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Megkérdeztük...

Március 26-án ismételten 
megtartotta soros nyilvános 
és zárt ülését Mezőtúr város 
képviselő-testülete. Az aktua-
litásokról, hozott döntésekről 
Herczeg Zsolt polgármester 
és Batta Attila Viktor alpol-
gármester tartott sajtótájé-
koztatót.

– Napirendi pontként szerepelt az 

önkormányzat 2015. évi költségve-

tés módosítása. Miért volt erre 

szükség?

– A módosítás szükségességét 

több dolog is indokolta. A legfonto-

sabb változás, ami miatt erről tár-

gyalnunk kellett a földadó kérdése 

volt. Ehhez kapcsolódóan a helyi 

adókról szóló önkormányzati ren-

delet módosításáról is döntést kel-

lett hoznunk, hiszen a kettő össze-

kapcsolódik. A lényeg az, hogy az 

elmúlt esztendőben a képviselő-tes-

tület úgy döntött a helyi adók vonat-

kozásában, hogy egyrészt a kom-

munális adót 6000 forintról 9000 

forintra emeljük meg, másrészt 

pedig, hogy bevezetjük a földadót 

Mezőtúron. Az akkori döntésünket 

az indokolta, hogy már akkor tud-

tuk, hogy március elsejétől szociális 

területen jelentős változások lépnek 

életbe. Azt viszont nem tudtuk, 

hogy a pénzügyi lehetőségeink igé-

nyelni fogják-e azt, hogy a földadót 

valóban bevezessük. Tehát nagyon 

sok alapvető információval még az 

előző esztendőben nem rendelkez-

tünk. Tulajdonképpen ez biztonsági 

döntés volt arra az esetre; hogyha 

szociális területen az önkormány-

zatnak olyan terhei merültek volna 

fel, amelyet nem tudott volna finan-

szírozni, akkor ez az adó fedezte 

volna a szociális irányú kötelezett-

ségeinket. Az eltelt időszak alatt 

bebizonyosodott az, hogy erre nincs 

szükség, így már a költségvetés 

megalkotásakor februárban kinyil-

vánítottuk azon szándékunkat, 

hogy a földadót 2015-ben nem 

vezetjük be. Egyébként is az eredeti 

döntésünkkor a hatálybalépés idő-

pontja – mindkét adónem vonatko-

zásában – július elseje volt. Jelenleg 

égetően nincs szükség ezekre a 

többletbevételekre. A kommunális 

adó vonatkozásában minden bizony-

nyal megtartjuk a növekedési mér-

téket. Ez az ingatlantulajdonosokat 

olyan mértékben érinti, hogy 2015-

ben 1500 Ft-tal emelkedik júliustól a 

kommunális adó ingatlanonként. A 

földadó kapcsán az eredeti rendelet-

tervezetünkben az a döntési javaslat 

szerepelt, hogy 2016. január elsejére 

tolja el a képviselő-testület a hatály-

balépését, ezzel szemben hatályon 

kívül helyeztük ezt a rendeletet. Ez 

azt jelenti, hogy ezt az elképzelé-

sünket elvetettük és majd az év 

második felében visszatérünk erre a 

kérdéskörre. Remélem, hogy nem 

leszünk olyan helyzetben, hogy a 

földadót be kelljen vezetni.

– A „Mezőtúr Város önkormányza-

ti tulajdonú belterületi útjainak a 

fejlesztése” című pályázat közbe-

szerzési eljárásáról is tárgyaltak. 

Mit lehet tudni a pályázat jelenle-

gi helyzetéről?

– Több, mint 400 millió forintos 

beruházásról van szó. Számos prob-

léma merült fel az elindítással kap-

csolatosan. A pályázatot 2011 év 

végén adta be önkormányzatunk. 

Egyszer már az eljárást lefolytattuk, 

de a kivitelező vonatkozásában 

olyan problémával szembesültünk, 

hogy a nyertes ajánlattevő által adott 

ár magasabb volt, mint a projektben 

rendelkezésre álló összeg. Az önkor-

mányzatnak az elnyert 324  millió 

forint támogatás mellé 36 millió 

forintnyi önerőt kell hozzáadnia, az 

eredeti forrásösszetétel alapján. Első 

körben, amikor a kivitelezőt keres-

tük az eljárás során egy többletfi-

nanszírozási igény merült fel, ezzel 

együtt az önkormányzatnak közel 

90 millió forinttal kellett volna hoz-

zájárulnia a beruházás megvalósítá-

sához. Ezt nem tudtuk felvállalni, 

így az eljárás eredménytelen lett. 

Ezután a lehetőségeinket kihasznál-

va 15 %-os többletfinanszírozási 

igénnyel lépett fel az önkormányzat 

az irányító hatóság felé. Ezt az 

igényt jóváhagyták, így megkaptuk a 

forrást. Közben Miniszterelnök úr 

felé egy engedély kérelmet kellett 

benyújtanunk, amelynek lényege 

az, hogy a hirdetmény megjelenteté-

sére engedélyt kell kérnie az önkor-

mányzatnak. Jelen pillanatban erre 

az engedélyre várunk. Addig is az 

elmúlt ülésen meghoztuk a döntést, 

amellyel az ajánlattételi felhívást 

jóváhagytuk. A közbeszerzési szak-

értőnk ezt a felhívást átdolgozta. 

