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Március 15-i ünnepi programok

Március 15-én Mezőtúr Város 

Önkormányzata ismételten meg-

rendezte városi ünnepségét az 

1848/49-es Forradalom és 

Szabadságharc évfordulója alkal-

mából.

10 órakor ünnepi Istentisztelet 

vette kezdetét a Belvárosi 

Református Templomban, ahol igét 

hirdetett Mihalina László lelkészel-

nök. Ezt követően 11 órakor a 

városi ünnepségre invitálták a meg-

emlékezőket. Ünnepi köszöntőt 

mondott Berec Zsolt Miklós a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 

Közgyűlés alelnöke.

A műsorban közreműködött a 

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti 

Iskola és a Szivárvány Népzenei 

Egyesület Méhecske citerazeneka-

ra, valamint a Mezőtúri Református 

Kollégium Általános Iskolájának 6. 

A osztálya és az iskola énekkara. 

Felkészítőjük Kovácsné Kálnai 

Róza, a kórus karnagya Seres 

Attiláné voltak.

„A mi március 15-énk” elnevezé-

sű országos kezdeményezéshez 

csatlakozva Mezőtúron is elszaval-

ták közösen a Nemzeti dalt az 

1848/49-es Forradalom és 

Szabadságharc hőseinek emlékére. 

A városi ünnepség koszorúzással 

zárult a Kossuth és a Petőfi szobor-

nál, valamint a kórház előtt találha-

tó 1848/1949-es emlékműnél.

A megemlékezést követően Kun 

Éva keramikus és Probstner János 

keramikus, grafikus közös kiállítás 

megnyitójára került sor a Városi 

Galériában. A kiállításon köszöntőt 

mondott Herczeg Zsolt polgármes-

ter, megnyitotta Dr. Csenkey Éva 

művészettörténész. A műsorban 

közreműködött Kozák Júlia, Veres 

Gyula és Lázár Domokos. A kiállí-

tást április 30-ig tekinthetik meg.

Bodor Márti

Városunk képviseletében idén is 

jelen voltunk Budapesten a nemzet-

közi Utazás Kiállításon. A nyitó szak-

mai napon bemutattuk Mezőtúr 

turisztikai aktualitásait. Mezőtúr 

Város Önkormányzata kiadásában 

helyi vállalkozások támogatásával a 

kiállításra megjelent az éves turiszti-

kai programajánló. E mellett a külön-

böző szabadidős lehetőségeket 

bemutató prospektusok szolgálták 

városunk ismertségének fokozását. A 

szolnoki központú Alföld Szíve 

Térségi Turisztikai Egyesület stand-

ján személyes információszolgálta-

tást biztosítottunk, melynek során az 

érdeklődők túri specialitásokat kós-

tolhattak meg, úgy mint a Zuppán-

hentesáru termékeit és a Sváb-

perecet. Örömünkre új szolgáltató-

ként élt a részvételi lehetőséggel a 

Túrtői-holtág partján megújuló 

Hercegasszony-kastély szállodaveze-

tése. A hotel nyitását ez év nyár elejé-

re tervezik. Az idei évben a Szervező 

Hungexpo koncepciót váltott és a 

régiókkal összefogva alakított ki 

turisztikai kínálatot. Az Észak-alföldi 

turisztikai régió egységében és 

megyénk standján megjelenve hasz-

nosnak gondoljuk a személyes rész-

vételt hazánk legnagyobb turisztikai 

vásárán. A tapasztalatok szerint meg-

nőtt azon látogatók száma, akik nem 

csupán általánosságban érdeklődtek, 

hanem konkrét ajánlatkéréssel érkez-

tek a rendezvényre. Így keresték meg 

városunkat is egyrészt nyugdíjas cso-

portok vezetői, másrészt a természeti 

környezetünk lehetőségei iránt 

érdeklődők. Többen a nyári rendez-

vényeink vagy a vendéglátóhelyeink 

népszerűsége miatt jöttek pultunk-

hoz. Örömmel adtunk tájékoztatást a 

programajánlatokról és bízunk 

abban, hogy a vendégforgalom növe-

kedést fog mutatni városunkban.

Ezúton is köszönjük a megjele-

nési lehetőséget az Alföld Szíve 

Térségi Turisztikai Egyesületnek, 

Fejér Andor elnök úrnak és Galó 

Anita munkatársnak.

Karsainé Szabó Judit

Ismét népszerűsítettük turisztikai értékeinket

MEGHÍVÓ
Tisztelt mezőtúri lakosok, 2015. április 14.-én 18 órai kezdettel tartjuk az

 Ételallergiások betegklub 
első, alakuló ülését amelyre minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Az előadások alatt termékminták megtekintésére is nyílik lehetőség.

A részvétel és a tagság teljesen ingyenes!

Helyszín: Mezőtúr, Közösségi Ház - I em. 116-os terem

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Közösségi Ház által

nyújtott segítséget!

Bagdánné Simon Gabriella  és Szász Krisztina

HIRDETMÉNY
Bírósági ülnökválasztásról

A mezőtúri állandó lakóhellyel rendelkező személyek, a mezőtúri szék-

helyű egyesületek jelölhetnek olyan bírósági ülnököket, akik megválasztá-

suk esetén a következő 4 évben a Mezőtúri Járásbíróság tárgyalásain nem 

hivatásos bíróként vesznek részt az ítélkezésben.

A bírósági ülnökök jelöléséről szóló részletes információk, a hirdetmény, 

a jelöléshez szükséges nyomtatványok és mellékleteik elérhetőek a 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal portáján (Kossuth L. tér 1.), illetve 

letölthetőek a mezotur.hu weboldalon.

A bírósági ülnök jelölése március 24. és április14. között lehetséges.

dr. Szűcs Attila jegyző
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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

Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy év, újra az adóbevallások időszakát éljük.

Minden adófizető polgár az államkasszába befizetett személyi jövede-

lemadója 1 %-át az arra jogosult társadalmi szervezet javára felajánlhatja, 

így segítheti azokat, akiknek a tevékenységét szimpatikusnak tartja.

Ezért hogyha úgy érzi, hogy szívesen támogatná a MEZŐTÚRI 

SZIVÁRVÁNY NÉPZENEI EGYESÜLET munkáját, működését - a népi 

hagyományok ápolását, oktatását, népzenei rendezvények szervezését - ily 

módon könnyen megteheti. Nem kell mást tennie, mint kitölteni a 1453-as 

bevallás EGYSZA lapját, vagy ha azt a munkáltató vagy a könyvelő készíti 

el, leadni neki ehhez az adószámunkat, amely 18830170-1-16.

