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Megkérdeztük...

Átadták a Múzeum teret
Az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012
azonosító számú „Mezőtúr városközpont funkcióbővítő fejlesztése”
című városrehabilitációs projekt
keretében átadásra került a
Múzeum tér Mezőtúron 2015.
november 19-én.

A beruházás a végéhez közeledik. Az érintett területeken már látható, hogy kihelyezésre került az
utcabútorok egy része. A főtéren
elkészült a szökőkút, amelynek
jelenleg a próbaüzeme zajlik.

Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

A Múzeum tér átadásán a nemzeti színű szalagot Boldog István
országgyűlési képviselő és Herczeg
Zsolt Mezőtúr város polgármestere
vágta át. Az eseményt több városi
képviselő és Mezőtúr lakosai is
megtisztelték. A rendezvény ünnepi
részét követően a Városi Galériában
különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők.
Képviselte
magát
a
Népi
Díszítőművészeti Szakkör, ahol a
csoport segítségével különböző
öltéstechnikákat figyelhettek meg a
jelenlévők. Pusztai Zsolt muzeológus, Trencsényi Tibor és Sila Katalin
fazekas segítségével a korongozást,
az agyagformázását próbálhatták ki
kicsik és nagyok egyaránt. A háttérzenét a Scattered Light formáció két
tagja biztosította.

Bodor Márti

2015. november 26-án ismételten megtartotta Mezőtúr város
képviselő-testülete soros, nyilvános és zárt ülését. Összesen
31 napirendi pontot tárgyalt a
testület, melynek fontosabb
pontjait Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere
és Batta Attila Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretében ismertette.

ző, így nem indokolt ezen adónem
bevezetése, vagy más adó emelése.
– Zárt ülésen bírálták el az önkormányzat tulajdonában álló Petőfi
Sándor utca 3. szám alatti (volt
mozi) ingatlan hasznosítására
kiírt pályázatot. Milyen eredmény
született?

– Módosításra került a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet.
Milyen változásokat jelent ez?
– Már az elején hangsúlyozni kell,
hogy önkormányzatunk 2016-ra semmilyen adóemelést nem tervez. Ez a
rendelet arról szól, hogy a háziorvosok vonatkozásában az általuk fizetett
helyi iparűzési adó tekintetében 50
százalékos engedményt határoztunk
meg, amennyiben megfelelnek az
előírt kritériumoknak. Ez tulajdonképpen egy gesztusértékű döntés az
orvosaink irányába. Látható az, hogy
a háziorvosok átlagéletkora folyamatosan növekszik. Nem mindegy,
hogy néhány éven belül az ő létszámuk hogyan alakul a településen,
hiszen ha városunkban nem lenne
orvos, az tarthatatlan helyzetet eredményezne.
Egyéb adónemben nem kívánunk
változtatni, sem újat bevezetni.
Bizonyára
e m l é ke z n e k
arra,
hogy
tavaly felmerült a földadó
kérdésköre,
de az önkormányzatunk
most úgy ítélte meg, hogy a
pénzügyi,
gazdasági
helyzet kedve-

– Pályázatot írtunk ki a múlt
hónapban, amelyre egy pályázat
érkezett be a HÓD2000 Kft. részéről. A mezőtúriak ismerik a társaságot, hiszen már két társasházat is ez
a cég épített fel. Tulajdonképpen az
egyezség megszületett. Az ingatlan
helyén egy 20-22 lakást magába
foglaló társasház fog épülni, melyből a társaság próbál majd értékesíteni; de amennyiben nem kelnek el
az ingatlanok, akkor bérlakásként is
funkcionálhatnak.
Köztudott
Mezőtúron, hogy nagyon nehéz
albérlethez jutni, a cég erre gondolt,
amikor ajánlatot tett az ingatlanra.
A vételár 6,5 millió forint lett volna,
de az önkormányzatunk úgy döntött, hogy a vételár helyett egy 40
négyzetméteres lakást kér, amelyet
szolgálati lakásként hasznosítanánk. Az értékesítési árak 200-220
ezer forint /négyzetméter összegűek lesznek. A társasház a 21. század
minden kritériumának megfelel
majd, lift lesz benne, klímatizált,
olyan hőszigetelési paraméterekkel
rendelkező lakásokról van szó,
amelyeknél a rezsiköltség – elsősor-
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ban a fűtési költségre kell gondolni
– körülbelül a fele lesz, mint a város
többi lakótelepén. Mediterrán stílust terveznek, lesz udvar is, fedett
gépkocsi beállóval és minden lakáshoz tartozik majd egy tároló. Úgy
gondolom, hogy a Tündérkerti lakótömb is a környezetbe illő, szép
épület lett. A társaság megegyezett a
szomszédságban található ingatlan
tulajdonosával is, így az áldatlan
állapot, amely erre a területre jellemző, néhány éven belül megszűnik. A képviselő-testület olyan feltételt támasztott a kivitelező felé,
hogy a jogerős építési engedélyt
követően 3 éven belül a jogerős
használatba vételi engedélyt meg
kell, hogy szerezze.
Tekintettel arra, hogy a városközpontot érinti a beruházás, folyamatos tájékoztatással leszünk a nyilvánosság felé is, ha a tervek már
meglesznek.
– Módosította a testület a település
környezetvédelméről szóló önkormányzati rendeletet. Erre miért
volt szükség?
– Nemrégiben az országos médiába is bekerült egy olyan híradás,
ahol az egyik mezőtúri ingatlan és
annak területén folytatott állattartással kapcsolatosan aggályok
merültek fel. Már a riport előtt is
elkezdte az intézkedést a járási
hivatal, felkeresték az ingatlantulaj-