Kardinális változás van az eredeti 

kiíráshoz képest, hogy most már 

nem az összességében legkedve-

zőbb ajánlat lehet a nyertes, hanem 

a legalacsonyabb árral el lehet nyer-

ni a kivitelezést. Így ilyen módon a 

testület elfogadta ezt a felhívást és 

ahogy megkapjuk az engedélyt 

akkor lehetővé válik, hogy a hirdet-

ményt megjelentessük. Nagyon fon-

tos az, hogy június végéig ezt a pro-

jektet megvalósítsuk.

– A hulladékgazdálkodás helyi 

szabályáról szóló helyi rendeletről 

új napirendi pontként tárgyaltak. 

Miért volt erre szükség? 

– Ennek az oka az volt, hogy a 

külterületeken, a holtágak mentén 

lévő üdülőövezeteknél a keletkezett 

hulladék elszállítása jelenleg hivata-

losan nem megoldott. Hosszú évek 

óta problémát jelentenek ezek a terü-

letek. Egy időben kiterjesztettük a 

külterületekre is a közszolgáltatást, 

ám ezzel kapcsolatban nagyon 

sokan felháborodtak, vitatták a szük-

ségességét, de még többen vitatták 

azt, hogy az elvégzett szolgáltatással 

mennyiben van arányban a bekért 

díj. Ezután számos panaszos levelet 

kaptunk, aminek hatására két évvel 

ezelőtt a képviselő-testület megszűn-

tette a közszolgáltatást a külterülete-

ken. Így tulajdonképpen az elmúlt 

esztendőben sem volt ez a probléma 

megoldva. A gyakorlat az volt, hogy 

sokan hazavitték a keletkezett hulla-

dékot, de nagyon sokan különböző 

területeken illegálisan helyezték el a 

szemetet. Ezt az önkormányzat az 

MVK Kft által elszállítatta, de ezért 

bevételünk nem volt. Sokat gondol-

koztunk ezen a problémán, erre 

megoldást kell találni. Most a képvi-

selő-testület azt a javaslatot támogat-

ta, hogy az üdülőtelkekkel rendelke-

ző tulajdonosok zsákot vásárolhat-

nak meg, aminek az ára 365 Ft. Ez az 

összeg tartalmazza az elszállítás és a 

lerakás költségét is. Elhelyezési pon-

tokat jelölünk majd ki, amelyről az 

üdülőtulajdonosokat értesíteni fog-

juk. Ettől a megoldástól azt remél-

jük, hogy az illegálisan elhelyezett 

hulladék mértéke jelentősen csökke-

ni fog. Az új eljárás rendjéről a 

későbbiek során részletesen fogjuk 

tájékoztatni az érintetteket.

– Polgármester úr után Batta 

Attila Viktor alpolgármester adott 

tájékoztatást néhány témában.

– Kijelölésre került az 

Egészségház és Mentőállomás üze-

meltetője, így áprilistól beköltözhet-

nek a háziorvosok, iskolaorvosok és 
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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

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 benyújtása az e célra 

készített formanyomtatványon tör-

ténhet, mely letölthető a www.

mezotur.hu weboldalról.

A pályázat részletes kiírása meg-

tekinthető a www.mezotur.hu 

weboldalon.

Herczeg Zsolt
polgármester

Pályázat

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

H I R D E T M É N Y
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. március 26-ai soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

• Mezőtúr Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015.(III.06.) önkormányzati ren-delet módosításáról,

• Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati 

rendelet módosításáról,

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

módosításáról,

• települési adóról szóló 25/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről,

• a települési támogatásról szóló 3/2015.(III.01.) számú önkormány-

zati rendelet egyes rendelkezések módosításáról,

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

önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyv-

tárban.

A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Szűcs Attila
jegyző 

A fák és bokrok ágai a villamos-

energia-ellátás üzembiztonságát 

nagymértékben zavarják, eseten-

ként veszélyeztetik, ezért az ingat-

lan tulajdonosa, kezelője, használó-

ja, a növényzet ápolására kötelezett 

köteles a vezeték biztonsági öveze-

tét érintő fák és bokrok ágait eltávo-

lítani, a növényeket gondozni, hogy 

azok ágai a vezeték biztonsági öve-

zetének határain belülre ne nyúlja-

nak.

Ezúton értesítjük a Tisztelt 

Lakosságot, hogy amennyiben a 

kötelezettek a gallyazást nem vég-

zik el, akkor az E.ON Tiszántúli 

Áramhálózati Zrt. az áramszolgálta-

tó tulajdonában lévő hálózat biz-

tonsági övezetében a gallyazási 

munkákat a szolgáltatás biztonsága 

érdekében elvégezteti. 

A munkálatokat az E.ON 

Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szer-

ződött partnere a  Béres Erdészeti 

Szolgáltató Kft. (5300 Karcag, 

Erdészlak 42. tel: 06-20-41-41-783) 

városunkban megkezdte, várhatóan 

2015. április 30-ig végzi el.

Az előírt védőtávolság, a vezeték 

és a növényzet beavatkozás utáni 

elvárt legkisebb távolsága:

• Kisfeszültségű szabadvezeték 

esetében oldalról és alulról     

2,0 m, 

• Szigetelt vezeték esetén min-

den irányból 1,5 m. 

• Középfeszültségű szabadvezeték 

esetén oldalról és alulról 5,0 m, 

• Burkolt vezeték esetében oldal-

ról és alulról 3,5 m, 

• Szigetelt vezeték esetében min-

den irányból 1,5 m.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

a levágott növényi részeket a gallya-

zást végző vállalkozás nem szállítja 

el. A gallyakat a közúti illetve a 

gyalogos forgalmat nem zavarva a 

biztonsági övezeten kívül a közte-

rületen helyezik el. A nyesedék 

elszállítása a növényzet ápolására 

kötelezett feladata.