Most „INGYEN” támogathatja egyesületünket. Kérjük, hogy ajánlja fel 

jövedelemadója 1 %-át egyesületünk részére, vagy ha erre nincs lehetősége, 

kérje meg erre munkatársait, barátait! Jó cél érdekében teszi, ha így cselek-

szik, az évek folyamán az ifjú citerások szakmai fejlődésére fordítottuk az 

1 %-os felajánlásokat.

Köszönettel:  Csider István
Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület

„Mezőtúri utcák, házak gyermek-

korom szép álom világa,

A vén templom nagy harangja 

most is int még az időmúlása!”

Fejes Imre zeneszerző, zenetanár 

és oboaművész születésének 118. 

évfordulójára emlékeztünk a 

Mesekert Óvodában 2015. március 

18-án.

A Kiss János úti óvoda terme 

megtelt emlékezőkkel, a jelenlévők 

között többen vidékről is megtisz-

telték a rendezvényt. Az esemé-

nyen részt vett Fejes Imre fia Fejes 

Árpád, Batta Attila Viktor alpolgár-

mester, Harmat Mihályné és Patkós 

Éva városi képviselő is.

A megemlékezés az óvodások 

műsorával kezdődött, akik munká-

ját Batta Attila Viktor alpolgármes-

ter egy ajándékcsomaggal köszönte 

meg. A gyermekek után alpolgár-

mester úr köszöntötte a résztvevő-

ket és elmondta, hogy ez a megem-

lékezés is fontos Mezőtúr város-

ának a hagyományápolás, a régmúlt 

felidézése terén. A köszöntőt köve-

tően Patkós Éva képviselő emléke-

zett vissza Fejes Imre életútjára. A 

Vadvirág Énekkar három Fejes Imre 

magyar nótával emlékezett meg 

városunk szülöttjéről.

A 40 éve elhunyt Fejes Imre 

emléktábláját a Kiss János úti óvoda 

falára helyezték el, hiszen az alsó-

részi szülőházat a 60-as években 

lebontották. A műsor után az emlé-

kezés koszorúinak elhelyezése 

következett az emléktáblánál, ezt 

követően pedig a Vadvirág Énekkar 

segítségével a résztvevők közösen 

elénekelték a Mezőtúri utcák, 

házak c. magyar nótát.

Bodor Márti

Mezőtúri utcák, házak…

A Mezőtúri Kórház és 

Rendelőintézet saját fenntartású, 

közvetlen lakossági ellátást nyújtó 

gyógyszertárat nyitott az intézmény 

területén, 2015. március 09-én. 

A Pink Patika működése a kórházi 

betegek és  a lakosság érdekeit szol-

gálja, mert  a  betegek ezentúl már a 

kórházban is kiválthatják receptjei-

ket, vény nélküli gyógyszereiket, vita-

minjaikat, étrend-kiegészítőiket, vagy 

más egészségügyi segédeszközeiket, 

másrészt a patika forgalmának hasz-

nát a betegellátás minőségének javítá-

sára tudja felhasználni az intézmé-

nyünk. Azt gondolom, hogy ezzel a 

szolgáltatással is sikerült a betegek 

komfortérzetét emelnünk. 

A kórház az elmúlt évhez hason-

lóan az idén is ingyenes, nagyszabá-

sú Egészségnapot szervez egy 

Európai Uniós pályázatnak köszön-

hetően (TÁMOP-6.1.2/11/3). A ren-

dezvény 2015. június 07-én (vasár-

nap) lesz látogatható a Városi 

Oktatási Centrumban. Terveink sze-

rint ebben az évben is sok hasznos 

és szórakoztató programmal várjuk 

az Egészségnap iránt érdeklődő 

„kicsiket és nagyokat”. Az egész 

napos rendezvényen ingyenes szű-

rővizsgálatok, gyermekprogramok, 

egészséges táplálkozással, káros 

szenvedélyek elutasításával és moz-

gással kapcsolatos előadások és 

bemutatók zajlanak majd.  A részle-

tes programokról a későbbiekben 

tájékoztatjuk Önöket.

Kedves Olvasó!

Mezőtúr Város Önkormányzatának 

Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír ki 

– a 2011. évi CLXXV. törvény előírá-

sainak megfelelő – az önkormányzat 

területén működő civil szervezetek 
2015. évi támogatására.

A pályázat benyújtásának (pos-
tára adásának) határideje:

2015. április 24.

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2015. május 8. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázat benyújtása az e célra 

készített formanyomtatványon tör-

ténhet, mely letölthető a www.

mezotur.hu weboldalról, valamint 

személyesen igényelhető a 

Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatalban Karsainé Szabó Judit 

civil ügyintézőnél.

A pályázati adatlap mellé csa-
tolni kell: 

Igazolást arról, hogy a 2011. évi 

CLXXV. törvény alapján a szervezet 

bejegyzett civil szervezetnek számít.

A pályázati adatlapot hiánytalanul 

kell kitölteni, a pályázat benyújtása 

után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A hiányosan vagy késve benyújtott 

pályázatok nem támogathatók.

A pályázat benyújtásának 
helye: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Polgármesteri Kabinet 5400 

Mezőtúr, Kossuth tér 1.

A borítékon fel kell tüntetni: 
„Civil pályázat 2015”.

A beadott pályázatok elbírálásáról 

Mezőtúr Város Önkormányzatának 

Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről 

a döntést követő 15 napon belül 

értesül a pályázó. A nyertes pályázó 

szervezetekkel az Önkormányzat 

támogatási megállapodást köt. A 

támogatás kifizetésére a szerződés 

aláírását követően kerül sor.

Amennyiben a pályázattal kap-

csolatban valamilyen kérdése 

merülne fel, keresse Karsainé Szabó 

Judit ügyintézőt (tel: 56/551-913, 

e-mail: jkarsaine@mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
polgármester

Pályázat

AZONNALI ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Betanított munkás / operátor

Mezőtúrról ingyenes buszjárat biztosított

Feladatok: Betanított gépkezelés, minőségi-ellenőrzés, csomagolás

Elvárások: Igazolhatóan minimum 8 általános iskolai végzettség (maga-

sabb végzettség előny); Büntetlen előélet (felvétel esetén erkölcsi bizonyít-

vány bemutatása szükséges); Tökéletes látás (Színtévesztés kizáró ok); 

Álló munkavégzés vállalása; Több műszak vállalása; Jó kézügyesség, logi-

kai készség, monotonitástűrés

Amit kínálunk az alapbéren felül: Ingyenes céges buszjárat Mezőtúrról; 

Kiemelt műszakpótlékok; Étkezési utalvány (7000 Ft); Hosszú távú, beje-

lentett munkaviszony; Világszínvonalú munkakörnyezet

Bővebb információ és jelentkezés: 5000, Szolnok, Nagy Imre Krt. 8/a 

(a vasútállomással szemben), telefon: +36-56-510-950

V. Óperenciás Bábfesztivál

a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Mezőtúri Közművelődési 

és Sport KN Kft. szervezésében 2015. április 24-én.