donost. A riport után ezek a folyamatok felgyorsultak. Úgy láttuk mi
is, hogy nekünk is számos helyen
változatnunk kell a helyi rendeletünkön. Ez a rendelet majd olvasható lesz hamarosan a település honlapján (www.mezotur.hu). Ki kell
emelni, hogy önkormányzatunk
odafigyel azokra az emberekre,
akik nem tartják be az együttélés
szabályait, zavarják a környezetet,
ilyet észlelve feltétlenül fel is
lépünk az illető ellen.
Az elmúlt években a hatáskörök
megosztásra kerültek. Ezek egy
része a járási hivatalhoz, egy része
az önkormányzathoz került.
Fontos, hogy együttműködjünk a
hatóságokkal, társszervekkel, a
rendőrséggel, katasztrófavédelemmel. Bízom abban, hogy így hatékonyan közbe tudunk avatkozni,
továbbá minél hamarabb meg tudjuk követelni azon polgártársainktól a szükséges lépéseket, akik nem
igazán hajlandóak az együttélési
normákat betartani. Tarthatatlan,
hogy halmozódik a szerves trágya
valakinek az udvarán és a szomszéd nem tud a lakásból kilépni,
mert ellepik a legyek. Ezzel kapcsolatosan arról volt még szó a bizottsági ülésen, majd később a testületin is, hogy decemberben a helyi
szociális rendeletet is felülvizsgáljuk. Szándékunk az, hogy aki önhibájából nem tart rendet a környeze-

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• december 20., január 17., február 21., március 20., április 17. Minden
alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig.
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

tében, abban az esetben, a probléma megszüntetéséig települési
támogatásban nem részesülhet.
Amikor valaki nem önhibájából,
hanem betegségéből fakadóan nem
tud az elvárásoknak eleget tenni,
akkor az illető természetesen más
megítélés alá fog esni.
– Polgármester úr után Batta
Attila Viktor alpolgármester úr
tájékoztatta a lakosságot, elsősorban az oktatást és a kultúrát érintő döntésekről.
– Fontos döntés volt az, hogy 5
évre meghosszabbítottuk a Mezőtúri
Szivárvány Népzenei Egyesülettel az
együttműködésünket. Ennek értelmében évi 900 000 Ft támogatást
nyújtunk nekik. Önkormányzatunk
nem csak a citera egyesületet, hanem
a művészeti közalapítványt, illetve a
civil egyesületeket és klubokat is
támogatja. Ez önként vállalt feladatunk, úgy gondoljuk, hogy a hagyományőrzés városunkban nagyon
fontos szerepet tölt be és érdemes a
támogatásra.
A következő az Arany János
Tehetséggondozó Programba történő részvétellel kapcsolatos napirendi pont. Ennek lényege az, hogy 8.
osztályos, hátrányos helyzetű tanuló ösztöndíjat, illetve felvételt nyerhet a megyében kijelölt tehetséggondozó intézményekbe. Sokrétű
felkészítésben lehet részt venni, pl.

számítástechnikában ECDL bizonyítványt szerezhet, „C” típusnak
megfelelő nyelvvizsgát tehet, vagy
akár ingyenesen szerezhet jogosítványt. Fontos, hogy kollégiumi ellátásról van szó és a tanuló maximum
5 tanévre kaphat 5000 Ft/hó ösztöndíjat. Úgy gondolom ez igen
fontos a tehetséggondozás szempontjából; egy tanuló ismét megkapta ezt a lehetőséget.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához beérkezett
pályázatokat is elbíráltuk. Valójában
ugyanaz a helyzet alakult ki, mint
amit már több éve tapasztalunk. Az
„A” típusú pályázat 1 évre szól (10
hónapra) 5000 Ft / hó támogatást
jelent. Ez már a felsőfokú intézményekben tanuló diákok támogatására szolgál, szociális rászorultság
alapján. Ebben maximum 15 főt
lehet támogatni. Több pályázat
érkezett, de a testület úgy döntött,
hogy jövedelem besorolás alapján
az első 15 pályázatot választja ki.
A „B” típusú pályázatra pedig a
végzős, érettségi előtt álló diákok
pályázhatnak. A lényege az, hogy
felsőfokú intézménybe történt felvétel esetén háromszor 10 hónapos
támogatást kaphatnak. Ide mindig
kevesebben jelentkeznek, maximum
5 főt lehet támogatni, idén sajnos 1
érvénytelen pályázat érkezett.

Bodor Márti

HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. november 26-ai soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeleteket alkotott
• a településképi bejelentési eljárásról
• az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 24/2012.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
• a helyi adókról szóló 24/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
• a település környezetvédelméről szóló 21/2005.(VII.08.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Kabinet és Szervezési Irodánál, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.

dr. Szűcs Attila jegyző

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a
pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Mezőtúr Város Önkormányzata a 20/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok bérleti
jogára 2016. február 15-től 5 évre:
1. 5800 hrsz-ú Mezőtúr, Erkel F. út 34. szám tetőtér 9. ajtó alatti 1,5
szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, összkomfortos komfortfokozatú 54 m2-es lakás, (lakbér 300 Ft/m2/hó)
2. 4338/A/6 hrsz-ú Mezőtúr, Kossuth tér 9. 1. emelet 3. ajtó alatti 2
szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előtér helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú 76 m2-es lakás (lakbér: 200 Ft/m2/hó).