Kérjük, hogy amennyiben a 

növényzet oly mértékben megköze-

lítette a vezetéket, vagy belenőtt, 

hogy annak eltávolítása az élet és 

vagyonbiztonságot veszélyeztetné, 

esetleg a hálózat feszültségmentesí-

tése szükséges, akkor azt senki ne 

végezze el! A Béres Erdészeti 

Szolgáltató Kft. munkatársai ilyen 

esetben szakszerűen, ha szükséges 

a vezetékszakasz feszültségmente-

sítése mellett a gallyazást el fogják 

végezni. A munkavégzésük során a 

városban minden vezetékszakaszt 

ellenőrizni fognak.

Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal

Műszaki Iroda

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

a védőnők. Az üzemeltetéssel a 

Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő Kft-t bíztuk meg, 

hiszen a Dózsa György út 19. alatt 

lévő ingatlant is ők üzemeltették.

Fontos téma volt a települési 

támogatásról szóló önkormányzati 

rendelet egyes rendelkezéseinek 

módosítása. Egy korábbi sajtótájé-

koztatón említettem, hogy nem vég-

leges a rendelet szövege, több pon-

ton már most változásokat hajtot-

tunk végre. Az első, hogy kivettük a 

kérdőív kitöltésére vonatkozó igé-

nyünket. Fontos része a változások-

nak az, hogy a lakásfenntartási költ-

séget eddig utalta az önkormányzat, 

ezután készpénzben fizetjük ki a 

rászorultaknak. Újabb változtatás-

ként belevettük a rendeletünkbe 

azt, hogy amennyiben a családban 

életveszély állt fent, akkor külön 

elbírálásban részesülhet az igénylő. 

A rendkívüli települési támogatás 

megítélésében a jogosultsági 

összeghatárt lejjebb vittük, amely-

nek célja az, hogy minél többen 

részesülhessenek támogatásban. A 

köztemetés szabályozásán is változ-

tattunk. Idáig úgy szólt a rendelet, 

hogy ha tehermentes ingatlant örö-

költ valaki, akkor nem járt neki 

temetési támogatás. Ezt megvizsgál-

tuk és kivettük ezt a részt a rende-

letből, így ha tehermentesen is örö-

köl valaki lakást, akkor is kaphat 

temetési támogatást a hozzátartozó. 

Bodor Márti
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Álláshirdetés!
 A tavasszal nyíló Hercegasszony Hotel szakképzett, nyelvismerettel és 

felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkező felszolgálót és 

recepcióst keres. A hotel szakácsok jelentkezését is várja. Munkába lépés 

várható időpontja 2015. április 20.

Jelentkezés: Glaser Gyula igazgatónál, igazgato@hercegasszony.hu 

vagy +3670/466-8377

Felhívás
tüdőszűrő vizsgálatra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban, 

2015. április 17-től -2015. június 12- ig
tüdőszűrő vizsgálatot végeznek.

A szűrővizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/, 

valamint a személyazonosságot igazoló okirat bemutatása szükséges.

Felhívom a 40 éves és ennél idősebb lakosok figyelmét, hogy részük-
re a tüdőszűrő vizsgálat térítésmentes!

A szűrés célja a bakteriális fertőzések megállapításán kívül, a pana-
szokat még nem okozó daganatok, és daganatelőtti állapotok felismeré-
se a későbbi, súlyosabb következmények megelőzése érdekében. 40 és 
70 év között, kiváltképpen a dohányosok esetében 40-szer nagyobb a 
rák kialakulásának veszélye.

 

A szűrés helye:  Mezőtúr, Újváros XIII. utca 11. (Színpados Iskola)

A szűrést az új digitális rendszerű tüdőszűrő géppel végzik el. 

  

 A vizsgálat időpontja: 

hétfő 12 –   17-ig

kedd 8   –   13-ig

szerda 12 –   17-ig

csütörtök 8   –   13-ig

péntek 8   –   13-ig 

Az utolsó szűrési napon (2015. június 12. péntek) a vizsgálat 8 - 12-ig tart.

A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérjük, a szű-
rővizsgálaton megjelenni szíveskedjenek !

14. és 40. éves kor között, akinek munkájához vagy továbbtanulásához 

kötelező a szűrés, foglalkozás egészségügyi /üzemorvosi/ beutaló szükséges.

 A szűrővizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez, a beutaló bemutatását 

követően csekket kapnak a helyszínen - megközelítőleg 1.700 Ft-ról - mely-

nek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvég-

zését megelőzően. Az előző évek során fel nem használt csekk az idei 

esztendőben érvénytelen.

18. év alattiaknak a szűrés elvégzéséhez szükség van vagy a szülő/törvé-

nyes képviselő jelenlétére, vagy pedig beleegyezésére. Ezzel egyidejűleg be 

kell mutatni mind a szülő/törvényes képviselő, mind a 18. év alatti személy 

személyi igazolványát és TAJ kártyáját.  A szülő/törvényes képviselő bele-

egyező nyilatkozatát a helyszínen beszerezhető formanyomtatványon 

adhatja meg. 

Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válasz-

boríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt. (1 boríték-1 név) 

Tegyen egy lépést egészsége megőrzése, a betegségek korai felisme-
rése érdekében!

dr. Szűcs Attila 
jegyző

Tisztelt lakosok!
A Mezőtúr város Kórház- Rendelőintézet fejlesztéséért Közalapítvány 

köszöni az Önök által felajánlott személyi jövedelemadójuk 1%-át, mellyel 

segítették céljaink megvalósítását. (ajtócsere, orvosi műszer vásárlása).