Nevezési határidő: április 10! 

Nevezési lap a könyvtár honlapjáról is letölthető.
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A Mezőtúri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2015. február 27-én 

tartotta 2014. évi tevékenységét 

értékelő tiszti értekezletét. Az ese-

ményen megjelent Varga Béla tűz-

oltó ezredes a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatója is. 

A meghívott vendégek közül az 

eseményen részt vett Herczeg Zsolt 

Mezőtúr polgármestere, Wenner-

Várkonyi Attila Kunszentmárton 

polgármestere, Hegedűs István 

Tiszaföldvár polgármestere és 

Szegő János a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal hivatalveze-

tő-helyettese.

Liszkai Zoltán tűzoltó alezredes 

kirendeltség-vezető bemutatta, 

hogy a Mezőtúri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség irányítása alá két 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

tartozik. Ádám Tibor tűzoltó alezre-

des által irányított Mezőtúri 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

és a Földi Zsolt tűzoltó százados 

által vezetett Kunszentmártoni 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 

Emellett kiemelte, hogy a káresemé-

nyek felszámolását hatékonyan 

segíti a Tiszaföldvári Önkormányzati 

Tűzoltó-parancsnokság és a 

Túrkevei Mentő és Tűzoltó 

Egyesület, valamint a Mesterszállási 

Községi Tűzoltó Egyesület is.

A kirendeltség illetékességi terü-

letén a következő települések talál-

hatók Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, 

Mesterszállás, Mezőhék, Kunszent-

márton, Csépa, Öcsöd, Nagyrév, 

Cserkeszőlő, Szelevény, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaföldvár és 

Cibakháza. 

Az értekezleten elhangzott, hogy 

2014-ben a beavatkozások száma 

közel 65 %-al csökkent, ezen belül a 

szabadtéri tűzesetek száma a 

korábbi évekhez képest 47%-kal 

volt kevesebb. 

A megelőzés szerepe jelentősen 

erősödött; egyre jobban megmutat-

kozott az állampolgárok odafigyelő 

jogkövető magatartása. 

A személyi állomány elméleti 

képzések mellett, egyre több gya-

korlati feladat végrehajtásával 

mélyítette el a szakmai tudását. 

A kirendeltség vezetője hangsú-

lyozta az önkéntesség szerepét, 

amelynek jó példája a kirendeltség 

területén található két járási önkén-

tes mentőszervezetének megalakí-

tása. A „Berettyó-Körös” és a 

„Tiszazugi” önkéntes mentőcso-

port, tavaly sikeres nemzeti minősí-

tő gyakorlaton vett részt. 

Varga Béla megyei igazgató a 

Mezőtúri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2014. évben végzett 

munkáját összességében, sikeres-

nek értékelte. A 2015. év egyik fő 

céljaként a települések önkéntes 

mentőcsoportjainak megalakítását 

tűzte ki. Értékelésében megköszön-

te az érintett önkormányzatok 

támogatását és kiemelte a hatékony 

együttműködés további szerepét.

Az önkormányzati vezetők egy-

behangzóan és elismerően szóltak, 

a kirendeltség ill. a tűzoltóságok 

elmúlt évi tevékenységével kapcso-

latosan. Hozzászólásaikban a 

további összefogás fontosságát 

hangsúlyozták, amely a térségben 

élő emberek biztonságát szavatolja. 

Bodor MÁrti

Katasztrófavédelem tisztiértekezlete

Álláshirdetés!

A tavasszal nyíló Hercegasszony Hotel szakképzett, nyelvismerettel 
és felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkező felszolgálót 
és recepcióst keres. A hotel szakács, konyhalány és takarító jelentkezé-

sét is várja.

Jelentkezés: Glaser Gyula igazgatónál, igazgato@hercegasszony.hu 

vagy +3670/466-8377

A Mezőtúri Rendőrkapitányság 
2015. március 2-án tartotta 2014. 
évi tevékenységéről szóló évérté-
kelő értekezletét. Az értekezletet 
követően Fekete Miklós rendőr 
ezredes a kapitányság vezetője 
tájékoztatta a sajtót a megtett 
intézkedésekről, az elért eredmé-
nyekről és a kitűzött célokról.

A kapitányságvezető kiemelte, 

hogy a 2014-es évre kitűzött felada-

tokat teljeskörűen és számos helyen 

kiemelkedően jó eredménnyel telje-

sítették. A kapitányság nyomozás-

eredményességi mutatója 2014-ben 

növekedett. Csökkent a közterüle-

ten regisztrált, illetve a közterületen 

regisztrált kiemelt bűncselekmé-

nyek száma is. A pozitív változás-

hoz jelentősen hozzájárult, hogy a 

Mezőtúri Rendőrkapitányság illeté-

kességi területén lévő településeken 

is sikerült a rendőrök közterületen 

eltöltött óraszámait növelni, a 24 

órás lefedettséget biztosítani.

Életelleni bűncselekmény a 2014-

es évben nem volt az illetékességi 

területen, a testi sértések vonatko-

zásában egy bizonyos fokú stagná-

lás állt be. A garázdaságok esetében 

sem történt jelentős változás, 79-ről 

78-ra csökkent. A lopások és lakás-

betörések számában növekedést 

regisztráltunk, de az eredményes-

ség pozitívnak tekinthető. 

Sikeresnek kell ítélni a gépjármű-

vekkel kapcsolatos bűncselekmé-

nyek körét is.

A bíróság elé állítási gyakorlat 

rendkívül dinamikusnak mondha-

tó, folyamatos emelkedést sikerült 

teljesíteni 2014-ben. Ennek az egyik 

jelentősége, hogy speciális preven-

ció érvényesülhet a bűnelkövetővel 

szemben.

A közlekedési balesetek területe 

az, ahol negatív irányban változott 

a mutató. 2013. évben csökkent a 

személyi sérüléses balesetek 

száma, halálos kimenetelű baleset 

nem volt, ezzel szemben 2014. 

évben egy halálos kimenetelű köz-

lekedési balesetet kellett regisztrál-

ni terültünkön, és nőtt a könnyű, 

valamint a súlyos sérüléses esetek 

száma is. A következő év egyik 

kiemelt feladata, hogy ezen szám-

adatokon mind rendőri, mind nem 

rendőri eszközökkel végzett pre-

vencióval sikerüljön változtatni.