Mezőtúr Város Önkormányzata a 20/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok bérleti
jogára 2016. február 15-től 5 évre:

A kijelölt bérlő köteles az épületben lévő lépcsőházat szükség szerint
takarítani, az épülethez tartozó járdák téli csúszás-mentesítését biztosítani.
A 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint
önkormányzati tulajdonú bérlakásra szociális helyzet alapján bérleti szerződés azzal a mezőtúri lakhellyel rendelkező személlyel köthető, aki a 40.
életévét nem töltötte be. A pályázat útján kiválasztott bérlővel maximum 5
évre köthető bérleti szerződés, mely az ingatlan kezelőjének javaslatát
figyelembe véve maximum egyszer, 5 éves időtartamra meghosszabbítható. A bérlakás bérbe adásának feltétele, hogy a bérlő állandó kereső tevékenységet folytasson és vállalja, hogy lakás-takarékpénztárnál lakáselőtakarékossági szerződést köt és lakás-előtakarékosság jogcímén havonta
legalább 10.000 Ft összeget befizet a bérlet teljes ideje alatt.
A pályázatnak tartalmazni kell:
a) a megpályázott bérlemény címét,
b) a pályázó (és vele együtt költözni kívánó családtagok) nevét, születési idejét, foglalkozását, hivatalos igazolás alapján jövedelmét, lakás- és
életkörülményeinek bemutatását,
c) a pályázati kiírásban szereplő feltételek elfogadását,
d) a pályázó munkaviszonyáról szóló igazolást, valamint jövedelméről
hivatalos igazolást,
e) az elő-takarékosság vállalását,
f) az elő-takarékosság céljából a lakástakarék-pénztár igazolását.
Az ingatlanok az alábbi időpontokban tekinthetők meg:
1. Erkel F. út 34. tetőtér 9. ajtó 2015. december 14. hétfő 8,00 - 8,30 óra
2. Kossuth tér 9. 1. emelet 3. ajtó 2015. december 14. hétfő 8,45 - 9,15 óra
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. december 18. (péntek) 12.00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda, Mezőtúr,
Kossuth tér 1. mfszt. 1.
A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület legkésőbb a 2016. januári
soros ülésén bírálja el.
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Herczeg Zsolt polgármester

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség”
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

1. 22 hrsz-ú Mezőtúr, Dózsa György út 9. fsz. 1. szám alatti 1 szoba,
konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú 64,4 m2-es lakás,
2. 2232/6/A/9 hrsz-ú Mezőtúr, Földvári út 61. A épület 1/8. szám alatti
1 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, előtér helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú 48 m2-es lakás,
A lakások lakbére a 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 14.§ (1)
bekezdése szerint 200 Ft/m2/hó.
A kijelölt bérlő köteles az épületben lévő lépcsőházat szükség szerint
takarítani, az épülethez tartozó járdák téli csúszás-mentesítését biztosítani.
A 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint
önkormányzati tulajdonú bérlakásra szociális helyzet alapján bérleti szerződés azzal köthető, akinek nincs és nem volt saját tulajdonú lakása, és
a) akinek a közös háztartásban élő családtagok jövedelmét is figyelembe
véve számított 1 főre jutó jövedelme a mindenkori munkabér minimumot
nem haladja meg, vagy
b) aki egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér minimum 1,5-szeresét, valamint, a vele együtt költözők együttesen
nem rendelkeznek összesen 500.000 Ft forgalmi értékű mobilizálható ingó
és ingatlan vagyonnal. E rendelet alkalmazásában ingó vagyon az 50.000 Ft
forgalmi értéket meghaladó vagyon.
A pályázatnak tartalmazni kell:
a) a megpályázott bérlemény címét,
b) a pályázó (és vele együtt költözni kívánó családtagok) nevét, születési idejét, foglalkozását, hivatalos igazolás alapján jövedelmét, a munkahely
javaslatát, lakás- és életkörülményeinek bemutatását,
c) a pályázati kiírásban szereplő feltételek elfogadását,
d) a hivatalos jövedelemigazolást,
e) eltartott gyermekek számát,
f) jelenlegi lakhatási körülményeket,
g) mióta van nyilvántartott lakásigénylése.
Az ingatlanok az alábbi időpontokban tekinthetők meg:
1. Dózsa György út 9. fsz. 1. szám
2015. december 14. kedd
9,30 - 10,15 óra
2. Földvári út 61. A épület 1/8. szám 2015. december 14. kedd
10,30 - 11,15 óra
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. december 18. (péntek) 12.00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
		 Mezőtúr, Kossuth tér 1. mfszt. 1.
A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület legkésőbb a 2016. januári
soros ülésén bírálja el.
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Mezőtúr, 2015. november 30.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Csiga Bál

A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület
és
az
Újvárosi
Hagyományőrző Klub közös szervezésében figyelhették meg az
érdeklődők a csigatészta készítésének hagyományait felelevenítő
folyamatot, amely Mezőtúr város
értéktár eleme.