Kérjük továbbra is segítsék munkánkat!

Adószám: 19223773-1-16 
Tisztelettel és köszönettel: A Közalapítvány Kuratóriuma

Kedves Leendő Óvodás Gyermekek, Apukák, Anyukák!

Az alábbi napon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt óvodánkba, 

ahol megismerkedhetnek az óvodával, a leendő óvó nénikkel és betekint-

hetnek az ovis élet csodáiba.

Csoda-vár Óvoda (Zrínyi út 1.)
2015. 04. 15-17. 1530-17-ig

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Leendő kiscsoportos óvodapedagógusok és intézményünk valamennyi 

dolgozója nevében:

Kontér Béláné
intézményvezető

Vágányzári információ
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2015. április 09-től 2015. június 

08-ig Békéscsaba állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a 

120 [Budapest –] Szolnok – Békéscsaba – Lőkösháza vasútvonalon módo-

sított menetrend szerint közlekednek a vonatok.

Az okozott kényelmetlenségért szíves megértésüket kérjük!

Menetrendfigyelés e-mailen: hirlevel.mav-start.hu

www.mav-start.hu

MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49
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www.turihirek.hu

Herczeg Zsolt, Mezőtúr város pol-
gármestere, - csatlakozva Kovács 

Szilvia ötletgazda (Karcag) által lét-

rehozott „A legszebb konyhaker-

tek” – Magyarország legszebb 

konyhakertjei országos  program-

hoz - meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című 

programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösz-

tönzése arra, hogy saját, rokonai, 

vagy barátai udvarán, kertjében ala-

kítson ki konyhakertet, gondozza 

azt, termesszen benne maga és csa-

ládja számára minél több konyha-

kerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel 

feltételei: 

• az illető a programhoz önként 

kíván csatlakozni,

• rendelkezik saját tulajdonú, vagy 

számára megművelésre átenge-

dett 

• balkonnal, kerttel, udvarral, 

telekkel, földterülettel, ahol

• konyhakerti zöldségeket/gyü-

mölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:

• Balkon:    Erkélyen kialakított 

• Mini:  10 – 50 m2 

• Normál:  50 m2 felett

• Zártkert 1.: Zöldség

• Zártkert 2.: Gyümölcsös

• Zártkert 3.: Vegyes (zöld-

ség és gyümölcs)

• Közösségi:   Csoportok, szerveze-

tek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő:  

2015. április 30. 
Jelentkezés módja:  A 

Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhető és lead-

ható: 

• A Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal főportáján

• Letölthető: www.mezotur.hu 

városi honlapról

Jelentkezhet: a balkon, kert, 

udvar, telek, földterület tulajdono-

sa, vagy annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny 

idején szívesen vesszünk fotók 

készítését a balkonról, kertről, mely 

segíti a bírálók munkáját. Az orszá-

gos díjra jelöléshez ez elengedhe-

tetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat 

szempontjai:

1. A kertben minimum 5, az 

erkélyen/balkonon 5 edényben 

elhelyezett, 3 különböző konyha-

kerti növény termesztése történjen

2. A növények megválasztása 
szabadon lehetséges, mindenki 

igényének megfelelően

3. A megművelt terület legyen 

ötletesen kialakított, szép, megfe-

lelően gondozott, gyommentes, és 

egyben hasznos
4. A kert rendezett környezet-

ben helyezkedjen el

5. A megtermelt zöldségek/gyü-
mölcsök minősége megfelelő 

legyen

6. Vegyszerhasználat esetén 

kötelező a naprakészen, szabályo-

san vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, 

öko/bio módszerek alkalmazása, 

öntözésnél csatorna/esővíz haszná-

lata, a madárbarát kert kialakítása: 

található benne madáretető, madár-

itató, és madárodú.  (A kertet 

madárbaráttá lehet minősíteni – de 

nem kötelező – a www.mme.hu 

oldalon található útmutatás alapján.)

8. Külön előnyt élvez, ha a kert-

ben minél több féle fűszer és 
gyógynövény található.

Díjazás: Kategóriánként az első 

három helyezés és indokolt esetben 

különdíjak odaítélése a település 

szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz 

kapcsolódó „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” díjra történő 

jelölésre, minden kategória első 

helyezettje lesz jogosult a helyi 

zsűri által tett külön ajánlás alapján.

Országos díj: 

• Bronz kisplasztika – Györffy 
Sándor szobrászművész (Karcag), 

Munkácsy és Magyar Örökség díjas, 

érdemes művész alkotása

• Oklevél - Miniszteri aláírással, 

melyet az Országos 
Eredményhirdetésen ünnepélyes 

keretek között Dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter úr ad át 

Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: 2 alka-

lommal (május 01 - augusztus 

15-ig) történik előzetes időpont 

egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: várható idő-

pontja 2015. október 15.

Várjuk minden zöldség/gyü-
mölcs termesztő kertművelő 

jelentkezését!
Herczeg Zsolt
polgármester

„A legszebb konyhakertek” Kattints rá nagyi!
Könyvtárunk kezdő számítógépes tanfolyamot tartott a tanulni vágyó 

szépkorú, mezőtúri lakosok részére, amelynek keretében kezdő számító-

gép-kezelési ismereteket, az internetezés és az elektronikus levelezés csín-

ját-bínját sajátíthatták el.

