívásukkal a 2013, illetve 2014 

folyamán felfedezett fiatal tehetségekre szeretnének figyelmet fordítani.

Pályázatot nyújthatnak be a hazai és határon túli Tehetségpontok és 

Tehetségsegítõ Tanácsok, saját tehetségsegítõ közösségük által felfedezett, 

25 évnél nem idõsebb fiatalok bemutatásával. Egy pályázó intézmény leg-

feljebb három fiatal pályázati anyagát nyújthatja be. Minden egyes fiatal 

bemutatása önálló pályamûnek minõsül. A pályázat fõdíja: 196 000 Ft ösz-

töndíj támogatás, további díjak: 98 000 Ft, illetve 49 000 Ft.

Pályázatok benyújtása: 2014. 12.01-2015.01.15 között online pályázói 

adatbázison keresztül, amelyrõl további információt a http://www.

tehetseg.hu honlapon találnak.

Vállalkozásfejlesztési pályázatok
Az év végéig, tehát 2014. december 31-ig továbbra is beadhatók a vállal-

kozások számára kiírt elsõ új európai uniós ciklust érintõ pályázatok, 

amelyek a miko-, kis- és középvállalkozások termekési kapacitás bõvítését, 

valamint a piaci megjelenést támogatják. Ezek a pályázatok 2014. novem-

ber 12-tõl vannak nyitva és még mindig nem késõ elkészíteni a pályázat 

beadásához szükséges dokumentumokat. 

1. „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bõvítése”:

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások feldolgozóipari 

termelési kapacitásainak fejlesztése, a gyártáshoz kapcsolódó, új termelõ 

eszköz beszerzése támogatható 50%-os mértékben. Az igényelhetõ vissza 

nem térítendõ támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 

100.000.000 Ft.

2. „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támo-
gatása”:

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások számára a kül-

piacra jutást elõsegítõ szolgáltatások igénybevétele, külföldi kiállításokon, 

vásárokon való megjelenés, marketingtevékenység támogatható 50%-os 

mértékben. Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege: mini-

mum 3.000.000 Ft, maximum 7.500.000 Ft.

Ezekrõl a pályázatokról részletesebben is olvashatnak a www.palyazat.

gov.hu oldalon, vagy további információt kérhetnek a szucs.dan@gmail.

com e-mail címen, illetve telefonon hétköznap 8-16 óráig a 20/5588-364-es 

telefonszámon.

Szûcs Dániel

Aktuális pályázatokról röviden

Hétfõ 
Délelõtti ügyfélfogadás: 8.00 - 11.30 

Délutáni ügyfélfogadás:13.00 – 18.00

Kedd
Délelõtti ügyfélfogadás: nincs ügyfélfogadás

Délutáni ügyfélfogadás: nincs ügyfélfogadás

Szerda
Délelõtti ügyfélfogadás: 8.00 -11.30

Délutáni ügyfélfogadás: 13.00 – 16.30

Csütörtök
Délelõtti ügyfélfogadás: nincs ügyfélfogadás

Délutáni ügyfélfogadás: 13.00 – 16.30

Péntek
Délelõtti ügyfélfogadás: 8.00 –12.00

Délutáni ügyfélfogadás: -

dr. Szûcs Attila

jegyzõ

Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatom Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. január 1-jétõl a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal 

ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változik:

Kedves Olvasó!

Ezúton kívánunk áldott ünnepe-

ket, és boldog új esztendõt város-

unk és ellátási területünk minden 

lakójának, betegeinknek! 

A kórház vezetése és dolgozói
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 „ Az ünnep az élet rangja „

                                   Márai Sándor

Az évnek abban az idõszakában 

járunk, amikor az összejövetelek és 

az ajándékok kezdenek foglalkoztatni 

bennünket, amikor papírláncokkal, 

fenyõágakkal, gyertyákkal  ékesítjük 

otthonainkat, kopogtatót akasztunk 

ajtainkra, kifestjük ablakainkat. 

Annak, hogy igazán ráhangolódjunk 

a karácsonyra, nincs jobb módja, 

mint hogy mi magunk is készítsük az 

ünnepi dekorációt – ezzel kellemes 

órákat szerezve magunknak és az 

egész családnak, ugyanakkor a pénz-

tárcánkat is megkíméljük.

Ezzel, s egy réges-régi hagyo-

mány ápolásának, átörökítésének 

szándékával hirdetjük, rendezzük 

immár 6. éve kiállításunkat a 

Közösségi Házban.

Hogy erre sor kerülhet, sor kerül-

hetett külön köszönet illeti az alko-

tókat, azokat a kreatív felnõtteket, 

gyerekeket, kik elhozták ide alkotá-

saikat, vállalták a megmérettetést, a 

bemutatkozást ezekben a nehéz 

idõkben is.

Szívbõl gratulálunk a helyezet-

teknek:

Gyermek kategória:
I. Patkós Linett és Miléna 

II.Vékony Patrik

III. Kota Vivien Petra

Különdíj: Jancsa Sára, Kossuth 

Lajos Ált. Isk. 2. a. , Szent István   

Kat. Ált. Isk. Kalász szakköre és a 4. 

a. osztály

Felnõtt kategória:
I. Törjék Lászlóné Jutka

II. Hanzel Lara és édesanyja 

Nagy Éva

III. Szujó Tünde

Különdíj: Süveges család ( Adri, 

Ottó, Sára és Eszter )

Különdíj: Farkas Anikó 

(Önkormányzat különdíjasa )

Profik ( virágkötõk )kategória: 

I. Szilágyi Mariann

II. Balogh Mónika és leánya 

Szegedi Tünde

III. Vargáné Szûcs Ágnes

Ezúton is szeretném megköszön-

ni  Pályi Mihálynak, Lakatosné 

Rácz Gabriellának és Fehérvári 

Ildikónak a zsûrizésben végzett 

többéves munkáját, támogatását. 

Ezen a kiállításon került sor a 

könyvtárunk által  az „Ajándék„ 

címmel hirdetett irodalmi pályázat 

eredményhirdetésére. Köszönjük a 

szép történeteket! Könyvjutalomban 

részesültek: dr. Keresztes Károly, 

Molnár Sándor, Varga Ágnes és 

Tóth Máté.

A szép kiállítást mesés irodalmi 

programok gazdagították!

Köszönet érte a Bábosoknak! Szujó 

Tündikének és a Varázs Paravánnak, a 

Szent István Kat. Ált. Isk. Kalász szak-

köröseinek és tanáraiknak, Garainé 

Bordács Mártikának, Benke 

Melindának és a Városi Óvoda gondo-

zónõinek, kik a bábok segítségével 

keltették életre a meséket, jeleneteket.

  Köszönet illeti azokat az iroda-

lombarátokat is, akikkel szép estét 

tölthettünk a könyvtárunk által 

szervezett irodalmi esten, s elhoz-

ták közénk,  szép karácsonyi törté-

neteiket. Az est vendége Salánki 

Anikó író, pedagógus, könyvtáros 

volt, kinek írásai szép sikereket 

aratva egyre több helyen jelennek 

meg, s kinek rövid „szösszeneteit„ 

valamennyien örömmel hallgattuk.  

Boldog, békés karácsonyt kívá-
nok a magam és a szervezõk 

nevében!
 Némethiné Tolnai Edit

gyermekkönyvtáros

 Mezõtúri Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár

Mezõtúri Közmûvelõdési és 

Sport KN Kft.

Gondolatok az Adventi koszorú kiállításról, és 
kísérõ programjairól

2014. december 12-14.

Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

      G YE R M E K K Ö N Y V T Á R

„ÉN SEM OLVASTAM!„
címmel olvasópályázatot hirdet

az általános iskolások részére

Alsósoknak ajánljuk:
KOVÁCS BARBARA : MORCOS c. könyvét.

Mely egy izgalmas, szívhez szóló történet egy rendkívüli képességû, intel-

ligens kutyáról, ellenséges és segítõkész emberekrõl, barátságos, állatsze-

retõ gyerekekrõl.

Felsõsöknek:
BOSNYÁK VIKTÓRIA : TÜNDÉRBOSZORKÁNY-TRILÓGIA

Érdekes, mulatságos történetei, melyek középpontjában a tanár-diák kap-

csolatok állnak .

A pályázaton minden olvasni tudó és szeretõ könyvtártag részt vehet, aki 

még nem töltötte be a 15. évét.

Az ajánlott olvasmányok könyvtárunkból kölcsönözhetõk !

A könyvekhez tartozik egy-egy feladatlap, melyet a könyv, ill. könyvek 

figyelmes olvasása után gond nélkül kitölthetsz.