November 20-án a Közösségi
Ház nagytermében várták a szerve-

A Vivace Kamarakórus adventi hangversenye

zők mindazokat, akik kedvet éreztek folyamat megismerésére. A rendezvényre városunk intézményeiből is érkeztek diákok, akik szintén
kipróbálhatták a különböző eszközöket. A tészta készítését az
Újvárosi Hagyományőrző Klub tagjai mutatták be, valamint Szabó
András egyesületi elnök ismertette
a látott folyamatot. Az eseményen
részt vett Boldog István országgyűlési képviselő, Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere és
Batta Attila Viktor Mezőtúr város
alpolgármestere is.
A Közösségi Ház nagytermében a
rendezvényt jó hangulatú citeraszó
és nótázás kísérte egész nap.

Bodor Márti

Műjégpálya Mezőtúron
Idén immár második alkalommal
várja a sportolni, kikapcsolódni
vágyókat a műjégpálya a Városi
Oktatási Centrum udvarán.

Herczeg Zsolt polgármester 2015.
november 27-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg a pálya
használatát, melyet az érdeklődők
az első fél órában ingyenesen próbálhattak ki. Az üzemeltető nevében Pappné Juhász Emília a
Mezőtúri Intézményellátó és

2015. december 04.

Ingatlankezelő KN Kft. ügyvezetője
szólt a megjelentekhez. Elmondta
idén is odafigyelnek a biztonságra,
szigorú házirendet alakítottak ki;
kihangsúlyozta, a tavalyi évben
sem volt semmilyen baleset.
A pálya 2016. január 3-ig áll rendelkezésre, hétköznapokon 14-20
óráig, hétvégén 10-20 óráig a Városi
Oktatási Centrum udvarán, bejárat
a Földvári út felől. Előzetes bejelentkezés alapján csoportokat is
tudnak fogadni, akár nyitvatartási
időn kívül is.
A korcsolyázás szerelmesei elhozhatják saját korcsolyájukat is, melyet
akár helyben meg is éleznek a kft.
munkatársai, de lehetőség van bérlésre is, gyermek mérettől egészen 45-ös
méretig. A pályahasználata 400 Ft, a
korcsolyabérlése 200 Ft óránként.

Bodor Márti

Fotó: Soltész Tamás

November 28-án az adventi programsorozat a Vivace Kamarakórus
hangversenyével vette kezdetét
Mezőtúron.
A Katolikus Templomban megtartott
eseményen
Metzker
Krisztina, városi képviselő ünnepi
gondolatait követően szebbnél
szebb kórusművek csendültek fel.
A dalok között Mozart, Bach,
Purcell és Kodály műveit is meghallgathatta a teltházas közönség. A
műsor végén a karácsonyi dallamok

kapták a főszerepet. A koncert sikerét emelte Szentgyörgyi-Csider
Veronika fényfestése is.
A zeneszerető közönség idén még
két alkalommal találkozhat a kórussal, ugyanis december 18-án a
Kossuth Lajos Általános Iskola hagyományos karácsonyi hangversenyén
lépnek fel, valamint december 23-án
esti órákban Mezőtúr város forgalmas
pontjain is felcsendül egy–egy dal a
Vivace előadásában a Christmas
Carol elnevezésű programon.

Veres Nikoletta

Ünnepi díszben a vasútállomás
A
Mezőtúri
Lokálpatrióta
patrióta Egyesület képviselője
Egyesület közel 5 évvel ezelőtt elmondta,
fontosnak
tartják
fogadta örökbe a mezőtúri vasútazt,hogy a hazaérkezők, átutazók
állomás épületét, ezen időszak alatt az ünnepi időszakban is érezzék
hagyománnyá vált, hogy minden
városunk vendégszeretetét.
évben húsvét és karácsony közeledVeres Nikoletta
tével feldíszítik az állomást .Az
Mezőtúri Városi Televízió
egyesület és a
Tisztelet Vasutas
Nyugdíjas
Klub
tagjai, Pályi Mihály
virágkötőnek
köszönhetően,
idén is ünnepi
díszbe öltöztették
az állomás épületét.
Metzker
Krisztina,
a Fotó: Szabó Ferenc, Pont Televízió
Mezőtúri Lokál-

Gyertyagyújtás advent első vasárnapján
Az adventi programsorozat
hagyományaihoz híven az első
gyertyagyújtást november 29-én
Mezőtúron a Városháza dísztermében tartották meg. Az eseményen
Mihalina László lelkész-elnök úr a
mezőtúri Református Egyház nevében, Fülöp Mónika lelkész az
Evangélikus Egyház nevében megáldotta, és Ondavay Tibor plébános,
pápai prelátus úr a mezőtúri
Katolikus Egyház nevében megszentelte a város adventi koszorúját, melynek első gyertyáját Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere gyújtotta
meg. Az ünnep alkalmából Juhászné Szigeti Erzsébet az Emberi Erőforrások

Minisztériuma
Pedagógus Szolgálati
Emlékéremmel kitüntetettje osztotta meg emlékező gondolatait a teltházas közönséggel. Ezt
követően a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
7.a osztályos tanulói
Gergely Éva felkészítésével zenés, verses műsort adtak. A rendezvény a
városháza díszkivilágításának felkapcsolásával zárult.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi televízió

2015. december 04.
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Tájékoztató