Összességében a Mezőtúri 

Rendőrkapitányság 2014. évi telje-

sítményét a szakmai előljáró is 

jónak ítélte meg. A javuláshoz, az 

elért eredményekhez hozzájárultak 

az együttműködő társhatóságok, 

köztük az önkormányzatok, a járás-

bíróság, a járási ügyészség, a civil-

szervezetek, az oktatási intézmé-

nyek és nem utolsó sorban a polgár-

őr szervezetek is.

Bodor MÁrti

2014. évét értékelte a Mezőtúri Rendőrkapitányság

Mondhatnánk, hogy ,,ez a dolguk” én mégsem ezt teszem. Gyermekem 

a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium 10.a osztályos tanulója iskolai szer-

vezésben Szlovákiában (Donovaly) sítáborban vett részt. Az utolsó előtti 

nap megtörtént ami minden édesanya rémálma, gyermekem síbalesetet 

szenvedett. Amíg nem tudtam újra gyermekem mellett lenni a kísérő taná-

rok mind emberségről mind elhivatottságról tettek tanú bizonyságot! Haza 

érkezésük óta rendszeresen érdeklődnek gyermekem állapota felől.

Köszönettel tartozunk nekik:  Tuba Ferenc, Pehachekné Seres Edit, 

Pápainé Juhász Ildikó, Lakatos Tibor, Giricz Adrienn, Baukó Péter síoktató. 

Emberségből: Jeles 

Nagy Szilvia és Nagy Kálmán

Köszönet!
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A Nagykunságért Vidékfejlesztési 

Egyesület február 27-én tartotta meg 

a „Jó gyakorlatok bemutatása, feltér-

képezése, a hálózatba szervezés 

lehetősége” című nyitó rendezvé-

nyét a Városi Oktatási Centrumban.  

Az eseményen Boldog István, 

országgyűlési képviselő úr köszöntöt-

te a megjelenteket, majd az „Ezerjó” 

Szentmiklós Néptáncegyüttes műso-

rát tekinthették meg a résztvevők.  

Ezután Dr. Barancsi Ágnes, főiskolai 

docens, MNVH referens mutatta be a 

LEADER Térségek közötti együttmű-

ködés keretében indult „Helyi termé-

kekre, helyi szolgáltatásokra alapo-

zott jó gyakorlatok feltérképezése és 

hálózatba szervezése Jász-Nagykun-

Szolnok megyében” című projektet.   

A rendezvény zárásaként Fehér 

Viktor, fiatal gazda előadását hallgat-

hatták meg a jelenlévők, aki egy pre-

zentáció keretében mutatta be eddig 

elért eredményeit és a pályázati lehe-

tőségeket.            Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Főszerepben a helyi termék és a hálózatba szervezés

A Nagykunságért Vidékfejlesztési 

Egyesület projektzáró szakmai ren-

dezvényét március 3-án tartotta 

meg Kétpón. Az eseményen sor 

került a LEADER Térségek közötti 

együttműködés keretében megvaló-

sult Lovas turisztikai szolgáltatások 

fejlesztése a Nagykunságért 

Vidékfejlesztési Egyesület illetékes-

ségi területén - című projekt ered-

ményeinek ismertetésére. 

A projekt záró rendezvényén 

Szabó József esperes, a 

Nagykunságért Vidékfejlesztési 

Egyesület elnöke köszöntötte a 

jelenlévőket, majd Boldog István, 

országgyűlési képviselő úr beszédé-

ben kiemelte , hogy a kialakított 

lovas túra útvonalak összekötik a 

településeket és ezáltal a részvevők 

megismerkedhetnek a helyi neveze-

tességekkel. Ezután Lóska János, a 

Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú 

Szövetség elnöke tartott előadást a 

projekt eredményeiről, majd 

Szabolcs Zoltán, a Chrome Kreatív 

Munkák Kft. képviselője prezentáci-

ójában bemutatta a létrejött online 

rendszert és a digitális útvonalakat. 

A rendezvény zárásaként Lóska 

János ismertette a megvalósult kép-

zéseket és a minősítéseket.

Veres Nikoletta 
Mezőtúri Városi Televízió

Lovasturizmus Kétpón

A Magyar Természettudományi 

Társulat, Túrkeve város 

Önkormányzata,  az Alföldkutatásért 

Alapítvány, a Túrkevéért Alapítvány 

és a Túrkevei Petőfi Sándor 

Általános Iskola 2015. február 21-én 

tartotta meg a XI. Nagykunsági-

Nagy-Sárréti tájökológiai konferen-

ciáját a túrkevei városháza Dr. 

Czihat Károly termében.

Az eseményen köszöntőt mon-

dott Vida Tamás Túrkeve polgár-

mestere és Dr. Szabó Zoltán a kura-

tórium elnöke.

A programban az előadások 

között két mezőtúri diákot is meg-

hallgathattak a résztvevők; Lukács 

Máté és Fejes Bence a Mezőtúri 

Református Kollégium 6. osztályos 

tanulói „A mezőtúri születésű Dr. 

Homoki-Nagy István centenáriu-

ma” címmel tartott előadást.

A rendezvényen sor került az 

általános és középiskolás diákok 

részére meghirdetett Balogh János 

Nagykunsági – Nagy - Sárréti 

Képzőművészeti pályázat értékelé-

sére, valamint díjkiosztására. 

Különdíjat vehetett át Mezőtúrról 

Bán Tamás és Vásárhelyi Terézia.

A konferencia koszorúzással 

zárult a Dr. Balogh János utcánál 

található emlékhelynél.

Bodor MÁrti

Tájökológiai konferencia

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatósága Károsító 

Diagnosztikai Osztálya sárgatál-

csapdákat működtet repce kártevők 

megjelenésének előrejelzésére. A 

kihelyezett csapdák március 12-e 

óta fogják a repce-szárormányos 

és a nagy repceormányos egyedeit, 

valamint már repcefénybogarakat 
is. Tekintettel az elkövetkező 

napokra előjelzett jelentős felmele-

gedésre (+ 16-17 °C), várható a 

kártevők tömeges betelepedése a 

repcetáblákra. Az eredményes 

védekezés időpontjának meghatá-

rozása érdekében javasoljuk min-

den gazdálkodónak a repcevetések 

folyamatos vizsgálatát. A fertőzés 

megállapítására a sárgaszín csap-

dák mellett legalkalmasabb eszköz 

a fűháló, ennek hiányában a növé-

nyek átvizsgálása. Fűhálózás ese-

tén, amennyiben 10 hálócsapásban 

10-20 db, vagy növényvizsgálat ese-

tén négyzetméterenként 1-2 db 

ormányos található, a kártevők elle-

ni védekezés indokolt.