Nevezési díj : 150,-
Beadási határidõ : 2015. március 20., Gyermekkönyvtár

Egy magánkiadásban megjelent 

könyvritkaságot ajánlok figyelmük-

be ezúttal.

Török István ny. agrármérnök 

(felesége dr. Papp Róza)  tavaly 

télen „nekiült” és pár hónap alatt 

megírta élete és utazásai történetét. 

Megismerhetjük a jó hírnevû, kerté-

szettel, piacozással foglalkozó csa-

ládot, barátaikat, rokonaikat a fel-

menõktõl az unokákig –-  s csak úgy 

mellékesen  képet kaphatunk a 

kertváros fél évszázados fejlõdésé-

rõl, várostörténeti érdekességekrõl. 

Az élvezetes sztorik révén átélhet-

jük az akkori diákéletet, ízelítõt 

kapunk  a hadseregben töltött év 

élményeirõl, munkahelyi, családi 

társaskapcsolatokról, szórakozási 

lehetõségekrõl és szokásokról,  

hazai és külföldi utazásokról. A 

sok-sok fényképet tartalmazó 

könyvbõl sugárzik egy békés, egy-

mást nagyon szeretõ és becsülõ 

család példásan összetartó ereje. 

E helyrõl is köszönjük a könyv-

tárnak adományozott kötetet, 

melyet a várható nagy érdeklõdésre 

egy hétre kölcsönözhetnek ki az 

érdeklõdõk.

Hiszem, hogy a kötet sok örömet 

szerez olvasóinak és talán másokat 

is írásra bátorít! 

Berczeliné Boldog Mária 

ny. könyvtárvezetõ

Életem utazásokkal

A Kossuth úti Általános Iskola VIII. A osztály 1962-63-ban végzett tanulói 

a közelmúltban találkoztak, 50 év után. 

Mindenki nagy örömmel fogadta egymást.
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Néhány héttel ezelõtt egy baráti 

körben beszélgettünk az elsõ világ-

háborúról, és a 100 éves évforduló 

megemlékezéseirõl. Kiderült, hogy 

itt Mezõtúron még a történelem 

iránt érdeklõdõk sem igen tudják, 

hogy e városban mikor és hol emlé-

keztek meg anno a háborúban 

elesett hõs katonáinkról, szobrok és 

emléktáblák állításával (kivéve a 

Kossuth-téri szép hõsi szobrot). 

Igaz, hogy e mûvek fel vannak 

sorolva a Mezõtúri temetkezési szo-

kások címû helytörténeti könyv-

ben, mely két ízben is megjelent 

(1887 és 2004) de az efféle helyi 

munkákat kevesen forgatják. S 

mivel még benne vagyunk a 100 

éves évforduló évében, még aktuá-

lis mindezeket feleleveníteni, még 

akkor is, ha némelyik emléktábla 

már nem található.

A háború befejezése után lassan 

és nehézkesen haladt az áldozatok 

számának felderítése, rögzítése. 

Sok volt az eltûnt, sok volt a bizony-

talanság. A város vezetõségén kívül 

több intézmény, baráti társaság és 

civil kör buzgólkodása nyomán jött 

össze az az 1038 név, amit akkor 

hivatalosan számon tartottak.

A nagyon nehéz gazdasági hely-

zet miatt az elsõ hõsi emlékmûvet 

1927 júliusában leplezték le a felsõ-

részi temetõ akkori új részében,-

melyet ma Hõsök Temetõjének 

nevezünk. A magas talapzaton álló 

„Névtelen katona” szobrát Lukácsy 

Lajos szobrászmûvész (1876-1927) 

alkotta. (E szobor képe áll a 

Mezõtúri temetkezési szokások 

cimû könyv borítóján.)

1930. szeptember 21-én a 

Református Gimnázium 400 éves 

fennállásának emlékünnepén avat-

tak az intézmény belsõ elõterében 

mûvészi kivitelezésû emléktáblát -a 

Mezõtúri Öregdiákok munkálkodá-

sa nyomán- két elhunyt tanár: Czira 

Lajos és Tóth Ferenc, valamint 66 

volt túri diák emlékére. Az emlék-

táblát Félegyházi Gyula az iskola 

mûvésztanára tervezte. Ez az 

emléktábla ma is a helyén áll.

1933. május 21-én az Ipartestület 

avatta emlékünnepéllyel, majd 

28-án díszközgyûléssel elesett 

iparostestvéreik emléktábláját szék-

házuk falán. A márványkõbe 32 

iparosmester neve lett bevésve. 

Részletesen beszámol errõl A  

Mezõtúri Ipartestület ötvenéves tör-

ténete cimû monográfia (1935) Ez 

az emléktábla jelenleg nem találha-

tó. (Nem-e levakolták amikor az 

épületben kultúrotthon mûködött?)

1933. október 6-án délelõtt 11 

órakor az újvárosi református isko-

laszék helyezett emléktáblát volt 

tanítójának: Vágó Józsefnek a tan-

terme falára. Vágó József (1887-

1914) csíderbereki, majd újvárosi 

tanító elkötelezetten és sokoldalúan 

szolgálta a köznevelés és helyi kul-

túra ügyét, nemcsak tanítóként 

hanem íróként és a zenekultúra 

terén is. 1914. július 31-én bevonult 

(egy nappal kisfia születése elõtt) s 

már az elsõ ütközetben eltûnt. 

Föltehetõen a Dvinába fulladt. A 

Vágó József népiskola a XIII. úton a 

mai színpados-iskola épületével 

szemben volt. Ma már nem létezik, 

mert 1955-ben lebontották. Az 

emléktábla sorsa ismeretlen.

1933. október 8-án vasárnap dél-

elõtt leplezték le nagy pompával 

Horthy Miklós kormányzó és a 

megye vezetõinek jelenlétében a 

Kossuth-téren felállított hõsi emlék-

mûvet, a 7 méter magas obeliszk 

elõtt álló, 3 méter magas szép fiatal 

szûrkabátos férfi bronz szobrát. A 

magyaros ruhában álló köpenyes 

alakot Szentgyörgyi István (1881-

1938) a korszak elismert, rangos 

szobrásza alkotta. A Turán külön-

vonattal érkezõ kormányzó vörös 

bársony díszsátorát a szoborral 

szemben állították fel. A szobor és 

fölépítménye 20 000 pengõbe 

került, az obeliszk három oldalára 

felvésett 1038 név bevéséséhez a 

6000 pengõt közadományként 

gyûjtötték össze, (melyrõl a 

Mezõtúr és Vidéke rendszeresen 

beszámolt). Szentgyörgyi István 

szép magyar fiúja letett fegyverrel 

vádolja a háborút, az áldozatok 

neveire mutatva. E szobor az ország  

egyik legszebb elsõ-világháborús 

monumentuma. (Az egész ünnep-

ség folyamatáról fotósorozatot 

készített Szalay Béla festõmûvész, 

aki a város tisztviselõje volt akkor.)

A szobor talapzatát és névanya-

gát e mostani 100 éves évfordulóra 

szépen felújíttatta a város, és a név-

anyag is bõvült 31 névvel. Minderrõl 

bõvebben beszámol a Lámpás címû 

helytörténeti folyóiratunk legutóbbi 

száma.

Kissné Mikes Éva

Az elsõ világháború áldozatainak emlékmûveirõl

A mezõtúri Tourinform iroda 

hosszú évek óta része a város ide-

genforgalmának és büszkén mond-

hatjuk el, hogy idén is kiváló ered-

ményt értünk el országos szinten a 

Tourinform irodák sorában. 

Irodánkban ingyenesen juthatnak 

helyi és országos turisztikai kiad-

ványokhoz, amelyek segíthetik az 

Önök belföldi utazásait megtervezni 

és megvalósítani. Ezek mellett ter-

mészetesen, személyesen is segítünk 

az utazni vágyóknak információk-

kal, tanácsokkal és tapasztalatokkal. 

Az idei évben is készséggel álltunk 

az Önök rendelkezésére az Erzsébet 

Programmal kapcsolatban és remé-

nyeink szerint a jövõben is lesz lehe-

tõségünk a pályázatok benyújtásánál 

való közremûködésre. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Évet kívánunk 

Önöknek!

Tájékoztatjuk a Kedves 

Érdeklõdõket, hogy irodánk 2014. 

december 22. és 2015. január 4. 

között zárva tart.

Nyitás: 2015. január 5-én (hétfõn).

Kalán Hajni

irodavezetõ

Tourinform Mezõtúr

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

Tel.: 56/550-637 

Tel./Fax: 56/350-901

E-mail: mezotur@tourinform.hu

Örömmel tudatjuk a Kedves 

Olvasókkal, hogy 2008 és 2011 után 

2014-ban is elnyerte iskolánk az 

Ökoiskola címet, így jogosulttá vál-

tunk az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA meg-

tisztelõ cím és logo használatára. 