A tanfolyam résztvevői- Sólyom Gáborné, Szebenyi Lászlóné, Kara 

Istvánné, Pappné Lipcsei Erzsébet, Kádár Istvánné- sikeres vizsgát tettek.

Március 17-én újabb 20 órás tanfolyamot indult könyvtárunkban nyugdí-

jasok részére.

Mezőtúr Város Önkormányzata, 

a Mezőtúri  Tankerület és a 

Mezőtúri Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth 

Lajos Magyar- Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola szervezésé-

ben került megrendezésre a XXVI. 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

megyei eredményhirdetése a 

Polgármesteri Hivatal Dísztermében 

2015. március 12-én.

Jász- Nagykun- Szolnok megyé-

ben a megyei forduló feladatait 2103 

diák oldotta meg. Közülük a legered-

ményesebb 149 diák jutalmazására 

került sor, évfolyamonként (2-12. 

évfolyamig) a  legjobb 15 versenyző. 

A kiemelkedő eredményeket elért 

tanulókat és felkészítő tanáraikat 

Herczeg Zsolt, Mezőtúr Város polgár-

mestere, Batta Attila Viktor alpolgár-

mester, Szűcs Dáneil a MOS Bizottság 

elnöke, Sági István a Mezőtúri 

Tankerület igazgatója, Kozák Zsolt 

Gyula a Mezőtúri Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 

köszöntötte.

A megye legeredményesebb 17 

diákja kapott meghívást az orszá-

gos döntőre, melyet Pécsett tarta-

nak 2015. április 1-3. között.

Nagy öröm számunkra, hogy több 

mezőtúri diák is a jutalmazottak 

között volt,  Biró Ádám Márk a 

Kossuth iskola  6. osztályos tanulója 

pedig a megyei delegáció tagja lehet, a 

megyei fordulón  elért 2. helyezésével. 

Tar Anikó

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei eredmény-
hirdetése a Városházán
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Mezőtúri programok 2015.
Időpont  Rendezvény neve  Helyszín   Szervező   Telefon  Honlap
április 11. II. Mezőtúri Művészeti  Városi Oktatási Centrum, Bárdos Lajos Alapfokú  +36 56 350 899          www.bardos-mezotur.hu

 Iskolás Táncverseny  Petőfi tér 1.   Művészeti Iskola 

április 11. VIII. Kner Kupa C és B   Városi Oktatási Centrum Kner Tánc-Sport Egyesület +36 70 535 1196;  www.knertse.hu

 Tíztánc Országos Bajnokság                               +36 30 903 0829 

április 11. Király György Rézkarcok Túri Fazekas Múzeum  MKS KN Kft.  +36-56 350 075 www.mkskft.hu

 c. önálló kiállítása

április 11. MAFC - Újkígyós férfi NB. II. Városi Sportcsarnok  MAFC SE   +36 20 558 8364

 Bajnoki kézilabda mérkőzés    

április 12. Vegyes halfogó horgászverseny Versenypálya  Mezőtúri Horgász Egyesület +36 20 915 9700 www.turihorgasz.hu

április 14. Költészet Napja a   Közösségi Ház  Mezőtúri Mórizs Zsigmond Városi

 Kávészünet együttessel     Könyvtár és a MKS KN Kft.  +36 56 350 075 www.turikonyvtar.hu

április 15. OVISPORTNAP  Városi Sportcsarnok  Zrínyi Úti Óvoda  +36 56 550 639 

április 17.-19. Harcsafogó horgászverseny Ligeti-tó   Mezőtúri Horgász Egyesület +36 20 915 9700 www.turihorgasz.hu

április 17.-18. Református Iskolák Országos Fedett Uszoda  Mezőtúri Református Kollégium +36 56 350 012 www.refimezotur.hu

 Úszóversenye

április 18. Motoros ügyességi  RAFI-udvara, Szolnoki út MoTo-ToÚR csoport  +36 30 506 1209 www.facebook.com

 és baleset megelőzési  nap

április 18. MAFC - Zagyvarékas megye II. Városi Sportcentrum  MAFC SE   +36 56 350 361 

 osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés

április 18.-19. MezőTour II. Országos Balett Városi Oktatási Centrum Bárdos Lajos Alapfokú  +36 56 350 899         www.bardos-mezotur.hu

 és Moderntánc Fesztivál és    Művészeti Iskola

 IV. Növendék Koreográfus Verseny

április 19. Bozsik Program U7 és a  Városi Sportcentrum  MAFC SE   06 56/350-361 

 U9 labdarúgó torn

április 23. „Hagyomány-Helyi termék-Hálózat”  Városi Oktatási Centrum Gál Ferenc Főiskola  +36 30 696 5031  www.gff-mezotur.hu

 tudományos konferencia     dr. Barancsi Ágnes    projekt-rendezvenyek

április 24. V. Óperenciás Bábfesztivál Közösségi Ház  Mezőtúri Mórizs Zsigmond Városi +36-56 350 075 www.turikonyvtar.hu

        Könyvtár  és a MKS KN KFT.