Felhívjuk továbbá a gazdálkodók 

figyelmét, hogy az őszi búzában az 

enyhe tél miatt nagy mennyiségben 

teleltek át a sárgarozsda fertőzést 

okozó szaporító képletei, már meg-

találhatóak a sporuláló telepek is az 

állományokban. A kórokozónak 

kedvező időjárás esetén (hűvös, 

csapadékos időjárás) számítani kell 

az elmúlt évihez hasonló járvány-

szerű fellépésre. Készüljenek a sár-

garozsda elleni védekezésre már az 

első permetezés alkalmával! 

A mezei pocok állomány szintén a 

tavalyihoz hasonló veszéllyel fenye-

get. Az áttelelt állomány egészséges, 

jól fejlett, hamarosan a szaporodásuk 

is megkezdődik. Jelenleg még jól fel-

lelhetők a mezei pocok fertőzési 

gócok (nem takarja a növényzet), 

eredményesen lehet védekezni. 

Amennyiben 100 m2-en betaposott 

járatok közül 3-4 járat „kifúr”, úgy 

már indokolt a védekezés.

Szakmai segítségért, tanácsért 
forduljanak növényorvoshoz, fel-
sőfokú végzettségű növényvédel-
mi szakemberekhez. A kezelése-
ket a készítmények használati 
előírása szerint körültekintően, a 
hasznos élőszervezeteket óvva 
végezzék el.

Holló László sk.
    igazgató 

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

Egy évvel ezelőtt, még itt voltál 

velünk, meggyújtottuk a gyertyát a 

tortádon, nevettünk és boldogok 

voltunk. Most itt vagyunk nélküled, 

ketten maradtunk. Csak ülünk az 

üres szobában és sírunk, mert már 

nem vagy itt velünk. De mégis ott 

vagy nekünk mindenhol, a levegő-

ben, a szélben, az esőben, a reggeli 

zajban, éjszaka a csillagokban. 

Küzdünk tovább az életben, mert 

életünk legszebb éveit veled élhet-

tük meg. Minden este várjuk, hogy 

haza jössz, belépsz az ajtón, mert 

akkor reggel azt mondtad este 

jövök és mi csak várunk téged.

Örökké haza várunk…

„Kérjük az Istent, hogy jól bán-

jon veled, helyettünk az angyalok 

simogassák a fejed.”

Simon Zsoltné és Simon Enikő

„Születésnapodra”

Meghívó
A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. és a Mezőtúri Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára szeretettel meghív benneteket

Húsvétváró Kézműves Játszóházába,

2015. április 03-án 15 órára.
Helyszín: Közösségi Ház nagyterem és gyermekkönyvtár.

A program díjtalan!



5m e z ő t ú r  é s  v i d é k e2015. március 27.

Egyszer egy bölcset megkérdez-

tek, hogy melyik a legfontosabb 

óra, amelyet az ember megél, 

melyik a legjelentősebb ember, aki-

vel találkozik, és mi a legszüksége-

sebb tett? A válasz így hangzott: „A 

legfontosabb óra mindig a jelen, a 

legjelentősebb ember mindig az, 

aki éppen előttünk áll, a legszüksé-

gesebb tett mindig a szeretet.”

Most, hogy így összegyűltünk sze-

retett plébános atyánk ünneplésére, 

ez a kis történet jutott eszembe. Mert 

most tényleg elmondhatjuk, hogy ez 

az óra fontos számunkra, mert ennek az órának a legfontosabb szereplője Ön, 

plébános úr, Ön, akit mindannyian igen szeretünk és nagyra tartunk. 

Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy együtt ünnepelhetjük plébá-

nos úr 30 éves mezőtúri szolgálatának jubileumát. Kevesen vannak, akik 

annyi éven, három évtizeden keresztül hűek maradnak városukhoz, egy-

házközségükhöz és iskolájukhoz. Csak a legkövetkezetesebb, legkitartóbb 

pásztorok élete és pályája éri el a harmincéves jubileumot.

Harminc év nagyon hosszú idő, vannak itt köztünk olyanok, akiknek 

még az eddig eltelt élete is rövidebb ennél. Az eltelt három évtized nem 

múlt el nyomtalanul. Nem szeretnék életrajzi adatokba bonyolódni, de 

engedje meg, kedves plébános atya, hogy néhány fontos dolgot kiemeljek 

ebből a harminc esztendőből. Úgyis ritkán szokott előfordulni, hogy Ön 

kerüljön az érdeklődés középpontjába, hiszen ez távol áll lelki alkatától, 

szerénységétől.

1985. március 15-én került a mezőtúri római katolikus egyházközség 

élére. Ideérkezésekor egy meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő temp-

lom- és plébániaépület fogadta. Röviddel megérkezése után az oltárok és 

képek restaurálásába kezdett. Később a templom épületének teljes felújítá-

sa valósult meg.

A rendszerváltás után iskolát alapított. 1992. szeptember 1-jén plébános 

úr kezdeményezésére a katolikus egyházközség elindította iskoláját két 

osztállyal. Az évek során az iskola folyamatos bővítésén és fejlesztésén 

munkálkodott. A régi, két tantermes épület így válhatott mára modern, jól 

felszerelt oktatási intézménnyé, amelyben nyolc osztály és három óvodai 

csoport tanulhat, fejlődhet.

Sokat és szívesen foglalkozott, foglalkozik gyerekekkel. A katolikus isko-

la lelki vezetőjeként irányítja a hitoktatást. De nemcsak a katolikus iskolá-

ban, hanem a város más iskoláiban is, ahol erre igény van.

Hitoktatói, lelki vezetői munkája 

kapcsán találkozott rászoruló gyer-

mekekkel, akiket otthonába foga-

dott, gondozott és nevelt. A későbbi-

ekben anyagilag támogatta hátrá-

nyos helyzetű fiatalok tanulmányait.

Azonban nemcsak a fiataloknak 

szentelte idejét, de törődött az idő-

sekkel, betegekkel is. Rendszeresen 

látogatja a járóképtelen idős embe-

reket otthonaikban lelki vigaszt 

szolgáltatva számukra. Az idősek 

otthonának lakói is jól ismerik, szá-

mukra rendszeresen misét celebrál 

és kiszolgáltatja a szentségeket.

A templom falain kívül is igyekszik összefogni a katolikus híveket. 

Belföldi és külföldi zarándoklatok szervezésével erősíti hitünket, igyekszik 

közösséget formálni az egyes emberekből.

Papi teendőinek ellátása mellett a város kulturális életében is rendszere-

sen részt vesz. Számos városi rendezvénynek biztosított már méltó hely-

színt a katolikus templom. Felkérésre szívesen képviseli a katolikus egyhá-

zat nemzeti ünnepeken, városi eseményeken. Az ilyen alkalmakra megírt 

beszédei példamutató értékrendet közvetítenek a város templomba nem 

járó lakosai számára is.