2015 | 11 | 30.
MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGÚJULT MEZŐTÚRON A KÖZTEREK
TÖBBSÉGE
Mezőtúr Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azonosító számú, „Mezőtúr városközpont funkcióbővítő fejlesztése” tárgyú
projekt keretében bruttó 447 066 940 Ft támogatást nyert a városközpont fejlesztéseinek céljára. A kivitelezés során a belváros attraktivitásának és kihasználtságának növelése valósult meg, a városközponti
funkciók megerősítésével és bővítésével. A projekt keretében gazdasági, közösségi és városi funkciót erősítő tevékenységek, valamint kiegészítő soft elemek valósulnak meg.
Fontos hangsúlyozni a város életében a beruházás rendkívüli jelentőségét, hiszen a projekt átfogó céljának elérése révén a belváros attraktivitása
növekszik mind Mezőtúr lakossága, mind az idelátogató turisták körében,
amely hozzájárul a város társadalmi-gazdasági fejődéséhez, ezáltal népességmegtartó erejének erősítéséhez.
A pályázat keretében tervezett beavatkozások nyomán új, eddig az
akcióterületen nem létező funkciók jönnek létre, illetve a már meglévő
funkciók megerősítése is megtörténik, amely révén, az akcióterületen már
meglévő szolgáltatások a fejlesztések eredményeként magasabb minőségben lesznek elérhetőek.
A fejlesztések átfogó célkitűzéséhez az alábbi specifikus célok kapcsolódtak:
A városközpont kulturális és közösségi funkciójának erősítése, a helyi
identitást erősítő, közösségformálást segítő létesítmények fejlesztésével és
kapcsolódó soft tevékenységekkel.
A városi funkciók erősítése a közterületek megújításával.
A városközpont gazdasági-szolgáltatási jelentőségének növelése a vállalkozások és civil szervezetek megtelepítését segítő helyszínek fejlesztésével.
A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális
elvek érvényesítése.
A célok elérése érdekében az önkormányzat és a konzorciumi partnere
az alábbi tevékenységeket valósította meg:
Hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása (Petőfi Sándor
utca 56.); Többfunkciós kulturális központ feljújítása (Petőfi Sándor utca
5.); Fedett uszoda bővítése; Belvárosi közterek megújítása (Múzeum tér,
Kossuth Lajos tér, Szabadság tér, Petőfi tér, Erzsébet liget egy része);
Kiegészítő „soft” tevékenységek megvalósítása (Programalap,
Városmarketing tevékenység, Ligeti tavi szabadtéri közösségi programok).
A megvalósított fejlesztések a városközponti funkciók megerősítésével
és bővítésével hozzájárulnak a belváros attraktivitásának és kihasználtságának növeléséhez. Mezőtúron a beavatkozások nyomán új, eddig az
akcióterületen nem létező funkciók jöttek létre, valamint már meglévő
funkciók megerősítése is megtörtént.

Mezőtúron ebben az évben, a
kényelmesebb ügyintézés érdekében a TRV Zrt. a pénzbeszedős
fizetési módról áttért a csekkes befizetésre. Az idén megkezdődött változtatások jövőre is folytatódnak.
Társaságunk 2016-ban fokozatosan,
a teljes szolgáltatási területén egységesíti leolvasási gyakorlatát. Ez
azt jelenti, hogy lakossági felhasználóink esetében, a korábban alkalmazott havi, negyedéves helyett,
áttérünk a féléves leolvasásra. A
számlák kibocsátása továbbra is
havonta történik. A leolvasások
közötti időszakokban, havi átalányfogyasztásról szóló számlákat kapnak kézhez felhasználóink. Azaz,
öt átlagfogyasztáson alapuló részszámla kiküldése után kapja kézhez fogyasztónk az elszámoló
számlát, mely tartalmazza a tényleges fogyasztás és a részszámlákban
elszámolt díjak közötti különbözetet. A következő leolvasás idejét
Társaságunk minden esetben feltünteti a számlákon.
Természetesen eddigi, jól bevált

gyakorlatunknak
megfelelően
továbbra is lehetőség van arra, hogy
felhasználóink saját maguk határozzák meg a havi részszámlákban
számlázandó vízmennyiséget. Ezt
az igényt telefonon, levélben, e-mailben vagy személyesen jelezhetik a
TRV Zrt. felé.
Tisztelettel felhívjuk a figyelmet
arra is, hogy az egyedi bekötési vízmérővel, főmérővel rendelkezők kérhetnek havi, tényleges vízfogyasztás
alapján készített számlát. Ebben az
esetben minden hónap 20-ig kell
bejelenteni a vízóraállást Társaságunknál. Szintén marad a havonkénti leolvasás a közületi, a mellékmérős lakossági felhasználóinknál
is. A változás nem érinti továbbá az
idényjellegű fogyasztókat sem.
A főbb módosulásokról vállalatunk a számlával együtt értesíti felhasználóit, további részletekről
pedig az érdeklődők bővebben
olvashatnak majd a www.trvzrt.hu
honlapon is.

Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.

Tisztelt Lakosság!
A Mezőtúr-Szarvas között üzemelő révátkelő területén található
különböző ingóságok (pl. csónakok, kishajók, lakókocsik) tulajdonjoga nem tisztázott, ezért kérjük a tisztelt tulajdonosokat, hogy
2016. február 29-ig jelentkezzenek a
lent megadott elérhetőségen a
vagyontárgyak elszállítására vagy
annak bérleti konstrukcióban törté-

nő további tárolására.
Felhívjuk az átvételre jogosult
figyelmét arra, hogy a tulajdonjogot
hitelt érdemlően igazolnia kell (pl.
okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási eszközzel), és csak ennek vizsgálatát követően kerülhet kiadásra
a vagyontárgy, átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett
Érdeklődni a 06 30 824 1539-es
számon Ugrai Zsigmond kompüzemeltetési vezetőnél lehet.

Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Tájékoztató

Karácsonyi mézes
(Molnár Sándorné féle)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
héten fagytalanításra került a
Főtéri Szökőkút.
Tavasszal újra teljes üzemben
pompázik Mezőtúr új látványossága.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg liszt,
30 dkg Ráma,
25 dkg cukor,
25 dkg méz,
3 tojás (nagy),
szegfűszeg,
fahéj ízlés szerint,
frissen reszelt narancshéj,
2 k. kanál szódabikarbóna

A mézet a fűszereket összemelegítjük, forrni nem szabad.
Hozzáadjuk a cukrot, a margarint
és a tojásokat. Amikor elolvad hozzáadjuk a szódabikarbónás lisztet.
Fakanállal összedolgozzuk és
egy éjszakát pihentetjük.
Jól átgyúrjuk, formázzuk.
Körülbelül 10 percig sütjük.
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Múzeumi hírek

Nagy Gy. Margit
gobelinművész
Mezőtúr, 1931. március 17. – Miskolc, 2015. október 25.

Nagy Gy. Margit és férje, Varga Miklós

Nagy Gy. Margit Mezőtúr városában született. A mezőtúri Teleki
Blanka Leánygimnáziumba járt
1941-1945 között.
13-14 éves volt, amikor a front
elérte őket, ezzel együtt mindig új
nehézségekbe ütköztek. A második
világháború után megindult a hajlam a változtatásokra. Addig nem
volt példa arra, hogy a vidéki fiatalok lehetőséghez jussanak. A művészeti iskolák felvételi rendszere egy
új értelmiség létrejöttének kedvezett. Nagy Gy. Margit 1945 augusztusában sikeresen felvételizett az
Iparművészeti Gimnáziumba, itt
érettségizett le.
A pályáját meghatározó élménye
volt, amikor a Károlyi-palotában
rendezett országos képzőművészeti
tárlaton meglátta Ferenczy Noémi
„Gereblyézők” című gobelin alkotását. Később a művész tanítványa
lett az Iparművészeti Főiskolán.
1952-ben házasságot kötött a
szintén mezőtúri származású Varga
Miklós szobrásszal, majd 1955-ben
megszületett kislányuk.
Budapesti tanulmányai alatt alakult ki emberábrázoló művészete is.
1957-ben a család Varga Miklós
szobrászi
ösztöndíjával
a
Kecskeméti Művésztelepre került,
ahol Margit is megteremtette munkafeltételeit. Itt született meg első
munkája a Szüret című gobelinje,
melyet Bécsben is bemutattak.
1960-ban Miskolcra költöztek,
Diósgyőrbe a művészlakások egyikébe. Férje megtalálta számítását,
becsatlakozott a kulturális életbe,

viszont Margitot lassabban fedezték
fel. Ennek ellenére 1960-61-ben
elnyerte az új Madách Színház
belső fogadóterére kiírt pályázatot a
Tavasz c. kárpittal.
Majd több alkotás is napvilágot
látott. Műveiben többet foglalkozott
az absztrakt ábrázolással, majd
egyszínű „plasztikus szőnyegeket”
és sík hatású „kettős szőnyegeket”
készített. Nagy Gy. Margit szakmai
sikerének egyik alapja a biztos rajzi
tudás, valamint a precíz és igényes
szövéskultúra.
Az 1970-es években az úgynevezett „előfonattal” kezdett el dolgozni, amely alkalmazása felgyorsította
a folyamatot.
1985-ben egészségi problémák
miatt kénytelen volt felhagyni a
gobelinművészettel, még szövőszékétől is megszabadult, és a tűzzománc technikával kezdett el foglalkozni.
2005-ben retrospektív kiállítást
rendeztek a Miskolci Herman Ottó
Múzeumban gobelinjeiből és Varga
Miklós szobraiból, ebben az évben
a Miskolci Televízió portréfilmet
készített róla.
Ugyancsak 2005-ben kapta meg a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés alkotói díját. Később
2008. március 15. alkalmából a
Magyar Köztársasági Érdemkereszt
kitüntetésben részesült.
Nagy Gy. Margit alkotásai megtalálhatók a miskolci Herman Ottó
Múzeumban,
a
Kecskeméti
Képtárban, a Magyar Nemzeti
Galériában, a Műcsarnokban, a
Kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban,
valamint Mezőtúron, a Városháza
Török termében is megtalálható egy
alkotása. Kiállítása volt az ország
számos pontján, mint Kecskeméten,
Miskolcon, Mezőtúron, Tokajban,
Salgótarjánban, Budapesten, de
határainkon
túl
Bécsben,
Bukaresten is.
2015. október 25-én hunyt el, a
miskolci Deszkatemetőben nyugszik. Síremlékét férje Varga Miklós
készítette.

www.mkskft.hu

Bodor Márta

Rögből talpig díszbe-ezzel a címmel nyílt meg Kovács Karolina,
mezőtúri keramikus önálló kiállítása Nagykörű Galériában. A tárlat
december
13-ig
látogatható.
Részletek: www.facebook.com/
Nagykörű Galéria
Értesítjük látogatóinkat, hogy a
Túri Fazekas Múzeum kiállításai
december 16. és január 6. között
zárva lesznek, megtekintésüket

csak előre bejelentkezéssel tudjuk
biztosítani.
Luca-napi vásár. A Túri Fazekas
Múzeumban (Bajcsy-Zsilinszky E.
41, Bolváry-kúria) Luca napján
(december 13., vasárnap) kézművesek portékáiból rendezünk vásárt 10
és 17 óra között, ahol minőségi tárgyakat vásárolhatnak karácsonyra.