Köszönjük minden segítõnknek, 

támogatónknak, hogy környezettu-

datos munkájával hozzájárult célki-

tûzéseink megvalósításához. 

Természetesen sok munka áll még 

elõttünk. Kollégáimmal a jövõben is 

igyekszünk iskolafejlesztési, peda-

gógiai munkánk során kiemelkedõ-

en magas színvonalon képviselni a 

környezeti nevelés, a fenntartható-

ság pedagógiai értékeit. 

Kozák Zsolt Gyula

intézményvezetõ

ÁLLÁSHIRDETÉS

Karbantartó-gépész-kertész-udvaros feladatokat ellátó munkatársat keresünk 2015. tavaszán meg-
nyíló, Mezõtúr-Pusztabánrévén található szálloda üzemeltetéséhez!

Bérezés megegyezés szerint.

Fényképes, telefonszámmal ellátott jelentkezésüket a végzettség és munkatapasztalat leírásával 
Juhász Lóránt ügyvezetõ részére a lelbach.kuria@gmail.com e-mail címre várjuk!



2014. december 11-én tartotta Mezõtúr Város Képviselõ-testülete soron kívüli nyilvános és zárt ülését. Az ülésen számos napi-
rendi pont megtárgyalásra került, ezek közül a fontosabbakról szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot. 

1. A képviselõ-testület a Közös Önkormányzati Hivatal mûködésérõl szóló megállapodásról, illetve az alapító okirat módosításáról tárgyalt. Ennek elsõsor-

ban az volt az oka, hogy a Mezõhéki Önkormányzat olyan határozatot hozott, mely szerint a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatalhoz kíván csatlakozni. 

Ezt követõen úgy döntöttünk, hogy a  Mezõhéki Polgármesteri Hivatal is a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeként mûködik tovább. 

2. A következõ fontos téma a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása volt. Fontos tudni, hogy a térítési díjak emelé-

sére legutóbb 2007-ben került sor. A közétkeztetést biztosító Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ Kft. kérelme alapján tárgyalta meg ezt a témát a 

képviselõ-testület. A javaslat alapján a nyersanyag norma, valamint a térítési díj emelésére korcsoportonként 4,3 % és 11,7 % közötti emelést határozott el a 

képviselõ-testület. Ezek a térítési díjak természetesen változóak, hiszen kiterjednek az óvodára, az általános iskola alsó- és felsõ tagozatára, valamint a közép-

fokú oktatásban azokra, akik kollégiumi ellátásban részesülnek és szintén középfokon azokra a diákok, akik kizárólag csak ebédet vesznek igénybe. 

3. A testület ülésének legfontosabb témaköre a helyi adókról szóló 24/2010.(XII.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása volt. A képviselõ-tes-

tület adóemelést határozott el. Ez azért vált szükségessé, mert a jelenlegi információink alapján, a szociális területen az állami normatív finanszírozás 

csökkenni fog. Ez a csökkenés kb. 25-30 millió forint értékû lesz és ezt valahogyan az önkormányzatnak  pótolnia kell ahhoz, hogy továbbra is tudja 

nyújtani azokat a szociális ellátásokat, amelyek a lakosság vonatkozásában rendkívül fontosak. Feltétlenül meg kell említeni azt, hogy adóemelést leg-

utóbb 2011-ben határozott el a képviselõ-testület. Akkor a kommunális adó tekintetében 5.000 Ft/évrõl 6.000 Ft-ra emelkedett ez az összeg, tehát ekkor 

1.000 Ft-os emelést hajtottunk végre. Az eltelt idõszakban az állami normatív finanszírozás és a helyi adóbevételeink is úgy alakultak, hogy adóemelésre 

nem volt szükség. Most, a rendelkezésünkre álló információk alapján, kellett döntenünk errõl a témáról, hiszen itt azt is tudni kell, hogy ha ezt a dönté-

sünket 2014-ben nem hozzuk meg, akkor 2015-ben már a képviselõ-testület nem hozhat döntést adóemeléssel kapcsolatosan. Így, abban az esetben, ha a 

2015 elején, várhatóan január végén vagy februárban, elfogadott költségvetésben hiány mutatkozna, akkor azt adóemeléssel már nem tudnánk pótolni. 

Ezért döntött úgy a képviselõ-testület, hogy a kommunális adó mértékét 9.000 Ft/év/adóingatlan mértékben határozza meg. A javaslatunk meghatározá-

sakor megnéztük, hogy a környezõ településeken milyen mértékû ez az adónem. Látható volt, hogy Mezõtúron a környezõ településekhez viszonyítva 

igen alacsony ez az adómérték, például a szomszédos Túrkevén 10.000 Ft/év. Azt is hangsúlyozni kell, hogy az adó bevezetésének az idõpontja 2015. 

július 1. napja, tehát az elsõ félévben a lakosság változást nem fog észrevenni, az adó mértéke csak a második félévtõl emelkedik a jelenlegi döntésünk 

alapján. Azt is el kell mondani, hogy ez még nem végleges döntés, hiszen a képviselõ-testület a jövõ év elején az elfogadott költségvetés ismeretében 

vissza fog térni erre a témára és indokolt esetben az emelés mértékén csökkenthet. A jelenleg elhatározott mértékkel a várható többlet adóbevétel éves 

szinten 14-15 millió forintra tehetõ. 

4. A képviselõ-testület másik döntése szintén a települési adóval kapcsolatos, vagyoni jellegû adó bevezetése volt, mely teljesen új elem a magánszemé-

lyek vonatkozásában. A mezõgazdasági föld ingatlannal rendelkezõ magánszemélyek adóztatásáról hozott rendeletet a képviselõ-testület. Itt is ugyanaz a 

lényeg, mint az ingatlanadó tekintetében elhangzottaknál, vagyis az, hogy a várt költségvetési hiány fedezésére hoztuk meg ezt a döntésünket. Ugyanúgy 

felül fogjuk vizsgálni a mértékét ennek az adónemnek is és lehetõségünk lesz mérséklésre az elsõ félévben, hiszen itt is a hatálybalépés idõpontja 2015. 

július 1. napja. A döntés értelmében a föld 5 AK-ig adómentes, 200 AK-ig 50 %-os kedvezményt biztosítunk, mely azt jelenti, hogy 100 Ft/AK az éves adó 

mértéke. Akinek több mint 200 AK értékû mezõgazdasági föld ingatlanja van, azoknál 200 Ft/AK az éves adó mértéke. Itt a cél az volt, hogy a költségveté-

si hiányt pótoljuk, kiegészítsük, az önkormányzat folyamatos gazdálkodását biztosítsuk 2015-ben és a már említett 20-30 millió forintos bevételkiesést 

pótoljuk. A két adónemben kivetett adóból várható bevétel az említett összegnél több. Ezzel az önkormányzatnak az a célja egyrészrõl, hogy a kiesett 

adóbevételt pótoljuk, továbbá a település fejlesztését - különösen a járdák és utak építését – felgyorsítsuk, hiszen nagyon sok panasz van a tekintetben, hogy 

rosszak a járdák, nagyon sok utca még mindig burkolatlan. 

5. A képviselõ-testület egy pályázat beadásáról is döntött. Az „Európa a Polgárokért Program” keretein belül testvérvárosi találkozó lebonyolítására 

fogunk benyújtani pályázatot. Ilyen pályázat benyújtására már sor került 2013-ban, amikor egy nagyobb létszámú küldöttséget tudtunk fogadni testvérte-

lepüléseinkrõl. A pályázat összege 14.500 EUR. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, úgy több mint 100 embert várunk majd 2015. augusztus 20-a kapcsán 

három-négy napra Mezõtúrra. 

6. Még egy nagyon fontos döntésünk volt. Az Állami Számvevõszék 2011. szeptember és 2011. december közötti idõszakban ellenõrizte az önkormányzat 

gazdálkodását. Az ellenõrzést követõen az ÁSZ elnöke figyelemfelhívással fordult önkormányzatunkhoz. A figyelemfelkeltõ levél kapcsán a képviselõ-testü-

letnek döntéseket kellett hoznia, amelynek több eleme van. Az egyik ilyen legjelentõsebb pontja ennek a határozatnak az, hogy a képviselõ-testületnek abban 

az esetben, ha a jövõben egy beruházást hajt végre, akkor egy olyan irányú elemzést kell  elvégeznie még a beruházás megkezdése elõtt, amely bemutatja, 

hogy a beruházással megvalósult javak üzemeltetése, fenntartása a jövõ vonatkozásában milyen kihatással van az önkormányzat gazdálkodására. 

