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LXXXVII. évfolyam 04. szám

FELHÍVÁS - mezei pocok elleni védekezésre  4. old.

Aktuális pályázatokról röviden   5. old.

Egy anya vallomása...    6. old.

Tisztelt Kertbarátok és Kertkedvelők!   7. old.

2015. február 27.

MEZŐTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Mezőtúron, Kétpón és Mesterszálláson

Telefon:     06/56 350-075

Központi mobil:    06/70 673-0110

Email: mvtv@mkskft.hu

mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu

Cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. I. em.

Beszámolók, magazinműsorok, beszélgetések,
friss hírek-, információk!

              Meghívó

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját 
2015. március 15-én az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségre.

Ünnepi programok:
10.00 órakor: ÜNNEPI ISTENTISZTELET 

Igét hirdet: Mihalina László lelkészelnök

Helye: Belvárosi Református Templom, Kossuth Lajos tér

11.00 órakor: VÁROSI ÜNNEPSÉG

Ünnepi köszöntőt mond: 

Berec Zsolt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke

A műsorban közreműködnek: 
a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola és a Szivárvány Népzenei 

Egyesület MÉHECSKE citerazenekara 

a Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája és Énekkara

Helye: Városháza, Kossuth Lajos tér

12.30 órakor: Kun Éva keramikus és Probstner János keramikus, grafikus 

közös kiállítása

Helye: Városi Galéria, Múzeum tér 1.

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton értesítjük, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. 25.§-a szerint az aktív korúak ellátása ügyében 2015. 

március 1. napjától a járási hivatal jár el. 

       dr. Sebestyén Katalin 
           hivatalvezető 

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 5401 Mezőtúr Pf. 5.
Telefon: (56) 551 925

Fax: (56) 350 049
e-mail: mezotur.jaras@jnszmkh.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.huCivil pályázati konferencia

2015. március 4-én (szerdán) 17 órától előadást tartunk az újonnan meg-

jelent NEA keretében civil szervezetek részére kiírt  működési és szak-
mai pályázatokról.

Helyszín: Közösségi Ház 124-es terme

Szeretnénk az új pályázatok benyújtásához segítséget nyújtani, ezért 

várjuk a városban működő egyesületek, alapítványok vezetőit, képviselőit 

az előadásra.

A fontos témára való tekintettel kérem fogadják el meghívásunkat. 

Tisztelettel:

Herczeg Zsolt
polgármester
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése 

az üzemeltetést végző KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetők meg, amely-

nek elérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu

Telefon: + 36 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása 

szükséges.

Egész körzetet, utcát érintő hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentő 

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

80 / 210-310.

dr. Szűcs Attila
jegyző

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni velem, kérem 

személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri Hivatalban, munkaidőben 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

Országgyűlési Képviselő

Tisztelt Olvasó!

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében megköszönöm az 

elmúlt évi támogatásukat. Kérem, hogy ebben az évben is segítsék adójuk 

1 százalékának felajánlásával az egyesület tevékenységét és munkáját. 

(Adószám: 18841637-1-16)
2015-ben a II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából az 

áldozatokra és a háború történéseire emlékezünk.

Ezt egy kiállítás keretében tervezzük, amelyhez az Önök segítségét kér-

jük. Levelek, iratok, történetek, tárgyi emlékek felajánlásával keressenek 

bennünket. Telefonszám: 06/20 214-4756

A segítő szándékot megköszönve,

Tisztelettel:
Szabó András Egyesületi elnök

2015. március 15-től hatályba lép a kiskereskedelmi szektorban tör-
ténő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény, mely elrendeli a 

vasárnap és munkaszüneti napokon történő üzletek zárva tartását, 
továbbá általános zárva tartási időszakot rendel el a kiskereskedelmi 
napokon (a vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével a naptári hét 

többi napja, továbbá a külön jogszabály által meghatározott munkanap), 

melyeken 6 óra és 22 óra közötti nyitva tartást határoz meg. 

Ez alól kivétel az: 
• adventi vasárnapok, melyeken 6 óra és 22 óra,

• december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá

• minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 

22 óra között tarthatnak nyitva a kiskereskedelmi üzletek.

A fentiekben felsorolt Adventre, valamint az egy vasárnapra vonatkozóan 

az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles előzetesen a kereskedel-

mi hatóságnak (Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 5400 

Mezőtúr, Kossuth tér 1.) legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelen-

teni.

A törvény hatálya a kiskereskedelmi tevékenységre tejed ki, nem 
vonatkozik:

1. a gyógyszertárak nyitva tartására;

2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartásá-

ra;

3. a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakí-
tott üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző – a pályaudvar 

üzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, hogy a pályaudvar 

területe meddig terjed;

4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevé-

kenységre;

5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott 

egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékeny-
ségre;

6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevé-

kenységre;

7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;

8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;

9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;

10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;

11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;

12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;

13. a vendéglátásra;

14. a világörökségi területen található üzletekre, valamint

15. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló 
kereskedelmi tevékenységre.

A jogszabály az üzletek egyes csoportjaira vonatkozóan külön ren-
delkezik:

1. kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet
a) kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra,

b) vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között nyitva 

tarthat.

2. újságot, valamint a virágot árusító üzlet (az az 50 négyzetmétert meg 

nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben a keletkező árbevétel 

legalább kétharmada újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, illetve 

vágott virág/vágott zöld/, valamint cserepes dísznövény értékesítéséből szár-

mazik) vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között tarthat 

nyitva.

3. sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti 

napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak

4. Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem halad-
ja meg, az általános zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, ha az 
általános zárva tartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi 
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazda-
sági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy 
tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja 
a kereskedelmi tevékenységet.

dr. Szűcs Attila 
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
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Az idei évtől számos új elem tarkítja a területalapú támogatások 
rendszerét. Ezek közül a legfontosabb a támogatási összeg felső korlát-
jának bevezetése, valamint az ún. „zöldítési követelmények” alkalma-
zása. Ugyanakkor az agrárvállalkozások idén is kérhetik a területalapú 
támogatások előfinanszírozását. A Növekedési Hitelprogram (NHP) 
meghosszabbításának köszönhetően, a pénzintézeteknél számos ked-
vező előfinanszírozási konstrukció érhető el.  Ezen hiteltermékek alkal-
mazásával a mezőgazdasági vállalkozások már 2015-ben hozzájuthat-
nak a következő két év támogatási összegéhez, alacsony, 2,5 százalékos 
hiteldíj mellett vagy akár több évre rögzíthetik az előfinanszírozásra 
nyújtott hitel díjait 2,50%-on – hívják fel a figyelmet az OTP Bank szak-
értői.

Szélesedő forrásszerzési lehetőségekre és új követelményekre számíthat-

nak 2015-ben a területalapú támogatásokra jogosult agrárvállalkozások, 

családi gazdálkodók és őstermelők. A korábbi SAPS támogatások igénylése 

és kifizetése lényegében változatlanul történik, az ehhez kapcsolódó, telje-

sítendő feltételek közt azonban érdemi változások fedezhetők fel. A meg-

előző években kifizetett hektáronkénti összegekkel nagyságrendileg meg-

egyező mértékű támogatások a későbbiekben alaptámogatásként és ehhez 

kapcsolódó un. „zöld komponensként” vehetők igénybe. A Földművelésügyi 

Minisztérium számításai szerint az alaptámogatás várhatóan 144,7 €, míg a 

zöld komponens 81,3 € értékben kerülhet kifizetésre hektáronként. 

Ugyanakkor az idei évben tovább bővül a területalapú támogatások 

(alaptámogatás+zöld komponens) előfinanszírozására lehetőséget nyújtó 

pénzintézeti termékek köre. „A támogatás-előfinanszírozási konstrukciók 

alkalmazásával minden egyéb lehetőségnél egyszerűbben és nem utolsó 

sorban olcsóbban biztosítható a termelési ciklus forgóeszköz-igénye. Az OTP 

Bank az idei évtől akár a következő 3 évre is biztosítani tudja ezeket a for-

rásokat fix 2,5%-os hitelkamat mellett. Ennél kedvezőbb finanszírozási 

lehetőség nincs ma a piacon.”– fejtette ki Szabó István. 

Az OTP Bank Agrárágazati Igazgatóságának ügyfélkapcsolati igazgatója 

elmondta: az NHP 2015 végéig történő meghosszabbításának köszönhető-

en a területalapú támogatásra jogosult agrárvállalkozások, őstermelők és 

családi gazdálkodók – az ügyfélminősítés eredményétől függően – idén 

ismét, akár a támogatási összeg 85 százalékának előfinanszírozását is igé-

nyelhetik kedvezményes hitel formájában. Ez hektáronként 57.600 Ft ked-

vezményes forrás rendelkezésre bocsátását jelenti. Mindemellett a rulírozó 

jellegű előfinanszírozási termékekkel akár három évre is biztosíthatók a 

szükséges források, kiemelten előnyös feltételekkel, a futamidő végéig 

változatlan, 2,5%-os hitelkamat mellett.

„A vállalkozásokra az gyakorolhatja a legnagyobb vonzerőt, hogy az NHP 

keretében a piaci feltételeknél jóval kedvezőbb feltételek mellett juthatnak 

külső forráshoz. A támogatott hitelkonstrukciókra ugyanis a bankok legfel-

jebb évi 2,5 százalékos hiteldíjat számolhatnak fel, ami már tartalmazza az 

összes kapcsolódó díj- és jutaléktételt, valamint az esetlegesen igénybe vehe-

tő hitelgarancia költségeit is” – fogalmazott Szabó István. A szakember 

hozzátette: az NHP kedvezményes hitelkonstrukciói idén is egész évben 

nyitva állnak a vállalkozások előtt. Ez jobb tervezhetőséget és felhasználha-

tóságot biztosít az érintetteknek.

Mindezek mellett a pénzintézeteknél olyan új konstrukciók is elérhető-

ek, amelyek révén az agrárvállalkozások további forrásokat vehetnek 

igénybe előnyös feltételek mellett. Ugyancsak az NHP forrásaira épül pl. az 

OTP Bank által idén év elején újból meghirdetett Zöldkártya hitel konstruk-

ció. Ennek igénybe vételével az érintettek nem csak az idei, hanem a követ-

kező két év támogatásának összegét is megkaphatják egy összegben. A 

hektáronkénti hitelösszeg pedig akár 115.200 Ft is lehet. Ezt a vállalkozások 

szintén 2,5 százalékos hiteldíj mellett tudják igénybe venni.