április 23. Bérletes Hangverseny -  Városi Galéria  Bárdos Lajos Alapfokú  +36 56 350 899            www.bardos-mezotur.hu

 Kamarazenei és Szóló Hangverseny     Művészeti Iskola

 a Magyar Művészetioktatás Napja tiszteletére

április 25. MAFC - Tiszaszentimre  Városi Sportcentrum  MAFC SE   06 56/350-361

 megye II. osztályú bajnoki

 labdarúgó mérkőzés

április 26. Tour de Túr   Városi Sportcentrum  Protur Országúti   +36 20 973 4436 www.facebook.com

     Szolnoki út 15.  Kerékpár Egyesület

április 26. MAFC - Kiskunmajsa  Városi Sportcsarnok  MAFC SE   +36 20 558 8364 

 férfi NB. II. Bajnoki kézilabda mérkőzés

május 1. Városi Majális  Erzsébet-liget  Mezőtúri Közművelődési +36 56 350 075 www.mkskft.hu

        és Sport KN KFT.

május 2. Túri Kupa    Versenypálya  Mezőtúri Horgász Egyesület +36 20 915 9700 www.turihorgasz.hu

 - meghívásos horgászverseny

május 3. MAFC -Martfű U 14.   Városi Sportcentrum  MAFC SE   06 56/350-361

 bajnoki labdarúgó mérkőzés 

május 6. Református Általános Iskolák sportcsarnokok  Mezőtúri Református Kollégium +36 56 350 012 www.refimezotur.hu

 Országos Kézilabda Bajnoksága

május 8. Bérletes Hangverseny   Bárdos Lajos Alapfok  Bárdos Lajos Alapfokú  06-56/350-899            www.bardos-mezotur.hu

  - Zeneiskolások és egykori  Művészeti Iskola   Művészeti Iskola

 zeneiskolások Zeneszerzői

 Pályaműveinek bemutatás

május 9. Városnap   Városi Sportcentrum  MKS KN KFT.  +36-56 350 075 www.mkskft.hu

május 9. Király András  Városi Galéria  MKS KN KFT.  +36 56 350 174 www.mkskft.hu

 képzőművész önálló kiállítása

május 9. Városnapi Horgászverseny Ligeti-tó   Mezőtúri Horgász Egyesület +36 20 915 9700 www.turihorgasz.hu

május 9. Bozsik Program U7 és U9 Városi Sportcentrum  MAFC SE   06 56/350-361 

 labdarúgó torna

május 9. MAFC - Jászboldogháza       Városi Sportcentrum  MAFC SE   06 56/350-361 

 megye II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés 

május 9. MAFC - SZÉKÁCS férfi NB. II.  Városi Sportcsarnok  MAFC SE   +36 20 558 8364

 Bajnoki kézilabda mérkőzés 
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Rajzpályázat
A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN 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.

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!

Városi Majális 2015. 
A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. szeretettel meghívja Önt a 

Városi Majálisra.
Helyszín: Ligeti tó-Városi Strandfürdő

(belépés a Városi Strandfürdő bejáratánál)

Programok:
9.30 Gyülekező a gépkarneválra a Városi Oktatási Centrum parkolójában

10.00 Gépkarnevál

11.30 Érkezés a ligetbe

11.45 Májusfa állítása az Újvárosi Hagyományőrző Klubbal

12.00 Mazsorettbemutató a Dalma Dance Klub táncosaival

12.20 Sör és virslievő verseny

12.50 Nílus Gyöngye Hastánc Show

13.10 Flashdance Fitness Stúdió bemutatója

13.40 Wing Chun Kung Fu Harcművészeti Egyesület bemutatója

14.00 Bűvész műsor

14.40 Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola társastánc tanszak és a 

KNER TSE Társastánc bemutatója

15.00 Mazsorett bemutató a Mezőtúri Mazsorett és Akrobatikus Rock 

and Roll Csoporttól

15.20 Mezőtúri Kutyakiképző Iskola, fegyelmező, őrző-védő bemutatója

16.00 Dér Heni műsora
17.00 3+2 zenekar nagykoncertje
18.30 Retro Disco

A program alatt Gyermeksziget (ugrálóvár, trambulin, szerencsehorgászat, 

kézműveskedés) várja a gyerekeket!

A gépkarneválra várjuk a cégek, magánszemélyek jelentkezését az

56/350-075 vagy a 20/243-5808-as telefonszámon!

A rendezvény alatt lehetőség lesz főzőcskézésre is, résztvevők jelentkezé-

sét szintén az 56/350-075 vagy a 20/243-5808-as telefonszámokon várjuk!

Belépődíj 400,-Ft (10 éves korig ingyenes), amely tartalmaz 1 pohár sört, 

vagy 1 dobozos üdítőt.

A rendezvény fő támogatója Mezőtúr Város Önkormányzata.

Mindenkit szeretetettel várnak a szervezők!

2015. május 09-én hatodik alka-

lommal kerülnek megrendezésre a 

Városnapi programok. 

Idén is várjuk a jelentkezéseket a 

főzőversenyre (csoportos és egyéni), 

a hagyományos száraztésztából 

készült ételek mellett bármilyen étel 

készítésével lehet majd versengeni a 

Városnap Főszakácsa címért, és aki 

erőt és kedvet érez magában, megmé-

rettetheti magát a városkapitányi 

viaskodáson. A Mezőtúri Horgász-

egyesület szervezésében Városnapi 

Finomszerelékes Horgászverseny 

lesz a Ligeti tavon. Nevezés 06.30 

órától a helyszínen. (Ebben az évben 

is köszönjük Veres Imre segítségét!)

Az elmúlt évekhez képest válto-

zás, hogy a mezőtúri 50. - és 60. 

házassági évfordulójukat 2015-ben 

ünneplő házaspárok köszöntése 

2015. augusztus 09-én a Túri Vásár 

megnyitója keretében történik. Az 

elmúlt években nagy sikernek 

örvendett a természetjáró kerékpár-

túra, amelynek keretében Mezőtúr 

környékének állat - és növényvilágát 

ismerhették meg közelebbről a túrá-

zók. Bízunk benne, idén is velünk 

tekernek! Túravezető: Kovács 

Ferenc. A Városi Sportcentrumban a 

már hagyományos rendezvény kere-

tében várjuk majd a sportbarátokat, 

akik ezen a napon is igénybe vehetik 

a Sportcentrum szolgáltatásait.