Iskolaépítő és hitéletet gyarapító munkájáért II. János Pál pápa pápai 

prelátusi címmel tüntette ki.

Ondavay Tibor a Római Katolikus Egyházközség élén a város formálójá-

vá is vált. Mezőtúr Város Önkormányzata 1995-ben Pro Urbe díjjal tüntette 

ki. 2014-ben megkapta a „Botyánszky János” díjat.

Az elmúlt 30 esztendőben, amelyet városunkban töltött, szeretettel és 

hűséggel szolgálta a rábízottakat és az egész várost.

 

Kedves Plébános Atya!
Keresve sem találhatnék jobb idézetet befejezésül a munkájára vonatko-

zólag, mint a kis herceg megálmodójának, Antoine de Saint-Exupérynek a 

gondolatát:

„Minden őrszem felelős az egész birodalomért.”

Tudjuk, hogy ebben a szellemben szolgálta az egyházközséget, tanított 

iskolánkban eddig is, és ezután is mindig számíthatunk felelősségteljes, gon-

dos munkájára, jelenlétére. Köszönjük a munkát, amit a városért, az egyház-

községért, a pedagógusokért és a gyerekekért végzett, és még végezni fog.

További eredményes, szép évtizedeket kívánunk!

Kedves Vendégek! Mélyen tisztelt Plébános Atyánk!

Meghívó
A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft. a Költészet Napja alkalmából tisztelettel 

meghívja Önt 

a KÁVÉSZÜNET zenekar műsorára.

Helyszín: Közösségi Ház, nagyterem

Időpont: 2015. április 14. 17 óra

A rendezvény megtekintése díjtalan!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó
Mezőtúr Város Önkormányzata és a szervező Mezőtúri Közművelődési 

és Sport KN Kft. tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit a 

Kun Emléknap alkalmából rendezett városi ünnepségre.

Helyszín: Kun Emlékhely

Időpont: 2015. április 10. 10.00 óra

Program: 
- A megjelenteket köszönti Patkós Éva városi 

képviselő

- Bene Sándor Nagykun Kapitány megemlékezése

- Szabó András, a Bodoki Fodor Helytörténeti 

Egyesület elnökének beszéde

- Bárdos Lajos Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény tanulóinak műsora

- Lélekszalagok elhelyezése
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Rajzpályázat
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

2015-ben is megrendezi a „Gyermeknapi rajzkiállítást”. A versenyre három-

– óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos kategóriában – várjuk a gyerekek 

rajzait. 

Idei témánk: Kedvenc mesefigurám
Bármilyen technikával készült KASÍROZOTT, névvel, intézménynévvel 

és osztállyal, csoportnévvel ellátott képet küldhetnek be a jelentkezők. 

Kérjük, a gyermekek egy darab rajzzal pályázzanak!

Az alkotások beérkezési határideje: 2015. április 30. (csütörtök), 
16.00 óra.

A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának helye és időpont-

ja: Közösségi Ház nagyterme 2015. május 29. (péntek) délelőtt 10.00 óra.

A legjobban sikerült rajzok alkotói díjazásban részesülnek, valamint a 

tavalyi évhez hasonlóan egy darab rajz kiválasztásra kerül és a Városi 

Gyermeknap plakátjának alapját fogja képezni.

Tisztelt Mezőtúri Lakosság!
Az Intézményellátó Kft. szeretné megismertetni a mezőtúri óvodás és 

iskolás gyerekekkel a hagyományos és tájjellegű süteményeket.
Lehetőségünk van arra, hogy a közfoglalkoztatási program keretén belül 

megsüthessük ezeket a finomságokat.

Kérjük Önöket, ha van, ilyen receptjük küldjék el a tunde.papp@

mturiellato.hu e-mail címre.

A legjobb recepteket megsütjük, és fényképpel együtt megjelentetjük 

a Mezőtúr és Vidéke helyi lapban.

Tájékoztató

Tájékoztatom Mezőtúr Város lakosságát, hogy dr. Matuska László járási 

főállatorvos 

2015. március 28-tól április 16-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el Mezőtúr közigazgatási 

területén is.

A határozat a www.mezotur.hu oldalon megtekinthető.

dr. Szűcs Attila 
jegyző

A Mezőtúr Város Képviselő-

testülete által alkotott, a helyi kitün-

tetések, díjak alapításáról és ado-

mányozásáról szóló, 11/2011.

(IV.15.) önkormányzati rendelet 

alapján „Mezőtúr neveléséért, okta-

tásáért”, „Mezőtúr gyermekeiért”, 

valamint „Életműért” kitüntetető 

díjak adományozására 2015. április 

10-éig javaslatot tehet bármely 

mezőtúri választópolgár vagy jogi 

személy. 

A javaslatokat Mezőtúr Város 

Képviselő-testületének Művelődési, 

Oktatási és Sport Bizottságához kell 

írásban benyújtani (cím: 5400 

Mezőtúr, Kossuth tér 1.).

A kitüntetető díjak átadására 

2015. június 5-én a Városi 

Pedagógusnapon ünnepélyes kere-

tek között kerül sor.

A kitüntetések adományozásával 

kapcsolatos tudnivalókat a hivatko-

zott önkormányzati rendelet tartal-

mazza, amely az önkormányzati 

hivatalban Karsainé Szabó Judit 

ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913) és a 

könyvtárban megtekinthető.

Herczeg Zsolt
polgármester

FELHÍVÁS

A Mezőtúri Lokálpatrióta 

Egyesület nevében Seresné Metzker 

Krisztina városi képviselő a téli idő-

szakban ételosztással töltötte meg a 

rászoruló gyermekek gyomrát. A 

Városi Televízió kérdésére elmond-

ta, hogy saját ismeretségi körében 

szembesült azzal a ténnyel, hogy a 

téli szünetben sok gyermek meleg 

étel nélkül marad. Ebből kiindulva 

kereste meg a Szőlőfürt vendéglő-

ben Dobos Imrét, Dobos Imréné Kati 

nénit, Szabó Tibort, valamint Tar 

Anikót a Kossuth úti Általános 

Iskola tagintézmény-vezetőjét. Az 

egyeztetéseket követően 500 Ft/

adag áron összeállítottak egy három-

fogásos ételadagot, amelyet a város 

lakóinak felajánlásából osztottak 

szét a rászorult gyermekek részére. 

Az összefogásnak köszönhetően 210 

adag ételt sikerült kiosztani.