Rulírozó hitel formájában, a kölcsön támogatásból történő visszafizeté-

sét követően lehetőség van a kölcsönösszeg újbóli lehívására is, további 

egy, vagy akár újabb két évre. Az elnyert hitelösszeg szabadon felhasznál-

ható, így a termelés finanszírozása mellett akár a régen tervezett beruházá-

sok megvalósítása is lehetségesé válhat a hitelek igénybevételével. „A 

kiegészítő konstrukciók alkalmazásával a gazdálkodók döntési lehetősé-

gei kiszélesednek, és könnyebben 

kezelhetik a váratlan helyzeteket is” 

– hangsúlyozta az OTP szakértője.

Új feltételek és forrásszerzési lehetőségek várják idén az agrárvállalkozásokat
OTP Bank: újabb konstrukciók nyílnak meg a területalapú támogatások előfinanszírozására

FELHÍVÁS

A HALLÁSSÉRÜLTEK IRODALMI KLUBJÁNAK 
RENDEZVÉNYÉRE

Időpontja: 2015. május 9. (szombat) 10 óra

Helyszín: Mezőtúr Szabadság tér 17. Közösségi Ház (jurta terme)

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit, aki szereti a költészet alkotása-

it és szívesen előadna egy verset, vagy prózát, hogy ezzel másoknak is 

örömet tudjon nyújtani és a költő versben foglalt gondolatait át tudja adni. 

Ezzel is gazdagítva mindenkinek a vers iránti szeretetét.

A versünnep két kategóriában zajlik, hangzó beszéd és jel nyelvi előadás 

formájában-szabadon választott művekből.

Szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének mivel, hogy a város napi 

rendezvényhez is kapcsolódik ez a rendezvény. Így színesebbé téve a város 

napi programot.

Amennyiben felkeltette érdeklődését várom a jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2015. április 12-ig

Jelentkezni a szervezőnél: Rojkó Istvánné klubvezetőnél

Levélcím: 5400 Mezőtúr, Földvári út 25-7/ép 12/ajt.

Tel: 06/70 277-1609

A DALVARÁZS EGYÜTTES szere-

tettel várja a tisztelt érdeklődő 

közönséget tavaszköszöntő hang-

versenyére.

Műsorunk tartalma műfajokon 

és korokon átívelő, ugyanis opera-, 

operett-, musical részletek mellett 

felhangzanak régi filmdalok, sanzo-

nok, tánczenék, populáris dalok, 

sőt még népzene is. 

Énekeseink: Kozák Júlia, Bíró-

Sipos Karina, Varga Böbe, Papp 

Nikolett, Nagy Dóra, Szabó 

Viktória, Altsach Gergely (mv.) 

Petróczki Csaba, Búsi Ferenc, 

Szilágyi Sándor és ifj. Szilágyi 

Sándor. Kísér: Molnár Andrea, 

Papp Nikolett, Skultéti Éva, Korom 

Kata (hegedű); Guba Béláné, 

Veress Ágnes (cselló); Székely 

Orsolya (fuvola); Fábiánné Kálnai 

Kata (klarinét) Soós Kálmán (furu-

lya és harmonika); Némethi Ákos 

(bőgő); Nagy Dániel (dob); Berczeli 

Endre (zongora) – balett: Garai 

Maja Anna 

Időpontja: 2015. március 7 

(szombat) 16 óra

Helyszín: Városi Galéria

(Múzeum tér 1.)

Tavaszköszöntő hangverseny
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www.turihirek.hu

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk  ügyfeleinket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

lévő járási földhivatalok és kirendeltség adatbázisai 2015. február 26-27-

én és 2015. március 2-án technikai okok miatt nem lesznek elérhetők, 

valamint a járási földhivatalokban és kirendeltségen 2015. február 26-27-

én és 2015. március 2-án technikai okok miatt az ügyfélfogadás szünetel.

Szíves megértésüket köszönjük.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

2014. év tavaszán Magyarország 

közép- és dél-alföldi megyéiben, így 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében is 

tömeges mezei pocok felszaporodás 

indult el. A mezei rágcsáló nyár ele-

jére, derekára oly egyedszámot ért 

el, hogy látványos kártételt okozott a 

kalászos gabonákban, valamint a 

kapás kultúrákban is, komoly gaz-

dasági károkat okozva a földműve-

seknek. A kártevő egyedszáma a 

jelentős irtószeres kezelés ellenére 

is alig csökkent az év további idősza-

kában. Az ősz végi, tél eleji esős, 

viszonylag hűvös idő csökkentette 

ugyan a pocokállomány létszámát, 

azonban a populáció nagyon várt 

összeomlása nem következett be. 

Jelen időszak (2015. február), a 

mezei pocok fellelhető egyedszámát 

tekintve erősen hasonlít a 2014. év 

hasonló időszakához. Az áttelelt 

pockok egészségesek, jól fejlettek, 

jelenleg is aktívan táplálkoznak. A 

meteorológiai előrejelzések az elkö-

vetkező 30 napra a pockok számára 

előnytelen jelentősebb folyamatos 

esőzést nem jósolnak. Lassú felme-

legedés, különösen meleg nappalok 

várhatók, ami a mezei pocok számá-

ra igen kedvező, így nagy valószínű-

séggel megismétlődhet a tavalyi gra-

dáció, ami hasonló, vagy akár súlyo-

sabb gazdasági kárt is okozhat.