Polgármesteri tájékoztató
Tájékoztató a december 11-i soron kívüli képviselõ-testületi ülés döntéseirõl

A Gyepmesteri Telep mûködésérõl

A napokban sok megkeresés, kérdés érkezett önkormányzatunkhoz a 

Gyepmesteri Telep mûködésével kapcsolatosan, ezért szeretném Önöket rövi-

den tájékoztatni a témában. Az önkormányzat kötelezõ feladata a kóbor ebek, 

valamint a veszélyes ebek befogása a város közterületeirõl. A Gyepmesteri Telep 

Üzemeltetési Szabályzata 2014. november 17-én lépett hatályba. A befogott 

ebeket a gyepmesteri telepünkön helyezzük el megfigyelés céljából 14 napra.  

Ezen idõszak alatt a tulajdonos elviheti az állatot a tartás költségeinek megtérí-

tése mellett. A telepre érkezõ kutyákról fotók készülnek, amelyek a városi 

honlapra is felkerülnek. Ezek megtekinthetõek: www.mezotur.hu/hasznos 

információk/gazdára váró ebek menü pontban. Amennyiben a Kóborka Túri 

Állatvédõk Közhasznú Egyesülete elviszi az ebeket, úgy az önkormányzat saját 

költségén azokat veszettség elleni védõoltással, transzponderrel ellátva, féregte-

lenítve adja át. Az önkormányzati szabályzat alapján a 14 nap eltelte után még 

7 napig, azaz összesen 21 napig kell tartani a gyepmesteri telepen az ebet. Az 

altatást - férõhelytõl függõen - a 22. és 28. nap között kell végrehajtani. Az alta-

tást a szabályzat szerint hatósági állatorvos végzi el. Amennyiben a határidõ 

utolsó napja munkaszüneti napra esik, úgy a határidõ lejártát követõ második 

naptól lehet elaltatni az állatot. Itt fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat 

célja nem az altatás. Feltett szándékunk, hogy erre ne kerüljön sor. 

A Gyepmesteri Telep mûködésének célja az, hogy a kóbor ebek a lakosokat 

ne ijesszék meg, vagy ne támadhassák meg. Az önkormányzat ezen kötelezõ 

feladatának ellátása mellett fontosnak tartja az állatvédelem ügyét is, ezért a 

KÓBORKA Túri Állatvédõk Közhasznú Egyesületét  is 

évek óta támogatja. Az Önkormányzat a menhely létesí- Folyt. a 7. old.
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Jövõ évi várakozások
Ilyen elõzmények után a jövõ évi 

várakozásaink is egyértelmûen 

pozitívak. A 2014-2020-as európai 

uniós költségvetési ciklus idõszaká-

ban jelentõs források érkezhetnek 

településünkre, melyek által gazda-

ságunk fejlõdhet. Ebben az évben 

elsõsorban még a gazdasági szerve-

zetek és a privát szféra számára 

nyíltak meg a lehetõségek, de a 

következõ esztendõben már várha-

tó, hogy az önkormányzatok számá-

ra is kiírják a pályázatokat.                                                     

Természetesen nagyon fontos, 

hogy a tervezett projektek megvalósí-

tásához a meglévõ likvid források 

folyamatosan rendelkezésre álljanak. 

Az elsõ lépés a fejlesztések terén az 

lesz, hogy a megfelelõ elõkészülete-

ket megtegyük. Így például már 

készülnek a városháza épületének 

felújítási tervei, a Hortobágy-Berettyó 

Fõcsatorna rendbehozatalával kap-

csolatban munkabizottság alakult. 

Emellett számos olyan elképzelésünk 

van, amely a helyi gazdaság fejleszté-

sére, a turisztika megélénkítésére és 

munkahelyteremtésre vonatkoznak. 

Elképzeléseink között nagy szerepe 

van az alternatív energiaforrások 

hasznosításának az önkormányzati 

tulajdonú intézményekben. Nagy 

szükség van a munkaerõmozgást 

segítõ közútfejlesztésre, így a 

Mezõtúr-Túrkeve között összekötõút 

felújítása is bekerült a programba.

A mûködésünk kapcsán az önkor-

mányzati feladatellátási rendszer 

átalakításán is tovább kell gondol-

kozni. Igaz, olyan nagy horderejû 

változások most már nem várhatóak, 

mint az elmúlt két évben, kisebb 

módosítások, ésszerûsítés még vár-

hatóak. Ebbõl eredõen az önkor-

mányzat hatáskörébõl még kikerül-

hetnek feladatok gazdasági társasá-

gainkhoz. Ennek elsõsorban pénz-

ügyi, munkaszervezési okai vannak. 

Nem titkoljuk, hogy a hatékonyságot 

szeretnénk ezen intézkedéseinkkel 

javítani, ezáltal többletbevételhez 

jutni. Ilyen például az önkormányzat 

közel háromszáz hektáros földterü-

lete mûvelésének kérdése.

Összességében bizakodóak lehe-

tünk, a következõ esztendõben 

mûködési feltételeink biztosítottak 

lesznek, az év elsõ felében a most 

folyamatban lévõ beruházások sike-

resen lezáródhatnak és ezzel pár-

huzamosan elkezdõdhetnek a fent 

vázolt fejlesztések megvalósításai. 

Önkormányzatunk részérõl 

ezúton is köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik munkájukkal 

az önkormányzati szféra mûködé-

sét segítették, továbbá minden 

mezõtúri polgárnak, aki városunk 

közösségi életéért tett, annak fejlõ-

déséhez hozzájárult.

Évértékelõ
Ezt az esztendõt tetemes adós-

ságtól megszabadulva, kedvezõ 

gazdasági háttérrel tudta indítani 

önkormányzatunk, ennek köszön-

hetõ, hogy a költségvetésünk már 

nem számolt negatívummal, illetve 

amivel számolni kellett, azt az 

elõzõ évi pénzmaradvány terhére 

finanszírozni tudtuk. Nagyon fon-

tos és pozitív pénzügyi tekintetben 

az is, hogy az adósság átvállalásnak 

köszönhetõen az önkormányzat-

nak maradt mintegy 250 millió 

forintos likvid forrása, amelyet fej-

lesztésekre tudunk fordítani. A leg-

fontosabb kötelességünknek a köte-

lezõ feladataink finanszírozásának 

2014-ben is folyamatosan eleget 

tudtunk tenni és ezeken túlmenõen 

a korábbi évekhez viszonyítva az 

önként vállalt feladatokra is több 

pénz jutott.

Köztudott, hogy számos projekt 

van jelenleg is folyamatban és az is 

ismert, hogy ezek megvalósítása 

során számos probléma vetõdött 

fel. Jelentõs problémák voltak pél-

dául a városközpont funkcióbõvítõ 

fejlesztés kapcsán. Még hivatalosan 

nem tisztázódott, hogy megkap-

juk-e a lehetõséget a határidõ 

módosítására. Természetesen a 

közremûködõ szervezettel egyez-

tettünk és kedvezõ visszajelzéseket 

kaptunk. Meggyõzõdésünk, hogy 

az önkormányzat részérõl mindent 

megtettünk annak érdekében, hogy 

ezek a projektek sikerrel, megfelelõ 

mûszaki színvonalon valósuljanak 

meg. Kötelességünknek tartjuk, 

hogy az Uniós és hazai forrásokból 

finanszírozott beruházásaink a 

lehetõ legjobb színvonalon, hosz-

szútávon fenntartható módon való-

suljanak meg. A már folyamatban 

lévõ projektjeink kapcsán remél-

jük, hogy 2015-ben azok sikerrel le 

fognak zárulni. 

Ebben az évben is nagyon sok 

sikeres rendezvényünk volt. Nagyon 

fontosnak tartjuk a hagyományaink 

ápolását, az értékeink megõrzését és 

ezek újakkal való gyarapítását. 

Nagyon sok új sikeres programot is 

meg tudtunk valósítani. Ezekkel elsõ-

sorban az a célunk, hogy formáljuk a 

közösséget, közelebb hozzuk egy-

máshoz az embereket. Nagyon jó 

kapcsolatunk van a civil szervekkel, 

több mint hatvan szervezettel együtt-

mûködünk a városban. Fontosnak 

tartjuk, hogy folyamatosan tájékoz-

tassuk õket a tervekrõl, elképzelések-

rõl és a véleményeikre, javaslataikra 

is igényt tartunk. Nagy szükség van a 

kritikáikra is, hiszen ily módon 

szembesülhetünk azzal, hogy esetleg 

nem minden úgy jó, ahogyan azt mi 

gondoljuk.  Szerencsére az idei 

évben a civil szervezeteinket is 

nagyobb mértékben tudtuk támogat-

ni, mint az elmúlt esztendõben. 