Az ételosztást követően a fenn-

maradt összegből – 41000 Ft-ból – a 

későbbiekben, önkéntesekkel meg-

oldva nyári tábort szerveznek a 

gyermekeknek. Ebből az összegből 

és a hozzá még ezután érkező 

támogatásokból a táborba érkező 

gyermekek étkeztetését szeretnék 

biztosítani. Az újabb gyűjtésről a 

későbbiekben adnak tájékoztatást.

Bodor Márti

Újabb összefogás Mezőtúron

„Itt a farsang, szól a nóta”

2015. február 27-én ismét meg-

rendezte a Városi Nyugdíjas Klub a 

Farsangi Bálját. 

Bacsa Miklósné kérdésünkre 

elmondta az idei évben is több 

helyi és vidéki klub fogadta el meg-

hívásukat. A rendezvény évről-évre 

nagyobb sikernek örvend. A Városi 

Nyugdíjas Klub rendezvényei 

kinőtték a Közösségi Ház nagyter-

mét, így a bálra érkezőket ezúttal is 

a Városi Oktatási Centrum ebédlőjé-

be invitálták.

Az idén először fogadhatták 

Mezőberény nyugdíjasait. A házi- 

gazda klub több produkcióval ked-

veskedett vendégeik számára, majd 

néhány meghívott csoport is bemu-

tatkozhatott a színpadon.

A rendezvényt megtisztelte jelen-

létével Boldog István Országgyűlési 

képviselő, Batta Attila Viktor 

Mezőtúr város alpolgármestere és 

Szűcs Dániel a Művelődési, Oktatási 

és Sport Bizottság elnöke, városi 

képviselő. 

A bál fő programja a jelmezes 

felvonulás volt. Nem csak a házi-

gazda klub tagjai öltöztek be, 

hanem a vendégek is többen más 

bőrébe bújtak.

Bacsa Miklósné a klub vezetője 

elmondta, 2015-ben is megtartják 

immár hagyományosnak mondható 

rendezvényeiket.

Bodor Márti

Csillagjegy elemzés
• Személyes tanácsadás

• Egyéni horoszkópelemzés

• Párkapcsolati horoszkópelemzés

• Éves előrejelzés (szerelem, munka, egészség területeken)

Tel: 06/20/475-9242; tp-asztro@gmail.com; www.tp-asztro.hu
Facebook: Spirituális Asztrológia  
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Első lakáshoz jutók támogatása
Mezőtúr Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének döntése 

alapján idén is támogatást nyújt az 

első lakáshoz jutóknak, amelyet az 

önkormányzat 20/2011-es rendele-

te tartalmaz. 

A helyi önkormányzati támoga-

tás célja, hogy segítse a Mezőtúr 

város közigazgatási területén élő, 

vagy itt dolgozó és letelepedni kívá-

nó lakosokat, akik első saját tulaj-

donú lakásukat építéssel vagy 

vásárlással kívánják megvalósítani. 

Az első lakáshoz jutók támogatását 

pályázat útján a nagykorú, de a 35. 

életévüket legfeljebb a pályázat 

benyújtásának évében betöltő sze-

mélyek igényelhetik.

A jogosultság megállapításának 

feltétele, amelyeknek együttesen 

kell fennállnia:

a) a pályázóknak külön-külön, 

vagy együttesen megszerzett lakóin-

gatlan tulajdona még soha nem volt.

b) pályázó mezőtúri állandó lak-

címmel rendelkezzen és Mezőtúron 

építsen vagy vásároljon lakást.

c) a pályázók egy főre jutó havi 

nettó jövedelme a mindenkori mini-

málbér kétszeresét ne haladja meg.

d) a vétel tárgyát képező lakás meg-

felelő karbantartás mellett legalább 15 

évig lakás céljára alkalmas legyen.

e) a pályázók lakásépítés esetén 

rendelkeznek legalább egymillió 

forint forgalmi értékű mobilizálható 

ingó és ingatlan vagyonnal.

f) az adásvételi szerződés tárgyát 

képező ingatlan tulajdon jogának 

megszerzésével a pályázó önálló 

lakása biztosított legyen.

g) a vásárolt, illetve épített lakás 

nagysága nem haladja meg a 12/2001.

(I.31.) Kormányrendelet 3. § (2) 

bekezdésében meghatározott méltá-

nyolható lakásigény mértékét és leg-

alább komfortos komfortfokozatú.

Nem pályázhat a támogatásra:

a) aki lakás egészének vagy 

részének tulajdonjogával, vagy 

haszonélvezeti jogával rendelke-

zett, vagy rendelkezik, ide nem 

értve az öröklés útján szerzett és 

haszonélvezettel terhelt lakást.

b) aki önkormányzati bérlakás 

bérlője és az általa bérelt lakás meg-

vásárlásához igényel támogatást,

c) aki a Ptk. szerinti hozzátartozó 

történő lakásszerzéshez igényel 

támogatást.

A pályázatokat minden hónapban 

az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság bírálja el, a pályázatnak a 

hónap 10. napjáig, a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Hatósági 

Irodájához be kell érkeznie. További 

bővebb információ a www.njt.hu 

oldalon az önkormányzat 20/2011-

es rendeleténél, vagy a Mezőtúri 

Közös Önkormányzati Hivatal illeté-

kes munkatársánál kérhető!

Módosult az energiahatékonysági 
pályázat határideje

Módosult a beadási határideje az 

Otthon Melege Program keretében 

kiírt „Társasházak energiameg-

takarítást eredményező korszerűsí-

tésének, felújításának támogatása” 

című pályázatnak. Az új határidő 

2015. április 30., így lehetőségük van 

még felmérni a társasházakban élők-

nek, hogy szeretnének-e élni ezzel a 

felújítási lehetőséggel. 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 pályázatot 

meghirdető Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium célja, hogy az érintett 

ingatlanok energiahatékonysága leg-

alább két kategóriát tudjon javulni. 

A pályázatra beadására érdemes idő-

ben megkezdeni a felkészülést, 

mivel több olyan fontos dokumen-

tum is szükséges hozzá, amelyhez 

szakemberek, tervezők segítségét és 

állásfoglalását kell kikérni.

A pályázatról részletesen érdemes 

a kormany.hu, valamint a www.pafi.

hu oldalon is olvasni a „Társasházak 

energiamegtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának 

támogatása” alprogram címszó alatt!

„Én és a média” rajz és fotópályázat
A Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság által létrehozott 

Bűvösvölgy Médiaértés-oktató 

Központ „Én és a média” címmel 

rajz- és fotópályázatot hirdet saját 

készítésű alkotások beküldésére. A 

pályázatra 9-16 év közötti gyerekek 

jelentkezhetnek. 