Pusztai Zsolt
muzeológus

A „LEG A LÁB” Alapfokú Művészeti Iskola
Mikulás Ünnepségeket
rendez, ahol a táncházban talán még a Mikulás is táncra
perdül, mikor éppen nem kézműveskedik…

Helyszín, időpont:
MEZŐTÚR Újvárosi Általános Iskola tanterme
2015. december 09.(szerda) 10:30 óra
MEZŐTÚR, Rákóczi úti Általános Iskola Aulája
2015. december 09.(szerda) 14:30 óra
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődő gyermeket és felnőttet!
Internetes elérhetőségünk: http://legalab.mezobereny.hu
A belépés díjtalan.

Kedves Mezőtúriak!
A téli szünet sok gyermek számára
nem a játék, ajándékok és finomságok időszaka. Azok a gyermekek,
akik a tanévben napi háromszori
étkezésben részesülnek, a téli szünet
heteiben ellátás nélkül maradhatnak.
Szeretnénk, ha az Ön és a mi felajánlásukkal, eggyel több gyermek
jutna mindennap meleg ételhez.
Szeretnénk megkérni Önöket, hogy
ha lehetőségük engedi, támogassák
a mezőtúri kisiskolás gyermekeket.
A Szőlőfürt Vendéglő és a Mezőtúri
Lokálpatrióta Egyesület közös akciója azokról a kisgyermekekről gondoskodik, akik az iskolai szünetben
nem jutnak meleg ételhez.
Ha van lehetőségük:
- vásároljanak 500 Ft-ért egy ebéd
menüt, ezzel meleg ételhez juttatnak egy kis gyermeket.
- Több ebéd menü vásárlásával,
több gyermeket is tudnak támogatni

- Támogatni csak a Szőlőfürt
Vendéglőben befizetett összeggel
lehet nyitvatartási időn belül a
kiszolgáló pultnál egész nap, vagy a
konyhai részen ebédeltetési időben.
- A tavalyi évben többen kértek
tőlünk vidékiek és külföldön élő
mezőtúriak számlaszámot így ebben
az évben is van lehetőség utalásra:
Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület
HU73
698001191103074000000000
Kód: TAKBHUHB és a közlemény rovatba kérem, írják bele:
Karácsony
Köszönjük a támogatását és
békés karácsonyt kívánunk!

2015. december 04.

Kedves Szülővárosom Mezőtúr

Adventi fohász
Édes Jézus
Kérlek téged,
Jöjj el hozzám,
Maradj itt
Végleg.
De mert tudom,
Oly sokan várnak,
Arra is kérlek,
Adj boldogságot
Mindenki másnak.
Azért, ha mégis
Kérhetnélek,
Azt szeretném,
Adj nekem abból,
Mi legtöbb van néked.
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Adj nekem szívedből,
Sok-sok jót és szépet,
Adj nekem szívedből,
Sok-sok szeretetet.
S mert Te ezt
Megadtad nekem,
Most már tudom,
Örökké itt vagy
Velem.
Köszönöm Jézusom,
S fogadd el cserébe
Örök szeretetem.

Dr. Keresztes Károly
Mezőtúr, 2015. dec. 6. Advent
második vasárnapja.

A szép gyermekkori emlékeim a
szívembe él
Tanyán nevelkedtem ahol jó levegő ért
Eszembe jutnak a kedves játszótársaim
Akikkel boldogan tudtam társalogni.

Ahogyan teltek az évek felettem
Boldog voltam szülővárosom fejlődésére
Már nem botladoztunk a kavicsos
utakon
Szépen fejlődött a szeretett szülővárosom.

Boldogan emlékezem az ünnepi
napokra
A május 1-i ünnepi felvonulásra
Énekszóval emlékeztünk az
ünnepnapra
Mint kis úttörők nyakkendősen
felvonulva.

2015. évében szépen szépítik a
ligetünket
Amely mellett a kerékpárút is rendezett lett
A tó vize is frissíti a levegőt párologtatással
Így jó levegőt szívunk a kerékpár
túránkkal.
Szeretett szülővárosom nem feledlek soha,
Amíg élek boldogan szívembe zártalak.

Majd felcseperedve, megismerve
szülővárosom
Ahol tánciskolák, mozik is
működtek
Gyermekeknek délelőtti matiné
előadás volt
A felnőttek pedig esti filmeket
néztek.

Pakusz Lajosné

Mezőtúr, 2015. augusztus 9.

Advent 2015.
Gyermek- és Ifjúsági Citerazenekarok XVII. Túri
Találkozója
Program helyszíne: a Kossuth Lajos Általános Iskola aulája
(Mezőtúr, Kossuth L. u. 82.)
Program időpontja:
2015. december 13. (vasárnap), 15 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Csider István 06/20 912-8001

III. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Közösségi Ház
Program időpontja: 2015. december 13. (vasárnap), 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Pete Gergely 06/30 243-1336
Advent utolsó előtti vasárnapján újra a Közösségi Házba invitáljuk
kedves vendégeinket. Mihalina László lelkészelnök osztja meg velünk
emlékező gondolatait, majd dr. Farkasinszki Fanni aljegyző meggyújtja a harmadik gyertyát. Ezt követően az arTúr Fesztiválon nagy
sikerrel fellépett helyi előadók műsora következik.