Az idei évben is óriási szerepe volt 

a közfoglalkoztatási programok meg-

valósításának, amely közel ezer 

embert érintett a városban. Nagyon 

sokat köszönhetünk ezeknek a prog-

ramoknak, hiszen számos területen 

folyik értékteremtõ munka. Ezek 

eredményeképpen tiszta települé-

sünk, gondozottak a parkjaink, az 

illegálisan elhelyezett hulladékot eltá-

volítjuk, járdák, utak épülnek. Az 

idén is megvalósult az a mezõgazda-

sági program, amelynek keretében 

már hat hektáron termesztünk külön-

bözõ zöldségeket és egyéb olyan 

haszonnövényeket, amelyeket elsõ-

sorban az önkormányzati konyhára 

juttatunk el. Jut ezekbõl az olyan 

lakosok megsegítésére is, akik önhi-

bájukon kívül rossz szociális körül-

mények között élnek. Elkezdtünk 

térburkoló elemeket is gyártani, 

melyekbõl járdák épülhetnek és meg-

szépülhetnek közterületeink.  A jövõ-

re nézve is van számos olyan elképze-

lésünk, amely ugyancsak értéket 

teremthet városunk számára. Ilyen 

például a fa kerti bútorok elõállítása, 

amelyhez nemrég kezdtek hozzá a 

közfoglalkoztatottak. Jártunk néhány 

településen, ahol kifejezetten jól 

mûködnek ezek a programok, szeret-

nénk tanulni a jó példákból, átvenni 

azokat. A célunk az, hogy minél több 

hasznot termeljünk ezen a területen, 

amit aztán a vonatkozó jogszabály 

alapján a közfoglalkoztatásba kell 

visszaforgatni. 

téséhez a 01502/1 hrsz-ú 1 ha nagyságú területet ingyenesen biztosította, 

továbbá 2007-tõl közel 1 millió forint értékû támogatást adott építõanyagban 

és eszközben, illetve az építkezéshez élõ munkaerõt is biztosított. 

A probléma kezelése érdekében a következõket tartjuk nagyon fontosnak:

• olyan helyi rendelet megalkotása, amelynek szigorú érvényre juttatá-

sával a kóbor ebek száma csökken

• a gyepmesteri telep mûszaki fejlesztése

• a Kóborka Egyesület további támogatása

Kérünk minden Mezõtúrit, felelõs magatartásával járuljon hozzá a fenn-

álló probléma mielõbbi megnyugtató megoldásához.

Mezõtúr Város Önkormányzata nevében áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk 

Önnek és Családjának!
 
Herczeg Zsolt                   Batta Attila Vitkor                    dr. Szûcs Attila
polgármester       alpolgármester                   jegyzõ
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2014. december 4-én Mezõtúrra 

érkezett Csepregi Éva Abrakadabra 

címû mûsorával. Az ünnepváró 

koncerttel a mûvésznõ gyerekeket 

és felnõtteket egyaránt megörven-

deztetett, hiszen nem csak kizárólag 

gyerekdalokat énekelt el nekünk, 

hanem mikor a hangulat már a tetõ-

fokára hágott felcsendültek a „jó 

öreg” Neotonos dallamok is, mint 

például a Don Quijote vagy a 220 

felett. Akinek volt kedve táncra per-

dülhetett, ahogy nagyon sokan tet-

ték vagy akár együtt játszhatott az 

énekesnõvel a színpadon. A Városi 

Oktatási Centrum sportcsarnoka tel-

jesen megtelt, körülbelül 900 fõ 

tekintette meg az elõadást és érezte 

jól magát ezen a délelõttön. 

Remélem jövõre is együtt várhatjuk 

a Mikulást és a közelgõ ünnepeket!

Orosz Annamária

Csepregi Évát küldte a Mikulás

Mint minden évben, így idén is 

nagy érdeklõdés mellett tartották 

meg a Mikulás ünnepséget. 

December 5-én a város különbözõ 

pontjain megjelent a Mikulás, így 

többek között a Mûjégpálya mellé 

is kilátogatott.

A Városi Oktatási Centrum udva-

rán Mezõtúr Város Önkormányzata 

nevében Patkós Éva városi képvise-

lõ köszöntötte az érdeklõdõket, 

majd Papp Vera hozott el néhány 

téli dallamot. A mûsor végén a gyer-

mekek és Vera közös énekkel hív-

ták a Mikulást. A több száz gyer-

meknek nem kellett sokat várnia, 

hiszen mikor felcsendült a kedves 

dallam a Mikulás is megjelent sok-

sok ajándékkal.

A kilátogatók szórakozását a 

mûjégpálya kedvezményes haszná-

lata is biztosította, hiszen ezen a 

napon a pályahasználat ingyenes 

volt, így mindenki ki tudta próbálni 

az idei évben elõször felállított 

pályát.

A rendezvényt támogatta: 

Mezõtúr Város Önkormányzata, a 

Mezõtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelõ KN Kft, a Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport KN Kft., a 

Mezõtúri Ipari Park Kft, a 

Vöröskereszt Mezõtúri Szervezete 

és köszönet a városból érkezõ önzet-

len támogatóknak is felajánlásukért.

Bodor Márti

Mikulás a jégen

A Mezõtúri Mazsorett és 

Akrobatikus RocknRoll Tánccsoport 

ünnepi mûsorral készült a Városi 

Óvodák részére. A táncosok a 

Városi Oktatási Centrum sportcsar-

nokában látták vendégül a kis óvo-

dásokat 2014. december 11-én.

Szabó Lászlóné mazsorett oktató 

elmondta, hogy a csoport nem csak 

a városban, de már megyében is 

kivívta magának az elismerést, 

hiszen több rendezvényre visszahív-

ják õket. Jelenleg három korosztály-

ban folyik az oktatás. Az érdeklõdõ-

ket, beiratkozni vágyókat 4 éves 

kortól várják a Flashdance Fitness 

termében csütörtökönként 16 órától.

Bodor Márti

Mazsorett mûsor ajándékba

Immár második alkalommal 

került megrendezésre a Mezõtúri 

Rendõrkapitányság szervezésében 

a „KRESZtúra Mezõtúrra” címû 

ismeretterjesztõ vetélkedõ 2014. 

december 12-én. A vetélkedõn 

Kétpó, Túrkeve és Mezõtúr csapata 

mérte össze tudását.

A verseny célja a KRESZ szabá-

lyainak változására való figyelemfel-

hívás, az ismeretek elõtérbe hozása. 

A csapatok tagjai ismét a települé-

sen élõ közismert emberek voltak, 

így minden csapatban szerepelt egy 

rendõr, katasztrófavédõ, orvos, pol-

gárõr, tanár, diák és a csapat vezetõi 

a település polgármesterei, vagy 

alpolgármesterei voltak.

A megmérettetésen Kétpó csapa-

ta került ki nyertesen, az egyéni 

versenyben pedig Túrkeve polgár-

mestere Vida Tamás szerezte meg 

az elsõ helyet.

Fekete Miklós rendõrkapitány 

elmondta, hogy összetettek voltak a 

feladatok; a tesztlapok egészség-

ügyi, mûszaki és KRESZ kérdéseket 

tartalmaztak, valamint egy kerékpá-

ros ügyességi versenyen kellett részt 

venniük a csapatoknak. Vida Tamás 

polgármester felajánlotta, hogy a 

verseny helyszíne 2015-ben Túrkeve 

városa legyen, minden csapat rész-

vételi szándékával biztosította a 

Mezõtúri Rendõrkapitányságot.

A mezõtúri csapat tagjai: Batta 

Attila Viktor, Dr. Mike Géza, Molnár 

Zsolt, Erdei Mihály, Király Imre, 

Rafael Zoltán, Nagy Mihály.

Kapitány úr kihangsúlyozta annak 

a fontosságát, hogy minden vezetõi 

engedéllyel rendelkezõ számára fon-

tos a KRESZ szabályok figyelése.

Bodor Márti

„KRESZtúra Mezõtúrra”

A tavalyi évhez hasonlóan ismét megrendezésre került a Márton napi 

lámpás felvonulás a Mezõtúri Református Kollégium óvodájában. Az óvo-

dásoknak és szüleiknek november 12-én, szerdán 16 órától nyílt lehetõsé-

gük lámpásokat készíteni. 17 órától a három csoport óvodásai, a szülõk, 

valamint az óvó nénik kíséretében felvonultak az óvoda udvarán. A felvo-

nulás után közös éneklésen vettek részt a tûz körül. Ezt követõen a torna-

szobában közösen elfogyasztották a libazsíros kenyeret lilahagymával, 

amelyhez a hozzávalókat a szülõk gyûjtötték össze. A Márton napi újbor 

helyett finom gyümölcsteát kortyolgattak a libazsíros kenyérhez. A délután 

hatalmas sikert aratott mind a szülõk, mind a gyermekek körében.