Az előzőekben leírtakra tekin-
tettel a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatósága 
mezei pocok elleni védekezésre 
hívja fel a megye mezőgazdasági 

termelőit, földtulajdonosait, föld-
kezelőit, valamennyi víztársula-
tot, erdőbirtokost, egyéb földhasz-
nálót. Jelen időszakban a mezei 
pocok járatai jól felderíthetők 
mind szántóföldön, mind 
ruderális területeken, a csalétkes 
védekezések igen jó eredménnyel 
kecsegtetnek. A védekezés ered-
ményességét nagyobb összefüggő 
területen végzett, a gazdálkodók 
által összehangolt kezelésekkel 
nagyban lehet fokozni. (A növény-
védelmi tevékenységről szóló 
43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 
2.§ (1) bek. a mezei pockot érintő-
en a termelők, földhasználók 
részére kötelezően előírja a véde-
kezést.)

A mezei pocok elleni védekezés-

re jelenleg használható az 

ARVALIN-LR, továbbá a NÉBIH 

szükséghelyzeti felhasználási enge-

délyével a REDENTIN 75 RB rágcsá-

lóirtószer. A Redentin 75 RB készít-

mény kizárólag felsőfokú végzettsé-

gű növényvédelmi szakember irá-

nyítása és felügyelete mellett, a 

Megyei Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatósága engedé-

lyével alkalmazható.

Szakmai segítségért, tanácsért 

forduljanak felsőfokú végzettségű 

növényvédelmi szakemberekhez. A 

kezeléseket a készítmények hasz-

nálati előírása szerint körültekintő-

en, a hasznos mezei állatok egész-

ségét óvva végezzék el.

Holló László sk.
igazgató

FELHÍVÁS
mezei pocok elleni védekezésre

2015. január 23-án újabb adományátadásra került sor, ezúttal a Kossuth 

úti Általános Iskolában. Seresné Metzker Krisztina önkormányzati képvise-

lő egy összefogásnak köszönhetően számítógépet adományozott az iskola 

egyik tehetséges tanulójának, Nagymihály Kittinek.

A továbbtanulás előtt álló Kittit az iskola tagintézmény vezetője Tar 

Anikó választotta ki. A nyolcadikos végzős diák nagy örömmel fogadta a 

számítógépet, amely nagy segítséget nyújt számára tanulmányaiban.

Bodor Márti

Adomány egy végzős kisdiáknak

2015. február 20-án Ferencz 

János természetfotós Négy évszak 

című kiállítás megnyitójára került 

sor. Az eseményen részt vett Szűcs 

Dániel városi képviselő.

A kiállítást megnyitotta Márton 

János törökszentmiklósi iskolaigaz-

gató, gitáron közreműködött 

Bakondi András. A kiállítás megte-

kinthető 2015. április 5-ig. 

Újabb kiállítás nyitott meg a Túri Fazekas 
Múzeumban

Értesítés a magánfőző berendezéssel rendelkező 
tulajdonosoknak az előállított párlatmennyiség 

túllépése esetén való megsemmisítésről
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 

szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 67/A. § 

(6) bekezdése szerint a magánfőző az évente előállítható párlatmennyi-

ség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelen-

teni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskod-

ni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Erre a megfelelő formátumú bejelentés minta letölthető  a www.

mezotur.hu  honlapról, vagy a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 

Adócsoportjánál – Keresztes Mihályné  ügyintézőnél beszerezhető.

dr.Szűcs Attila
jegyző

MEZŐTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET 
5400 Mezőtúr, Alsórészi vízköz 430.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!
Tisztelettel meghívom Önt a Mezőtúri Horgászegyesület éves közgyűlésére.

Időpont:   2015. Március 07.  08 óra 30 perc

Helyszín:   Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok

  Mezőtúr, Petőfi út

Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó és tájékoztató, beszámoló a vezetőség 2014. évi mun-

kájáról, bejelentések – Pongrácz Zoltán, elnök

2. Beszámoló a 2014. évi pénzügyi tevékenységről – Berényiné Gácsi 

Valéria, gazdasági vezető

3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2014. évről – Sáfár Zsolt, F.B. elnök

4. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2014. évről – Ugrai Zsigmond, F.B. elnök

5. Horgászmester beszámolója a 2014. évről – Kocsis Lajos, horgászmester

6. Versenyfelelős beszámolója a 2014. évről – Veres Imre, versenyfelelős

7. Hozzászólások, válasz, határozathozatal

8. Vezetőségválasztás

Amennyiben a közgyűlés a megjelentek létszáma miatt határozat-
képtelen, (a résztvevők száma nem éri el a szervezet létszámának több 
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontok-
kal, megismételt közgyűlést hívok össze, melynek során az előzőekben 
részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2015. március 07. 9 óra 

Helyszín:    Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok

   Mezőtúr, Petőfi út

A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határo-
zatképes!

Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennün-

ket személyes jelenlétével.

Tisztelettel:     Pongrácz Zoltán
      elnök



Aktuális pályázatokról röviden
Civilek pályázati lehetőség – NEA 

2015.
2015. február 13-án az új kiírással 

megnyílt a lehetőség, a civil szerve-

zetek működésének és szakmai 
tevékenységének, - programjaik 

támogatásának finanszírozására. A 

pályázatok lebonyolításával kap-

csolatos feladatokat az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

Működési célú támogatás kere-

tében cél a civil társadalom erősíté-

se, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítése, a civil 

szervezetek működési költségeihez 

való hozzájárulás révén. 

Kérhető támogatás mértéke mini-

mum 250.000 Ft, maximum 

4.000.000 Ft.

Szakmai programok támogatá-
sa esetén a Közösségi környezet 

kollégium; a Mobilitás és alkalmaz-

kodás kollégium; Nemzeti összetar-

tozás kollégium; a Társadalmi fele-

lősségvállalás kollégium valamint 

az Új nemzedékek jövőjéért kollégi-

um megbízásából civil szervezetek 

szakmai programjainak támogatá-

sára van lehetőség.