A pályaművek leadása a pályáza-

ti kiírás közzétételétől (2015. márci-

us 16.) számított 6 héten belül 

lehetséges, így a pályázat beküldési 

határideje: 2015. április 27. 

Csak saját készítésű pályaművek 

küldhetők. A pályázat témája: „Én 

és a média”, az egyes pályaművek-

nek - akár rajz, akár fotó - címet kell 

adni. Egy Pályázó egy pályaművel 

indulhat a versenyen. Az értékelés 

szempontjai: a beérkezett alkotások 

díjazásáról az NMHH és a 

Bűvösvölgy munkatársaiból álló 

zsűri dönt. Két korcsoportban (9-12 

évesek és 13-16 évesek) osztunk ki 

egy-egy fődíjat. Emellett a 

Facebookon lájkversenyt is indítunk 

rajz- és fotó kategóriában külön-

külön (itt nem osztjuk korcsoport-

okra a Pályázókat). Az a két alkotás, 

amelyik a legtöbb szavazatot kapja, 

díjazott lesz. A lájkverseny április 

28-án indul és május 15-ig tart.

A pályázatról bővebben a http://

b u v o s v o l g y . h u / c i k k / 8 0 /

Nyeremenyjatek oldalon olvashatnak!

Szűcs Dániel

Aktuális pályázatokról röviden

Az új pályázati kiírásokról min-

den hónap első és harmadik hét-

főjén 16:30-17:30 óráig pályázati 

tanácsadást tartunk a Közösségi 

Házban, ahol bővebben kaphat-

nak információt az aktuális 

pályázatokról. Ettől eltérő idő-

pont természetesen szintén 

egyeztethető a szucs.dan@gmail.

com e-mail címen, vagy a 

20/5588-364-es telefonszámon. A 

következő tanácsadás időpontja: 

2015. március 30. (hétfő). 

A közelmúltban hosszabb időt töltöttem városunk 

kórházában a rehabilitációs osztályon. Az egyik nap 

délelőttjén Margó, a betegszállító idős beteget hozott. Az 

osztály ápolói azonnal szárnyuk alá vették és igyekeztek 

segíteni rajta – bár kissé ódzkodott. Felszereltsége hiá-

nyos és elhanyagolt volt. Minden ruháját kimosták, 

pótolták, ami hiányzott, tisztába tették. Látszott, hogy 

nem ezen az osztályon van a helye. Azonnal hívták a 

belgyógyászt, keresték a gondozót. Az ápoló személy-

zet, az orvosok gyors cselekedete példamutató volt. Az 

idős beteg 94 éves. Irigylésre méltó memóriával – egyből 

fejből mondta a TAJ kártya számát, stb. S mint a gondo-

zatlan cserepes virág – ha megöntözik feléled, Ő is felele-

venedett, beszélgetett. Másnap a vezető ápolónő és 

segítői lefürösztötték, haját megmosták, levágták, kör-

meit rendbe tették, rendszeresen éjjel is tisztába tették. 

Szeretet vette körül az ápoló személyzet és a szobatársak 

részéről is, étvágya és hangulata is visszatért. Ékes bizo-

nyítékul szolgál a fenti eset, hogy milyen csodát tesz a 

gondviselés, a törődés, az emberek odafigyelése az idős 

emberekre. Később derült fény arra, hogy az idős hölgy 

városunk nagyhírű szülöttjének még élő utolsó család-

tagja.  Szomorú, hogy időskorában nem figyel a város 

valamilyen formában arra, hogy méltósággal élje le a 

még hátralévő életét. Családja síremléke is igen elhanya-

golt. Bizony a Badár név többet érdemelne. A sír gondo-

zásában talán néhány egyesület részt vállalhatna.

Korom Kálmánné

Emberségből példát mutattak

Indul a tenisz szezon!
A Városi Sportcentrumban április 1-től

teniszpályák bérelhetők.
A heti 2 alkalomra szóló szezon bérlet 26.000 Ft/fő.

Érdeklődni lehet: Barta Gyulánál a 06 20 481-6233 

telefonszámon.

Meghívó

A Búzavirág Népdalkör zenés, 
műsoros népdal és magyar nóta  
délutánt rendez 2015. április 25-én, 
szombaton délután 15 órai kezdet-
tel a Közösségi Ház nagytermében. 

Fellépnek: 
Mezőberényi Dalkör, Tiszaföldvári 

Dalkör, Kengyeli Dalkör,  Csabacsűdi 

Dalkör, Búzavirág Dalkör, Szolnoki 

Cigánytáncosok, továbbá magyar 

nóta szólisták. 

Vendég: Gombos Maja - magyar 

nóta énekes

Zenél: Váradi Vilmos

A műsor után táncmulatság!

Szeretettel várunk minden szóra-

kozni vágyó kedves vendéget!

A belépés díjtalan!
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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
Veres Béláné Ozsváth Sára élt 76 évet,
Balogh Zsigmond Gyapjas élt 65 évet,
Benkó Lajosné Papp Mária élt 73 évet,

Nagy Gábor élt 84 évet,
Karsai Ferencné Á. Nagy Zsuzsanna

élt 72 évet,
Fazekas József élt 70 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Március 27- április 2-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Április 3-9-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Március 28-29-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Április 4-5-6-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József a. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

Lengyel Mirabella
(Suki Roxána Evelin)

Kun Noémi
(Pozsonyi Barbara)

Puzsoma Hanna Judit
(Botos Edina)

Rafael Ferenc Pál
(Pályi Malvin Bianka)

Tőkési Máté Olivér
(Fekete Erzsébet)

Varga Ibolya Fanni
(Szőke Ibolya)

Erdős Lia
(Vass Edit)

Horváth Réka Karina
(Kis Bernadett)

Pályi Kálmán Szabolcs
(Fodor Erzsébet)

Patkó Attila Illés
(Lesták Barbara)

Jótékonysági –Bolhapiac
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk Mezőtúron, a Kóborka Túri 

Állatvédők menhelyén 2015. április 4-9. között, naponta 10-17 óráig.

Illetve április 03-án a Közösségi Házban, (Szabadság tér 17) 10-19 
óráig - azok kedvéért, akik nem tudnak kijönni a menhelyre - ahol 

német partnerszervezetünk a Förderverein Für Noptpfote e. V.- i. G által 

összegyűjtött adományokból lehet válogatni. Az ezekért felajánlott össze-

get a kutyusok gondozására, ellátására, valamint a menhely építésére 

fordítjuk. Ugyanebben az időszakban, ugyanitt folynak a kisház építési 

munkálatai, segítő kezeket is örömmel várunk, a tárgyakért munkaórákat 

is fel lehet ajánlani. 

Sok kicsiből lesz a nagy csoda, legyen Ön is a részese!