Ne feledje: 2015. május 09. 
VÁROSNAP!!!

Minden érdeklődőt szeretettel 

vár Mezőtúr Város Önkormányzata 

és a rendező Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft.

Bordács László ügyvezető

Városi Sportnap a Városnap jegyében

Véradás

2015. április 15-én (szerdán) 8-13 óráig Véradás a 

Közösségi Házban. Szükséges iratok: Személyi igazol-

vány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

Meghívó
„ Nyílnak, nyílnak, a mezei virágok”

A Búzavirág Népdalkör zenés, műsoros népdal és magyar nóta  délutánt 

rendez, 2015. április 25-én szombaton délután 15-órai kezdettel 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 szórakozni vágyó kedves vendéget!

A belépés díjtalan! 

Támogatójegy a helyszínen kapható.

Szeretettel: A Búzavirág Dalkör

FELHÍVÁS

A HALLÁSSÉRÜLTEK IRODALMI KLUBJÁNAK RENDEZVÉNYÉRE
Időpontja: 2015. május 9. (szombat) 10 óra

Helyszín: Közösségi Ház (jurta terme)

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

it és szívesen előadna egy verset, vagy prózát. 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
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Szeretnék bemutatkozni, Nagy 

Máté vagyok, Mezőtúron születtem. 

Mezőtúri Református Kollégium 10. 

R Osztályos tanulója vagyok. A WIN 

6 CHUN Kung fu mezőtúri egyesüle-

tének a tagja már 4 éve. Számos 

versenyt megnyertem, aranyérme-

ket, kupákat és városom elismerését 

is begyűjtöttem. Jelenleg az Európai 

Bajnokságra készülök az edzőmmel, 

Pápai Károllyal, ami 2015 májusá-

ban lesz Bulgáriában. Úgy érzem, fel 

tudok készülni mind testileg, lelki-

leg. Egy apróság azért hiányzik, 

egyesületünk sanyarú sorson van. 

Kérném a lakosságot, persze tudom, 

olyan sportágban mozgok, amit nem 

szeretnek támogatni az emberek, de 

ez az én sportom, sőt rajtam kívül 

nagyon sok kisgyerek, kamasz és 

felnőtt sportja. Lányoké, fiúké egy-

aránt. Köztük van az öcsém és a 

bátyám is. A hét 3 napján 18-20-ig 

van edzésünk, kedden pedig ver-

senyfelkészítő. Nem csak küzdeni 

tanulunk, hanem önfegyelmet, 

önvédelmet. Egyesületünknek 65 

tagja van. Van, aki a küzdősport 

részében jeleskedik és van, aki a 

formagyakorlatokkal jutott el az 

Európai Bajnokságig. Sajnos az 

egyesületünk pénzszűkében van, 

ezért e pár sorral hozzásegítek, 

hátha tudok változtatni, ne így 

legyen. Remélem, felhívom a felnőt-

tek figyelmét, mert mi gyerekek 

rájuk vagyunk szorulva minden 

téren. Kérem, támogassák egyesüle-

temet, hogy minél több gyermek el 

tudjon jutni odáig, vagy még tovább, 

mint mi. Én cserébe azt tudom ígér-

ni és adni, megnyerem a bajnoksá-

got, mert szeretném, és akarom, 

hogy büszkék legyenek rám. 

Felnőttkoromban pedig támogatni 

fogom a sportot, mert minden gye-

reknek jár, hogy azt tegye, azt spor-

tolja, amiben a legjobb. 

Tisztelettel: Nagy Máté 
Mezőtúri WING CHUN Kung fu 

egyesület számlaszáma:

69800119-11031  284

Tisztelt Városom és Városlakók!
Kedves Olvasók!

2015. február 27-28-án Mezőtúron került megrendezésre XV. alkalommal a 

Református Középiskolák Országos Kosárlabda Bajnokság. A két nap folyamán 

44 kosárlabda mérkőzés, 22 csapat részvételével zajlott le. A mérkőzések 

három helyszínen, a Mezőtúri Református Kollégiumban, a Városi 

Sportcsarnokban, valamint a Mezőtúri Főiskola Sportcsarnokában zajlottak. A 

fiúknál első helyezést ért el a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, 

lányoknál pedig a budapesti Baár–Madas Református Gimnázium. Iskolánk fiú 

csapata tizenegyedik, lány csapatunk nyolcadik helyezett lett.

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

Országos Kosárlabda Bajnokság

Az élmezőnyben a Mezőtúri Judosok
Judos siker a Magyar Kupáról és a Kerepes Utánpótlás versenyről 
TATA 2015.03.14.

Több mint háromszáz judos neve-

zett a Tatai Országos Magyar kupára, 

ahol öt judo versenyzőnk indult és 

négy érmet szerzett. Kókai Ádám 

magabiztos ippon győzelmeket köve-

tően szerezte meg az első helyet és 

állhatott a dobogó legfelső fokára. 