Támogatás összege Kollégi-

umonként eltérően minimum 

100.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft.

Támogatás mértéke 90% lehet.

A pályázatok benyújtási határ-

ideje Kollégiumonként és progra-

monként eltérő, viszont érdemes 

gyorsan áttekinteni a kiírást, hiszen 

az elkészítésre csak pár hét áll ren-

delkezésre.

A pályázatról bővebben elő-
adást tartunk 2015. március 4-én 
17 órától a Közösségi Ház 124-es 
termében, mivel szeretnénk, ha 

minden mezőtúri civil szervezet 

részletesen tudna tájékozódni erről 

a fontos lehetőségről és ezt követő-

en sikeresen tudnának pályázni. Az 

interneten bővebben a www.emet.

gov.hu és a www.civil.info.hu hol-

napokon olvashatnak!

Családbarát munkahelyek kiala-
kításának és fejlesztésének

támogatása
A pályázat célja olyan családba-

rát munkahelyek kialakítását és fej-

lesztését megvalósító munkahelyi 

családbarát programok támogatása, 

melyek elősegítik a munka és 

magánélet összeegyeztetését, a csa-

ládi, magánéleti és munkahelyi 

kötelezettségek összehangolását.

A pályázat segítséget kíván nyúj-

tani az élet két kiemelt fontosságú 

területén: a családi élet és az alkotó 

munka minél finomabb összehan-

golásában. A családi élet és a mun-

kahelyi feladatok összeegyeztetése 

alapvető érdeke a munkaadóknak, 

hiszen kiegyensúlyozott munkaerő-

vel jóval hatékonyabban lehet dol-

gozni; a munkavállalóknak, mivel 

családi életük és munkájuk harmo-

nikusabbá, életük kiegyensúlyozot-

tabbá válik; s közvetetten az egész 

társadalomnak - hiszen a gyarapo-

dó családok és az értékteremtő 

munka a nemzet két legfontosabb 

erőforrása.

A pályázaton legfeljebb 3 000 

000 Ft vissza nem térítendő támo-

gatás igényelhető. A Pályázó által a 

pályázatban megjelölt, 2015. május 

15. és 2016. április 30. közé eső 

időszak. 

Az internetes pályázatok beadási 

határideje: 2015. március 31. 

A pályázati útmutatót a www.

ncsszi.hu oldalon találják meg!

Energiahatékonysági pályázat 
társasházaknak

2015-ben folytatódik az Otthon 

melege program, amelynek követ-

kező eleme 10 milliárd forintos 

kerettel egy új társasházi energiaha-

tékonysági pályázat lesz, amelyre 

várhatóan 2015. március 9-től a 
4-60 lakások panel és tégla társas-
házak lakói pályázhatnak majd. A 

pályázat intenzitása 50 százalékos 

lesz, amely nemcsak a szigetelés, és 

a nyílászárók, hanem akár a fűtési 

rendszer korszerűsítéséhez és a 

megújuló energiából álló melegvíz-

ellátás, és fűtéskorszerűsítésre is 

igényelhető lesz. A tízmilliárd forin-

tos keretösszeg egy-egy lakás eseté-

ben 350 és 650 ezer forint körüli 

támogatást jelent majd. A pályáza-

tot meghirdető Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium célja, hogy az érintett 

ingatlanok energiahatékonysága 

legalább két kategóriát tudjon javul-

ni. A pályázat beadására érdemes 

időben megkezdeni a felkészülést, 

mivel több olyan fontos dokumen-

tum is szükséges hozzá, amelyhez 

szakemberek, tervezők segítségét 

és állásfoglalását kell kikérni.

A pályázatról részletesen érde-

mes a kormany.hu, valamint a 

www.pafi.hu oldalon is olvasni a 

„Társasházak energiamegtakarítást 

eredményező korszerűsítésének, 

felújításának támogatása” 

alprogram címszó alatt!

A fent leírt pályázatokról részle-

tesebben is olvashatnak a megadott 

oldalakon, vagy további információt 

kérhetnek a szucs.dan@gmail.com 

e-mail címen, illetve telefonon hét-

köznap 8-16 óráig a 20/5588-364-es 

telefonszámon.

Szűcs Dániel
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Pályázati tanácsadás
Az új pályázati kiírásokat nagy 

érdeklődés övezi az idén, ezért 

szeretnénk lehetőséget nyújtani 

arra, hogy magánszemélyek, civil 

szervezetek, vállalkozások sze-

mélyesen is tájékozódhassanak 

bővebben az aktuális pályázati 

lehetőségekről. Minden hónap 

első és harmadik hétfőjén 16:30-

17:30 óráig pályázati tanácsadást 

tartok a Közösségi Házban, ahol 

bővebben kaphatnak információt 

az aktuális pályázatokról. Ettől 

eltérő időpont természetesen 

szintén egyeztethető. A követke-

ző tanácsadás időpontja: 2015. 

március 2. (hétfő). 

Amennyiben kérdésük van, 

vagy csak szeretnének tájékozód-

ni a lehetőségekről, várom 

Önöket!

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Hermann Mezőtúr Kft. munkatársakat keres felvételre 

BETANÍTOTT FELÜLETKEZELŐI munkakörbe

 több műszakos munkarendbe.

Jelentkezni önéletrajzzal a Szolnoki út 79. alatti irodánkban.