Mezõtúri Református Kollégium,

Gimnázium, Szakközépiskola,

Általános Iskola és Óvoda

Márton napi lámpás felvonulás



Múzeumi Hírek
Vásár a múzeumban

A kézmûvesipar és a népmûvészet, valamint a házi élelmiszerkészítés 

értékeit igyekeztünk bemutatni és népszerûsíteni a Túri Fazekas 

Múzeumban megrendezett Luca-napi vásáron. Az egész napos rendezvé-

nyen egy tucat helyi alkotó mellett kecskeméti, kiskunfélegyházi, szeghal-

mi mesterek is elhozták ékszereiket, játékaikat, minõségi használati tárgya-

ikat. A karácsonyi ünnepkört bemutató néprajzi elõadás, és a gyerekeknek 

szóló kézmûves foglalkozás színesítette a programot.

A vásárra ellátogatók véleménye, és a vásár rendezõinek tapasztalata-

véleménye azonos: nagyon sok munkával lehet csak rászoktatni (vissza-

szoktatni?) a közönséget a kézimunkával készült áruk vásárlására. A múze-

um továbbra is igyekezni fog hasonló kipakolásokkal, a témát érintõ rendez-

vényekkel felhívni a mezõtúriak figyelmét, hogy az ország egyik leggazda-

gabb, máig élõ kézmûves hagyományával rendelkezõ településén élnek.

Nyitva tartás
Értesítjük tisztelt látogatóinkat, hogy a Túri Fazekas Múzeum 2014. 

december 21.-2015. január 6. között zárva lesz. Az állandó kiállítások és az 

idõszaki kiállítás a szünet idején elõre egyeztetett idõpontban látogathatók. 

Bejelentkezés: Tel.: 0630/315 16 27 vagy e-mail: fazekasmuzeum@gmail.

com

Januárban, egészen február 10-ig még látható lesz a Rajzírás címû, rajz-

eszközöket és íróeszközöket bemutató idõszaki kiállításunk.

A gyûjteményekrõl, kiállításainkról folyamatosan frissített információkat 

a múzeum Facebook oldalán olvashatnak.

Pusztai Zsolt muzeológus

2014. december 6-án ünnepélyes 

keretek között Herczeg Zsolt 

Polgármester Úr megnyitotta a 

Mezõtúri Uszoda finn szaunáját.

A 6-8 férõhelyes szaunánkat hét-

köznapokon elõzetes bejelentkezés 

alapján, munkaszüneti és ünnep-

napokon 10.00-20.00 óráig vehetik 

igénybe látogatóink.

Belépõ:
Egész áru napijegy (felnõtt: 900 

Ft, diák- nyugdíjas: 680 Ft) tartal-

mazza a szauna használatát.

Egyéb esetben: kedvezményes 

uszoda belépõ (500, 350 Ft) plusz 

200 Ft. 

További információ és elõzetes beje-

lentkezés az alábbi elérhetõségen:

Mezõtúri Strandfürdõ és Uszoda 

0656/350-684

5400 Mezõtúr, Fekete István út 1.

Mezõtúri Intézményellátó Kft.

Szauna nyílt a Mezõtúri Uszodában

2014. november 28-án nagy 

sikerrel megnyílt Mezõtúr elsõ 

mûjégpályája, mely hétköznap 

14.00- 20.00-ig, hétvégén: 10.00- 

20.00-ig látogatható. 

A jégpályán korcsolya bérlésre és 

korcsolya élezésére van lehetõség. 

Korcsolyázás közben a háttérben 

mindvégig hangulatos zene szól. 

Mikor pedig megpihennénk, a pálya 

melletti büfében ehetünk pár falatot 

és forralt borral, forró csokival, teá-

val melegíthetjük fel magunkat.

A korcsolyapálya megvalósulásá-

hoz szeretnénk köszönetet monda-

ni a Mezõtúri Önkormányzati 

Hivatalnak, az Ipari Park Kft-nek, 

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Közhasznú Nonprofit Kft. - nek, 

Tamási Zoltánnak és Soós Péternek.

Továbbra is várunk Mindenkit 

szeretettel az ünnepek alatt is!

Ünnepi nyitva tartás:
December 24: 10.00-14.00

December 25-26: 14.00-20.00

December 27-28:10.00-20.00

December 29-30: 10.00-20.00

December 31: 10.00-16.00

Január 1: 14.00-20.00

A korcsolyapálya erõs szél és esõ 

esetén nem üzemel. Megértésüket 

köszönjük!

Mezõtúri Intézményellátó Kft.

Mezõtúri mûjégpálya

A Mezõtõri Kóborka Állatvédõ Egyesület részére újabb felajánlás érke-

zett, ezúttal Budapestrõl. Az 

AlphaZoo Kft. 2 zsák 50-kg-os kutya-

táppal lepte meg a Kóborka lakóit. 

2014. december 15-én kora délután 

érkezett a tesztvilag.hu munkatársa a 

felajánlással, melyet Szûcsné Berczeli 

Ildikó az egyesület titkára vehetett át. 

Elmondta, nagyon sokat jelent min-

den felajánlás az egyesület életében, 

hiszen a rengeteg kutyával nagyon 

nehéz dolguk van.

Újabb adomány a Kóborka részére

A helyi értékeink ápolását több 

klub, csoport is szolgálja. Ezen 

közösségek munkáját köszönte 

meg 2014. december 10-én Herczeg 

Zsolt polgármester, Batta Attila 

Viktor alpolgármester és Bordács 

László a Mezõtúri Közmûvelõdési 

és Sport KN Kft. ügyvezetõje. 

Polgármester úr köszöntõjében 

elmondta, hogy kiemelt fontosságú-

nak tartja a csoportok mûködését, 

az önkormányzat támogatásáról 

biztosította a klubbok vezetõit. A 

délután folyamán jó hangulatú 

beszélgetésen vettek részt, ahol 

mindenki megfogalmazhatta kéré-

sét, gondolatát a vezetõség felé. Az 

eseményrõl senki nem távozott 

üres kézzel, hiszen a szervezõk 

apró kis ajándékkal kívántak min-

denkinek kellemes ünnepeket.

Bodor Márti

Helyi csoportok a hagyományaink ápolásáért

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ- testülete 2014. december 11-ei soron kívüli 

nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

- a gyermekétkeztetés térítési díjáról,

- a helyi adókról szóló 24/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet módo-

sításáról,

- a települési adóról,

- a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 26/2013. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról,

- Mezõtúr Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 3/2014. 

(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyv-

tárban.

A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ
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2014. 11. 21-én XIX. alkalommal 

rendezték meg Budapesten, a 

Karácsony Sándor Rózsatéri 

Általános Iskola és Óvodában az 

Országos Református Zsoltáréneklõ 

Versenyt. Az általános iskolás gye-

rekeknek szervezett versenyen a 

diákok egy kötelezõen kijelölt és 

egy szabadon választott zsoltár elõ-

adásával mutathatták be énektudá-

sukat. Iskolánk tanulói remekül 

helytálltak: Patkós Zsófia és Csuka 

Laura bronz, Kiss Johanna ezüst, 

Gátfalvi Flóra, Csányi Réka, Pápai 

Kerubina, Szûcs Liliána, Mihalina 

Máté, Sándor Henrietta és Szabó 

Viktória arany minõsítést kapott. 

Sándor Henriettát különdíjjal jutal-

mazták.  Felkészítõ tanáruk Seres 

Attiláné. 

Mezõtúri Református 

Kollégium,

Gimnázium, Szakközépiskola,

Általános Iskola és Óvoda

Országos Református Zsoltáréneklõ Verseny

A Gyermek-kert Óvodában 2011-

ben megnyílt Ovi – múzeum 2014. 

októberében szélesre tárta ajtaját a 

város óvodás gyermekei elõtt.

Kovács Gáborné Marcsi néni 

(nyugdíjas óvodapedagógus) élmé-

nyekben gazdag programmal, szere-

tettel várta a város önkormányzati és 

várja az egyházi fenntartású óvodái-

ba járó gyermekeket. A folyamatosan 

érkezõ gyermekcsoportokat, Marcsi 

néni régi korokat felidézõ öltözék-

ben, fejkendõben, kötõben, kukori-

cát morzsolgatva fogadta, s a kinyíló 

ajtó mögött kitárulkozott a kis múze-

umi szoba csodálatos világa. 