Ezüstérmet szerzett Tóth Richárd, de 

a lányok között, Bíró Nóra a harma-

dik, és Nagypál Anna pedig az ötödik 

helyen végzett. A tatai versenyt köve-

tően 2015.03.22. tizenkilenc Ász 

Judos vett részt a Kerepesi utánpót-

lás versenyen, ahol a sok érmes 

helyezés mellett kilenc aranyérmet, a 

csapat összesítésben pedig a máso-

dik helyet sikerült megszerezni. A 

legkisebbek között Kovács László 

nyitotta a napot, az aranyérem szer-

zéssel, de Tamási Kornél sem adta 

alább és szintén aranyérmet szerzett 

a kicsik között. A diák és serdülő 

kategóriában nagyon kemény csaták 

zajlottak, a lányok között Nagypál 

Anna, Barcsi Szilvia és Nagygyör 

Viktória is a dobogó legfelső fokára 

állhatott. A nap végére, a csapatok 

között a második helyen végzet az 

Ászok Judo Club.  

Eredmények:
1.hely: 

Kovács László, Tamási Kornél, 

Barcsi Szilvia, Nagypál Anna, Kókai 

Ádám, Karsai Bence, Lukács Zoltán, 

Nagygyör Viktória, Sőrés Márton

2.hely: 

Székely Sára, Tóth Richárd, Sőrés 

Áron, Juhász Tóth Zalán, 

Beszterczei Márk, Lukács Marcel

3.hely

Csuka Sándor, Bíró Nóra, Szilágyi 

Csaba, Máté István

A mezőtúri úszószakosztály nyári úszásoktatást indít az alábbi
turnusokban:

• 2015.06.22-2015.07.03.
• 2015.07.13-2015.07.24.
• 2015.08.03-2015.08.14.

Érdeklődni lehet a : 06/70-333-98-51, vagy a 06/70-333-98-52 telefon-
számokon. 

Igazodva hagyományainkhoz az 

idén is húsvéti kézműves játszóház-

zal vártuk a gyerekeket, szülőket, 

családokat a Közösségi Házba. Idén 

a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár Gyermekkönyvtára is apró-

ságok készítésével készült a látoga-

tóknak, így csatlakozva a rendez-

vényhez. A gyermekkönyvtárban és 

az emeleti teremben is sok-sok ked-

ves alkotás készült el az ügyes kezű 

gyerekek és felnőttek keze nyomán. 

A Közösségi Ház jóvoltából szomjan 

sem maradt senki, hiszen szörppel 

és aprósüteménnyel is vártuk a ját-

szóházba érkezőket.

Köszönjük, hogy megtiszteltek 

bennünket jelenlétükkel! Kérjük 

Önöket látogassanak el legközelebbi 

rendezvényünkre is!         Orosz A.

Nyuszivárás a Közösségi Házban

2015. április 1-jén szerdán a „Leg 

a láb” néptáncosai vették birtokuk-

ba a Rákóczi Úti Iskola auláját, 

valamint udvarát.

A délután folyamán változatos 

programokkal várták a fürge lábú 

gyerekeket a szervezők, Szakálos 

Kitti és Szabados Tamás. 

Természetesen húsvét közeledtével 

nem maradhatott el a locsolás, így a 

vállalkozó kedvű leányzókat meglo-

csolták a legények, ezután egy órától 

lovas kocsikázással folytatódott a dél-

után, majd játékos vetélkedőn vehet-

tek részt a gyerekek, ahol csokitojás 

kereséssel hozták még közelebb az 

ünnep hangulatát. A feladatok között 

persze nem maradhatott el a néptánc 

sem, a gyerekek jó kedélyűen ropták 

a jól begyakorolt táncokat.

Találkozunk jövőre is!

Orosz A.

„Leg a láb” húsvét a Rákóczi Úti Iskolában

Készenléti ügyelet
Április 10-16-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth  tér 3-5.
Tel.: 350-044
Április 17-23-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr. Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Április 11-12-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 20/941-5217
Április 18-19-én
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 70/323-4843

Ü G Y E L E T E K
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Szász Krisztina

ELHUNYTAK
Lukács Mihály élt 66 évet, 

Veres Sándorné Kovács Róza élt 90 évet,
Dr. Draskovitsné Viski Márta élt 65 évet,
Molnár Sándorné Dávid Rozália élt 75 évet,

Szűcs Gergely élt 63 évet.
Nyugodjanak békében.

Zsibó Lili
(Vesze Erzsébet)

Guth Jázmin Lili
(Skultéti Éva)

Csiszár Zelina Zelma
(Maros Andrea)

Nánási István
(Auer Klaudia)

Sallai Lajos
(Rövid Dóra)

Tímár Botond
(Purgel Henrietta)

Berkes István Tamás
(Sólyom Anikó)

Bóbis Jázmin
(Süveges Brigitta)

Kerekes Ádám
(Gácsi Tünde)

Nagy László István
(Kun Eszter)

Sóczó Máté 
(Kondor Ildikó)

Szabó Gréta Zselyke
(Szabó Katalin)

Vida Noémi Éva
(Milus Ibolya)

Április elsején megnyílt a Közösségi Házban a Virág Büfé

Nyitva tartás:  H-P: 8-20 ó  Szo: 9-13 ó Vas: zárva,

(Illetve a rendezvényekhez igazodva. )

Kaphatók: melegszendvicsek, hamburgerek, bermudák, saláták,

hot-dogok, wimpy, üdítők, édességek, kávék, capuccinók!

Sütemények kedden és csütörtökön.

Várunk minden régi és új vendéget, kedves kiszolgálással, kulturált környezetben! 

Tisztelt ügyfeleink!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Mezőtúr-Szarvas közötti
kompjárat várható indítása: 2015. május. 01. 
Kérjük az utasok türelmét!

Érdeklődni:  06/56 350-037;  06/30 393-1353     

 Mezőtúri Intézményellátó Kft.