Telefon: 06/56 351-091

Továbbtanuló nyolcadik osztályosok!
A Kormány a 13/2015. (II. 10.) számú rendeletben döntött a 2015/2016-os 

tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító 

szakképesítésekről. Iskolánkban ösztöndíjas szakma lett az eladó és a női 

szabó, továbbra is az maradt a hegesztő, az ipari gépész és a villanyszerelő. Az 

ösztöndíj összege a képzés első félévében 10.000 Ft/hó. A második félévtől a 

diák tanulmányi eredménye, hiányzásának mértéke és fegyelmi helyzete dönti 

el, hogy ki milyen összegre jogosult. Az összeg lehet akár 30.000 Ft/hó is!

Várunk benneteket!

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium 626. Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézmény 

Mezőtúr

Kedves Foltvarró Klub!
Ezúton szeretnénk megköszönni a Csoda-Vár Óvoda Gomba csoportos 

gyerekek és szüleik nevében, a mesesarkot díszítő „A gomba alatt” című 

mese meserészletet ábrázoló csodálatos patchwork-falvédőnket. A falvédőn 

megjelenített állatok sok örömteli pillanatot szereznek a gyerekeknek.

Munkájukhoz további sikereket, jó egészséget és kellemes időtöltést 

kívánunk!
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Mezőtúri 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 képességű, intel-

ligens kutyáról, ellenséges és segítőkész emberekről, barátságos, állatsze-

rető gyerekekről.

Felsősöknek:
BOSNYÁK VIKTÓRIA : TÜNDÉRBOSZORKÁNY-TRILÓGIA

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

csolatok állnak .

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

még nem töltötte be a 15. évét.

Az ajánlott olvasmányok könyvtárunkból kölcsönözhetők !

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

figyelmes olvasása után gond nélkül kitölthetsz.

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

2015. február 05-én, csütörtökön 

került megrendezésre iskolánk far-

sangi jelmezversenye, kézműves- 

és sportdélutánja. A jelmezversenyt 

idén új helyszínen, a tornaterem-

ben tartottuk, ezzel nagyobb helyet 

biztosítva a felvonulóknak. Az isko-

la szinte minden osztályából volt 

jelmezes, rendkívül nagy érdeklő-

dés mutatkozott. A sportcsarnok-

ban, labdajátékokban vetélkedhet-

tek az osztályok, míg az ebédlőben 

hidegtál- és koktélkészítő versenyt 

tartottunk. Az általános iskolai 

alsós tanulók február 7-én tartották 

farsangi mulatságukat. Érdekes 

egyéni és csoportos jelmezeket lát-

hattunk.

 A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, 
Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda hírei

Intézményünkben 2015. február 

14-én tartottuk a szokásos 

Jótékonysági bálunkat. Színvonalas 

műsort láthattunk a Kner TSE és a 

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti 

Iskola táncosaitól. Az est sztárven-

dége Kocsis Tibor jó hangulatot 

teremtett. Megénekeltette és meg-

mozgatta a vendégeket. A bál bevé-

telét a tanuszoda befejezésére for-

dítja az iskola, amely a diákok 

úszásoktatását szolgálja az elkövet-

kezendőkben.

Köszönjük mindenkinek a bál 

támogatását, minden diáknak, 

tanárnak, dolgozónak, szülőnek és 

városunk lakosainak. 

„Olyan volt, mint a többi, egy 

nagyon fiatal srác.

Szeretett nagyon élni, ismertük jól 

egymást.

Együtt koptatta lábunk az utcák 

régi kövét,

Együtt talált a hajnal, de érte jött 

a sötét.

Refr: 

Elvitte őt a szél, vitte könnyedén.

Elvitte őt a szél hová fény nem ér.

Hiába szólnék hozzá, többé soha-

sem szól.

Hiába hívnám újra, már nem 

válaszol.

A fényen túl, az éjben nem perzsel 

a nyár,

Kék tónak vizében a mélység 

csendje vár.

Refr.:”

Hosszú évek után tollat kellett 

fogni, leírni az igazságot. Előkerült 

egy dal, ami a fiamról szól, a barátai 

írták, akik szerették. Felzaklatta az 

életem, még ennyi év után is fáj 

elveszíteni egy 18 éves gyereket. 

Boldog családi életünk volt, három 

szép gyermekemmel, a két lányom:  

Harai Melinda és Harai Krisztina, a 

fiam Harai László. Majd 1979. októ-

ber 16-án egyik napról a másikra 

férjem 45 évesen meghalt. Alig tud-

tuk feldolgozni a gyerekekkel, majd 

eltelt pár év. Elvittem őt és húgát, 

Krisztinát Balatonszéplakra egy 

hétre nyaralni. Sajnos 1 nap volt a 

boldogság, mert másnap este a fiam 

két barátjával – akikkel ott ismerke-

dett meg – 10 óra előtt 5 perccel 

elindultak vissza a kempingbe…. 

Egy részeg német turista vezette azt 

az autót, amely halálra gázolta őt, 

ezért két évre ítélték el!!! Két év, 

egy ember életének kioltásáért!!! 

Sajnos idegösszeomlás miatt nem 

tudtam jelen lenni a tárgyaláson.

Lacikám 1965. június 11-én szü-

letett Mezőtúron. 1983. augusztus 

18-án halt meg Balatonszéplakon.

Jó sportoló volt, sok érmet nyert, 

a 626-osban volt esztergályos tanu-

ló. Jó tanuló, rendes gyerek volt. 