Érdeklõdõ, csillogó szempárok hall-

gatták, ahogy mesél a régi idõk szo-

kásairól, az emberek életérõl, min-

dennapjairól. A múzeumi barangolás 

során életre keltek a polcokon lévõ 

tárgyak, a régi játékok. A gyermekek 

láthatták, tapinthatták és kipróbál-

hatták a fakanálbábokat, a falovacs-

kákat, a fakardot és összehasonlít-

hatták a mai modern játékokkal.

A vidám tárlatvezetés interaktív 

tevékenységekkel folytatódott a 

gyermekek aktív közremûködésé-

vel. Marcsi néni „Borbély üzleté-

ben” elõkerült a borotvapamacs, a 

régi borotvakés (melynek éle ter-

mészetesen le volt ragasztva) és 

kezdõdhetett a játékos borotválás. 

A lányok haját lavórban mosta, 

fejükre hajhálót húzott. Ez volt ám 

az igazi mulatság a gyermekek szá-

mára!  A felfedezések során renge-

teg új ismerettel és tapasztalattal 

lettek gazdagabbak.

Ezután kezdõdött a nagy gondol-

kodás! Vajon milyen furcsa tárgya-

kat rejtegetnek még a múzeum pol-

cai? Sok gyermek számára sosem 

látott, titokzatos tárgyat, melyeket 

az óvodások vicces nevekkel láttak 

el. Így, a gyermekek szerint a régi 

poroló nem lehet más, mint egy 

légycsapó vagy tollasütõ, a szenes 

vasaló bizonyára egy súlyzó, a csi-

gacsináló egy hangszer, a rokka 

talán egy hajó, a mángorló pedig 

valószínûleg egy citera.

Mosolyt csal az arcokra a gyer-

mekek gazdag képzelet – és gondo-

latvilága, ahogy próbálják a régi 

tárgyakat alakjuk, formájuk alapján 

egy általuk ismert tárgyhoz hasonlí-

tani és megnevezni.

Marcsi nénitõl megtudhattuk azt 

is, milyen volt régen a csupor, a 

demizson, a régi szódás üveg, a 

tejes kanna vagy a zsíros bödön, s 

nem maradt el a közös falatozás 

sem, hiszen a tálcáról elõkerültek a 

zsíros kenyerek, melyekkel Marcsi 

néni megvendégelte a gyermekeket.

Gondolhatnánk, hogy a rendkí-

vüli múzeumlátogatásnak lassan 

vége, de még csak most kezdõdött 

az igazi varázslat. A kis szoba sötét-

ségbe borult, majd Marcsi néni egy 

furcsa lámpást gyújtott – ami nem 

más, mint egy petróleumlámpa -, 

így teremtett hangulatot a követke-

zõ meglepetéshez. Amíg a gyerekek 

jóízûen falatoztak, Marcsi néni 

mesélt - és mesélt, a kis vendégek 

pedig ámulattal hallgatták Benedek 

Elek: Okos Zsuzsi címû meséjét.

Búcsúzásképpen a múzeumba 

látogató gyermekcsoportok versek-

kel, dalokkal köszönték meg a cso-

dálatos tárlatvezetést és ezt a külön-

leges élményt nyújtó délelõttöt.

Szerencsére a programsorozat 

még nem ért véget, hiszen kedves 

tárlatvezetõnk továbbra is szeretet-

tel várja a múzeumba érkezõ kis 

vendégeket, az óvodai csoportokat, 

az általános iskolákból idelátogató 

osztályokat és minden kedves 

érdeklõdõt. 

Akik eddig részt vettek ezen a 

fantasztikus programon, már tud-

ják, hogy a jókedv, a régi idõt idézõ 

hangulat csodálatos élmény gyer-

mekek - felnõttek számára egyaránt!

Köszönjük Marcsi néni a csodá-

latos idõutazást!

A Városi Óvodák gyermekei és

dolgozói nevében

Pályi Klára 

 óvodapedagógus

Múzeumi-hetek a Városi Óvodák Gyermek-kert 
Óvodájában

Kedves Szülõk, Tisztelt Mezõtúri Lakosok!

 Köszönöm  a Mezõtúri Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 

nevében az egész éves együttmûködésüket, támogatásukat és kívánok 

Önöknek örömteli karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendõt.

Kozák Zsolt Gyula

intézményvezetõ

A Bodoki Fodor Helytörténeti 

Egyesület  kiadásában – Mezõtúr 

Város Önkormányzatának támogatá-

sával – 2012. decemberében jelent 

meg elsõ ízben a Lámpás címû hely-

történeti, közmûvelõdési és irodalmi 

folyóirat. Szerkesztõségünk törekvé-

se az, hogy a negyedévente megjele-

nõ periodikában  a szerzõ vagy a 

téma kapcsán Mezõtúrhoz kötõdõ 

tartalmas, tényszerû, de ugyanakkor 

olvasmányos írásokkal, tanulmá-

nyokkal örvendeztesse meg az 

érdeklõdõket. A  napokban megjele-

nõ legújabb  (9.) számot az alábbiak-

ban ajánlom szíves figyelmükbe.

A karácsonyi ajándéknak is 

remek lapot az egyesület tagjaitól 

vásárolhatják meg. 

Szerkesztõségünk és íróink nevé-

ben nagy tisztelettel és sok szeretet-

tel kívánok áldott karácsonyi ünne-

peket és nagyon boldog új esztendõt! 

Berczeliné Boldog Mária 

Kedves Olvasóink!

Az elsõ karácsony nélküled, 

elmentél, még ma sem értem, elvitt 

a nyár, még most is fáj. S most jött 

a tél, az ünnep nekünk nem hoz 

mást csak ürességet. Eljött az a pil-

lanat és elmúlt minden egy perc 

alatt. Hol vagy most, hol lehetsz, 

neked már semmi sem fáj, most 

értem csak mi a fájdalom, neked ezt 

már el nem mondhatom, most az 

elsõ karácsony nélküled, most 

értem milyen üres. Nélküled meg-

változott minden, a család szíve 

többé nincsen, szomorú bús kará-

csony ez nekünk. Csak nézzük a 

képen az arcod, s távolból érzem a 

fájdalom áthatol, hogy nem látunk 

többé sohasem, megszakad a szí-

vünk. Telnek az órák, a napok és mi 

csak rád gondolunk, arra várunk 

minden egyes nap, hogy újra lát-

hassunk. Nélküled nem létezünk, 

halott a lelkünk. De egyszer majd a 

mulandóság sírján együtt leszel 

velünk. Sokszor még nappal is 

ébren álmodunk, nevetve jössz 

felénk és újra találkozunk. De az 

álom elszáll és mi felébredünk, de a 

te emléked örökre itt marad velünk.

El nem múló fájdalommal:

Simon Zsoltné és Simon Enikõ

„Az elsõ karácsony nélküled”

A Vivace Kamarakórus bemutatja:
CHRISTMAS CAROL

2014. december 22-én 17 órától városunk forgalmas pontjain énekszóval 

szeretnénk meghittebbé, örömtelibbé tenni a karácsonyi ünnepeket.

Indulás: Kossuth Lajos tér

Tartsanak velünk!

,, Az ének szebbé teszi az életet, az éneklõk másokét is…”

(Kodály Zoltán)



11m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2014. december 19.

Az év végéhez közeledve a 

Mezõtúri AFC Férfi Kézilabda 

Szakosztálya is értékeli az idén elért 

eredményeket, de most december-

ben ezt nagy örömmel tesszük. 

Sokak jól tudják, hogy felnõtt csa-

patunk tavasszal NB II-es bajnoki 

címet szerzett, valamint a bronzér-

mes junior együttesünk is csak 

egyetlen ponttal maradt le a dobogó 

legfelsõ fokáról. A 2013/2014-es 

sikeres szezon után azonban nem 

vállaltuk, hogy egy osztállyal fen-

tebb induljunk, hiszen egyelõre az 

egyesület anyagi lehetõsége sem 

enged többet, valamint úgy hatá-

roztunk, hogy még nagyobb figyel-

met fordítunk az utánpótlás neve-

lésre. Õsszel így még két utánpótlás 

csapatot indítottunk el a gyermek-

bajnokságokban, hiszen a gyerekek 

fejlõdését a minõségi edzések mel-

lett a folyamatos versenyeztetés 

szolgálja a legjobban. Az U14-es 

fiúk Tokács Anikó irányításával, 

míg az U12-es gyerekek Bánkiné 

Czikkely Zsuzsanna vezérletével 

kezdték meg a szereplésüket a régi-

ós csoportokban. A gyerekek az 

eddigi fordulókban nagyon szépen 

helytálltak, és tették ezt többször 

annak ellenére is, hogy sajnos 

sûrûn sérülés, betegség akadályoz-

ta õket ebben. A Sterbinszky Amália 

régióban az U14-esek az 5. helyen, 

míg az U12-es fiúk a 4. helyen 

pihenhetnek a télen. A gyermekbaj-

nokságban szereplõ gyerekek mel-

lett szintén büszkék vagyunk a szi-

vacskézilabdás kicsikre is, akik még 

a sportág alapjaival ismerkednek 

meg, de már nagyon sok ügyes 

kezû fiú és lány mozog köztük. A 

legkisebbek edzésmunkáját edzõ-

ként Hegyi Fanni segíti. A kisebbek 

után azért érdemes a nagyobbakról 

is szót ejteni, hiszen a már említett 

tavalyi szezon után a 2014/2015-ös 

õszi fordulók is jól sikerültek. Hogy 

mennyire? Olyannyira, hogy a fel-

nõtt és a junior együttes is az 1. 

helyen áll az NB II. õszi fordulói 

befejeztével, így elmondható, hogy 

Urbán Marianna edzõasszony ott 

folytatja a két férfi csapattal, ahol 

tavasszal abbahagyta. Sikerekkel. 

Azonban ez csak leírva ilyen egy-

szerû, hiszen a mezõny nagyon 

szoros és sok-sok edzés, küzdelem, 

valamint szerencse is kell ahhoz, 

hogy a szakosztály jövõre is ilyen 

eredményes legyen. 

Külön öröm számunkra, hogy a 

férfi szakosztály mellett most már 

nagyon aktívan mûködik a nõi 

szakosztály is! Bármilyen sportágat 

is választ egy fiatal városunkban, az 

nagyon jó, hiszen örömmel mond-

hatjuk el, hogy Mezõtúr bizony 

rendkívül gazdag és sikeres több 

sportágban is. Ehhez pedig gratulá-

lunk minden mezõtúri sportolónak 

és edzõiknek! 

Végül szeretném megköszönni a 

Mezõtúri AFC Férfi Kézilabda 

Szakosztályt támogatóknak, hogy 

lehetõvé tették és teszik, hogy a 

gyerekek és felnõttek ilyen jó körül-

mények között tudjanak felkészülni 

az elõttük álló feladatokra! 

Köszönet Mezõtúr Város 

Önkormányzatának, a Baracsi-

Paletta 97. Kft-nek, a ZO-HA Trans 

Kft-nek, az FF Fémfeldolgozó Zrt-

nek, Bihari Gábornak, a Rédei-Fém 

Kft-nek, a HÓD 2000 Kft-nek, a 

Derby-Túr Bt-nek, valamint kiemel-

ten a szülõknek és szurkolóinknak! 

Békés, boldog karácsonyt és sike-

rekben gazdag, boldog új évet min-

denkinek!

Szûcs Dániel

Sikeres évet zárnak a kézilabdázók

A mezõtúri Ász Judo SC verseny-

zõi 2014- évben sokat álltak a dobo-

gón. Az idei évben ünnepelték tíz 

éves fennállásukat, amit két magyar 

bajnoki címmel, illetve egy ezüst és 

három bajnoki bronzéremmel is 

megkoronáztak, de a Szlovák 

Galántai bajnokságban is egy arany, 

két ezüst és egy bronzérmet szerez-

tek. A Judo club tíz éves fennállása 

alatt több sportrendezvényt, a 

Pokol Kapuja sorozatokat és három 

városi küzdõsport napot is tetõ alá 

hozott. Ezek mellett hét magyar 

bajnoki címmel, illetve MMA-ban 

pedig két amatõr világbajnoki cím-

mel is büszkélkedhetnek. Mégis az 

idei eredményeinkre a legbüszkébb 

a club edzõje id. Juhász Attila. 

2014-évben az utánpótlásban is 

volt magyar bajnoki döntõsünk. 

Sokak számára, ha azt mondanánk, 

hogy Tóth Richárd ezüstérmes, 

mindenki az autocross-ban jeleske-

dõ Tóth Ricsire gondolna, de ezút-

tal az if. Tóth Ricsirõl beszélünk, 

aki óriási küzdeni akarással, három 

gyõzelemmel jutott el a bajnoki 

döntõig, ahol ezüstérmet szerzett. 

A diákok között Kókai Ádám bronz-

érmes lett, Ádám az Országos 

Diákolimpián is bronzérmes tudott 

lenni. A lányok között Bíró Nóra az 

elõkelõ harmadik helyen végzett. 

Felnõtt II.oszt. magyar bajnokság-

ban a Juhász testvérek, Attila és 

Dávid magyar bajnoki címet szer-

zett, Nagygyör Viktória is felállha-

tott a dobogó harmadik fokára. A 

Szlovák bajnokságban Karsai Bence 

is a dobogó legfelsõ fokán állhatott. 

Bence magabiztos négy gyõzelem-

mel utasította maga mögé a 

mezõnyt. Emellett számos hazai 

versenyen is többször állhattak 

dobogón a judosok. 

Nagyon büszke vagyok az idei 

évben elért sikereinkre, taglétszá-

munk is folyamatosan nõ, egy 

összekovácsolt kis csapat kezdünk 

lenni, sok tehetséges judokával. 

Biztosan merem mondani, hogy az 

eredményeink csak jobbak lesznek 

az elkövetkezõ években.

Ász Judo

Hazai és nemzetközi JUDO sikerek

MEGHÍVÓ
Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 

Önt és kedves hozzátartozóit a Doni Áttörés Emléknapja 

alkalmából a Kossuth téren található II. Világháborús 

Emlékmûnél 2015. január 12-én 15,00 órakor kezdõdõ  

városi megemlékezésre.

Herczeg Zsolt

polgármester



m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2014. december 19. közéleti lap

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

Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17. 

Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelõs szer-

kesztõ: Bordács László. Szerkesztõ, tipográfus: Bodor Márta. 

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezõtúr, 

Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2015. január 09. (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 titkár-

ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll 
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 

lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem õrzünk meg. A 

lapban közölt adatok tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem 

vállalunk.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Lõrincz Katalin

Agócs JázminAgócs Jázmin
(Lengyel Krisztina)(Lengyel Krisztina)

ELHUNYTAK
Fejes Lajosné Sindel Anna élt 80 évet,

Bartucz József élt 59 évet,
Sziráki István élt 70 évet,

Tóth Tibor élt 51 évet,
Vincze István élt 51 évet,

Molnár Mihályné Bucsai Ilona élt 70 évet,  
Tóth Istvánné Varga Terézia élt 87 évet,

Lakatos János élt 69 évet,
Fülöp István élt 64 évet,

Lukács Bálintné Bányai Ilona élt 94 évet.
Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
December 19-25-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
December 26 – január 1-jéig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
2015. január 2-3-án
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Január 4-5-én
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Január 6-7-én
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
Január 8-án
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Január 9-15-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
December 20-21-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
December 24-25-26-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
December 27-28-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
2015. január 3-4-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
Január 11-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

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.

December 28-án este 19 órától Bohémélet az Operaházban.

A csoportos színházlátogatásra  a 70/2404-958-as telefonon várjuk az 

érdeklõdõk jelentkezését!

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar 2014. január 10-én megrendezésre 

kerülõ újévköszöntõ megaprodukciójára szervezünk csoportos utazást. 

Kedvezményes jegyek december 20-ig rendelhetõk Berczeliné Boldog 

Máriánál (30/908-4757)

Sári EnikõSári Enikõ
(Békési Enikõ)(Békési Enikõ)

Szilágyi SzaniszlóSzilágyi Szaniszló
(Nagy Ilona)(Nagy Ilona)

Simonka MajaSimonka Maja
(Dobos Diána)(Dobos Diána)

Tóth KiaraTóth Kiara
(Sipos Annamária)(Sipos Annamária)

Török AdélTörök Adél
(Gonda Eszter)(Gonda Eszter)

III. TÓTH KÁROLY
meghívásos Úszóverseny
Mezõtúr, 2015. január 24. 10 óra

09:00 – 09:50 – Bemelegítés

09:50 – Ünnepélyes megnyitó

Pappné Juhász Emília Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ KN 

Kft. ügyvezetõje

Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere

10:00 – Idõfutamok

10 versenyszám,

PILLE – PÁRBAJ – BALOGH MELINDA EMLÉKFUTAM

VÁROSI STRANDFÜRDÕ ÉS FEDETT USZODA
Bõvebb információ a facebookon (Mezõtúr Úszószakosztály)

A verseny támogatói:

Mezõtúr Város Önkormányzata, Balogh család, Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport KN Kft., Mezõtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelõ KN Kft. és a SZÜLÕK
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