Még előtte volt az egész élet.

Egy anya sohasem tudja elfelejte-

ni ezt a borzalmat, a fájdalom örök-

ké benne él. Ezt csak az érezheti, 

aki ezt átélte.

Remegő kezem mindennap meg-

simogatja a fényképét. Sír a lelkem 

érte, miért lett vége fiatal életének?

Ez nem igazság: egy anyának 

eltemetni a gyermekét.

Köszönöm a dalt a barátoknak, 

akik szerették. Szeretetük bennem 

tovább él. Kár, hogy ő már nem 

hallhatta meg ezt a szép zenét.

Egy anya, aki a két lányában és 

három unokájában látja a reményt. 

Lacika, Bence és Vivien, ők a min-

denem.

Harai Lajosné
és lánya Harai Melinda

Keresssük azokat, akik a fent 
leírt dalt írták, vagy azokat, akik 
tudnak róla valamit. Számunkra 
nagyon fontos lenne, hogy meg-
tudjuk, ezt kiknek köszönhetjük. 

Jelentkezni a Közösségi Ház 
portáján, titkárságán lehet.

Egy anya vallomása,
avagy egy 18 éves fiú tragédiája!

A Sikeres Gazdag Nők Klubja, nem csak nőknek!

Szeretettel várunk minden régi és új klubtagot, minden pénteken 
18-21 óráig a Közösségi Ház 124-es termében.

Amit nyújtunk:

- meditáció,    - beszélgetések

- spiritualitás    - pozitív gondolkodás

- ezotéria    - energiagyógyászat

Üdvözlettel:
Merlin
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Szeretettel várja a sportolni vágyókat a KSI Gyomaendrődi kajak – 
kenu szakosztálya.

 A KSI országos és világhírű sportegyesület is. Az ország legnagyobb 

sportiskolájának is szokták nevezni. A magyar sportvilág legnagyobbjai 

nőttek fel a falai között, híres olimpiai és világbajnokok nevelkedtek ebben 

az egyesületen. A legutóbbi londoni Olimpia két női olimpiai bajnok kaja-

kosa Kozák Danuta és Szabó Gabriella is itt kezdte a pályafutását. 

A KSI vízi és szabadidő telepe Gyomaendrődön a  „Holler” (Körös hotel) 

mögötti holtágon található. Az edzéseket már nem csak gyomai gyerekek 

és felnőttek látogatják, hanem Mezőberényből, Dévaványáról és Mezőtúrról 

is rendszeresen jönnek a Kölcsey utca 6-ba. A szabadidős és versenyköz-

pont minden sportolni és a szabadidejét kellemesen és hasznosan eltölteni 

vágyó előtt nyitva áll. Korhatár nélkül, kisgyermektől a száz évesig bárki 

használhatja a létesítményt.

Továbbra is várja szeretettel a kajakozni vágyó, úszni tudó gyereke-
ket a KSI Gyomaendrőd csapata!

Jelentkezés Kiss Csaba kajak - kenu edzőnél +36 70/ 429 69 80

Kajak - kenu szakosztály

www.turivasar.hu
www.muveszetinapok.hu
Részletek hamarosan...

A helyi Kertészszövetkezet meg-

alakulása óta gazdája, szervezője, 

szolgáltatója a kertbarátok által 

gondozott, művelt gyümölcsösnek. 

Legyünk őszinték nem hiánytala-

nul és nem problémamentesen.

A szövetkezet vezetése továbbra 

is gazdája lesz e tevékenységnek, 

de sokkal nagyobb szervezéssel, 

odaadással, tagokkal együtt közös 

felelőséggel fogja végezni munká-

ját.

Az eredményes munka érdeké-

ben el kell végezni az alábbi felada-

tokat.

1./ Rendezni kell a tulajdonvi-

szonyokat.

2./ A parcellák tulajdonosainak, 

kezelőinek beazonosítása, rendezé-

se, a gazdátlan, kezeletlen parcellák 

számbavétele, majd átadása új 

igénylő és fiatal gazdáknak, akik 

gyümölcstermesztést akarnak foly-

tatni. Nagyon fontos a parcellák 

állapota, kulturált rendbetétele, ide-

gen fafajták kiirtása. Vadrózsa kiir-

tását a szövetkezet lehetőséghez 

képest elvégzi.

Fontos: minden szövetkezeti tag-

nak be kell azonosítatni az általa 

kezelt parcellájának pontos helyét a 

szövetkezet irodájában található 

parcella nyilvántartó térképen, 
ennek ideje: 2015. február 15-től 

március 15-ig.

3./ A szövetkezet térítés ellené-

ben növényvédelmi (permetezési) 

és sorközművelési szolgáltatást biz-

tosít. Szükség esetén értékesítésben 

is besegít. A szolgáltatás ellenérték-

ét tárgyév március 31-ig be kell 

fizetni. A szilvás kertek művelési 

díját is kérjük haladéktalanul szí-

veskedjenek befizetni!

4./ Rendezni kell az új földforgal-

mi törvények szövetkezetre vonat-

kozó részét.

A szövetkezet vezetősége előse-

gíti – közös akarat és igény esetén 

– az új földforgalmi törvény alkal-

mazását. Az I., II., III., IV., V., VI. 

sz. kertek osztatlan közös tulaj-
donban vannak nyilvántartva. A 

tulajdonosnak, a használónak, a 

bérlőnek érvényes földhasználati 
jogosultsággal kell rendelkezni. 

Minden földforgalmazással kapcso-

latos igény csak jogi úton intézhe-
tő, amit személyesen, vagy hivata-

los levélben (utánvételesen) kell 

elintézni.

5./ A szolgáltatásoknak töreke-

dünk a szakszerűségre, a költség-

csökkentő eljárások kivitelezésére. 

Tömbösíteni kell a parcellákat, 

hogy a permetezés egységes és 

veszteség mentes legyen.

6./ Kiemelten kell kezelni a kert 

védelmét, őrzését. Tarthatatlan, 

hogy a – kertész munkáját, ráfordí-

tását – a gyümölcsöt idegenek, 

rosszhiszemű, munkakerülő tolva-

jok viszik, lopják el. Megfelelő 

védelmi rendszert dolgozott ki a 

vezetőség. Törvénysértés esetén az 

eljárás nem marad el!

7./ Telepítéshez a gödörfúrás 

kivitelezhető, de a gyümölcsfa 

beszerzését, ültetését a tulajdonos 

végzi.

8./ Fontos, hogy akik gyümölcs-

párlatot állítanak elő, rendelkezze-

nek saját gyümölcsössel.

Kérjük a tisztelt kertbarátokat és 

kertkedvelőket észrevételeikkel, 

javaslataikkal – szóban, levélben, 

e-mail-ben – segítség a vezetőség 

munkáját. Itt és most az előre hala-

dás a fő feladatunk, ennek érdeké-

ben mindenkinek érdeke kell, hogy 

legyen az egységes álláspont kiala-

kítása annak következetes és hatá-

rozott végrehajtása.

Levélcím: 5400 Mezőtúr, 

Szabadság tér 17.

Az iroda nyitva tartási ideje: csü-

törtökönként 15-17 óráig.

Bízva a megértésüket,

tisztelettel:

a szövetkezet vezetősége

Tisztelt Kertbarátok és Kertkedvelők!

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
és a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

2015. április 24-én
rendezi meg az

V. Óperenciás Bábfesztivált
általános iskolai csoportok részére

Kedves Bábosok, Kreatív Alkotók!
1. Arra bíztatunk benneteket, hogy szépséges meséket, nevetős-sírós igaz

történeteket hozzatok el hozzánk, szólaltassatok meg a bábok segítségével. 

Játsszátok el a gyerekeknek és a gyermeklelkű felnőtteknek.

Műsoridő javaslat: 10-15 perc

2. Kérünk benneteket, készítsetek állat bábfigurát!

A figura készülhet újrahasznosított természetes anyagokból, de legyen

legalább 40-50 cm magas. 

Április 24-én sok-sok díjat szeretnénk kiosztani, pl.: a legjobb előadás, - a

legszebben beszélő báb, - rendezés,- látványvilág,- a legvirtuózabb moz-

gatás és a leghitelesebb bábfigura!

Nevezési határidő: április 10!

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Nevezési lap a könyvtár honlapjáról is letölthető. 

Töltsünk el együtt egy szép napot! A játék, az örök. Számítunk rátok!

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
a Költészet Napja lakalmából,

Kistérségi Szavalóversenyt hirdet!

A verseny időpontja: április 10. (péntek)

Minden versmondó a korának megfelelő verssel, vagy akár verses mesé-

vel nevezhet be a versenyre.

Természetesen nagyon fontos, hogy a versek magyar szerző tollából 

származzanak, de saját költemény vagy magyar költő megzenésített műve 

is választható.

A verseny négy kategóriában kerül megrendezésre:
általános iskola alsó és felső tagozatosai, középiskolai tanulók és felnőttek.

Jelentkezési határidő: március 27. (péntek)

Jelentkezni a könyvtár honlapján (www.turikonyvtar.hu)

letölthető, illetve könyvtárban található jelentkezési lapon lehet.

A jelentkezési lapokat kérjük, juttassák el hozzánk: személyesen, postán

(5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.) vagy elektronikusan (zsooka.vekony@

gmail.com).
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Szász Krisztina

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.

ELHUNYTAK
Molnár Tímea élt 17 évet,
Kecse Ferenc élt 64 évet,
Nagy Sándor élt 74 évet,
Berecz Tibor élt 44 évet,

Sipos Sándor Gábor élt 63 évet,
Körmöndi Jánosné Kóczián Anna élt 65 évet,

Tornyi Győző élt 62 évet,
Magda Sándorné Gombás Róza élt 85 évet, 

Magda Sándor élt 83 évet,
Gonda Gábor élt 88 évet,

özv. Nagy Lajosné Kiss Jolán élt 88 évet,
Virrasztó Jolán élt 83 évet.

Nyugodjanak békében.

Kedves leendő és régi vendégeink!
A Senátor Büfé a Közösségi Ház földszintjén kedvező árakkal,

kedves kiszolgálással várja régi és új vendégeit!

Hideg és melegszendvicsek, kávé, tea, üdítő széles

választékát megtalálják!

Térjenek be hozzánk!

Készenléti gyógyszertár
Február 27- március 5-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Március 6-12-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Február 28-án és március 1-jén
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 20/941-5217
Március 7-8-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

Grósz István
(Virág Enikő)

Bugyi Kornél Zétény
(Benes Gréta)

Handra Boróka
(Nagy Brigitta)

Koma Zoltán
(Kun Szilvia)

Kovács József István
(Kádár Mónika)

Nyúzó Nóra
(Koncz Éva)

Takács Zoé Lilla
(Ádám Ivett Barbara)

Tisler Bence
(Flajsz Anita Aranka)