Adventi Dallamok

A műsorban hazai és külföldi előadók adventi, karácsonyi dalai csendülnek fel, helyi énekesek előadásában.
Előadók: Papp Andrea, Papp Veronika, Varga Böbe, Geszti Viktor, Pete
Gergely
Közreműködik: Tóth István
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

Véradás a karácsony jegyében

Program helyszíne: Közösségi Ház
Program időpontja: 2015. december 16. (szerda) 8-13 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Körmöndi Andrea 06/70 933-8475
Személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ-kártyát hozzanak
magukkal!
Szervező: Magyar Vöröskereszt Mezőtúri Szervezete

Karácsonyi készülődés a gyerekekkel
Program helyszíne: Közösségi Ház, 124-es terem
Program időpontja: 2015. december 17. (csütörtök) 16 óra
Kapcsolattartó: Orosz Annamária 06/56 350-075
Az adventi időszak végén járunk. Mindenki a karácsonyra készül.
Nincs is csodásabb dolog, mint izgatottan várni az év legszentebb
ünnepét! A levegő tele van a meglepetések izgalmával, finom sütemények
illatával. Mi felnőttek is szívesen díszítgetjük ilyenkor otthonunkat. A

jókedvű készülődésbe vonjuk be gyermekeinket is! Készüljünk együtt a
közelgő ünnepre, készítsünk együtt szebbnél-szebb csodákat!
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

Karácsonyi hangverseny
Program helyszíne: Városi Oktatási Centrum
Program időpontja: 2015. december 17. 17.30 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Karapancsevné Jász Ildikó – 06/30
257-4374, e-mail: igazgato@blami.sulinet.hu
A Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola Karácsonyi Hangversenyén
idén is káprázatos produkciókkal várják az érdeklődőket a szervezők.
Az új helyszín lehetőséget ad még színesebb műsor bemutatására
zenészek és táncosok közreműködésével.

Karácsonyi koncert
Program helyszíne: Mezőtúri Általános Iskola és AMI Kossuth
Lajos Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája
Program időpontja: 2015. december 18. ( péntek) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Tar Anikó Anna, 06-56-350-114,
1986 óta minden évben advent idején a Kossuth iskola kórusai
csodálatos karácsonyi koncerttel ajándékozzák meg a város
zeneszerető közönségét, ahol a zene nyelvén mondanak köszönetet az
egész évben nyújtott támogatásért.

IV. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Városi Oktatási Centrum (volt főiskola)
Program időpontja: 2015. december 20. (vasárnap), 18:30 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Orosz Annamária 06/56 350-075
Már csak néhányat kell aludni és itt a szenteste. A karácsonyvárás
utolsó vasárnapján a Petőfi úti színházterembe várjuk Önöket. Az
adventi koszorú utolsó, negyedik gyertyáját dr. Sebestyén Katalin a
Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járás
Hivatalának hivatalvezetője gyújtja meg,
majd Papp Erika a Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár vezetőjének visszaemlékezését hallgatjuk meg.
Egy igazán hangulatos, az adventi programsorozatot méltóképpen záró koncertre
várjuk Önöket, ahol Bereczki Zoltán énekel
nekünk.

2015. december 04.

közéleti lap
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ELHUNYTAK
Kirják Sándorné Iglódi Klára élt 61 évet,
Hegyi János József élt 68 évet,
Sánta István élt 85 évet,
Nagy Sándorné Szabó Ibolya élt 81 évet,
Gallay Zoltán élt 62 évet,
Mihály Zsuzsanna élt 66 évet,
Szilágyi Sándor élt 75 évet,
Németh Istvánné Tóth Terézia élt 80 évet.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Hegyi Noel Dominik
(Veres Margit)

Majerszki Márk
(Korsós Csilla)

Petrovics Dominika
(Murányi Kata)

Vincze Zsolt
(Piszár Katalin)

Nyugodjanak békében.
Álláshirdetés
A VILÁG LEGNAGYOBB autó-bőrkárpit gyártó vállalata felvételt hirdet szolnoki gyárába, betanított munkakörökbe. Feladatok: gépkezelő,
szabász, csomagoló munkakörök ellátása. Hosszú távú, bejelentett munka,
emelt alapbér, műszakpótlék, bónuszok, étkezési utalvány, ingyenes buszjárat. Elvárás minimum 8 általános végzettség. Tel: +36 56 510 950 E-mail:
szolnok@trenkwalder.com (ny. sz.: 29338/2000-0100)
TARGONCÁS MUNKALEHETŐSÉG! Világhírű termelő vállalat felvételt
hirdet targoncás jogosítvánnyal rendelkezők számára szolnoki és törökszentmiklósi telephelyekre. Elvárás: több műszak vállalása. Amit kínálunk:
stabil cég, versenyképes jövedelem, cafeteria, bónuszok, ingyenes buszjárat, vagy utazási költségtérítés. Érd: 56/510-950, 20/468-1858. Email:
szolnok@trenkwalder.com (nyilvántart sz: 37961/2001-0100)

SZÍNHÁZ

Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-bérlet tulajdonosait, hogy a következő előadásra december 10-én, csütörtökön kerül sor.
Műsoron: A makrancos hölgy
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház előtti parkolóból
(Januárban a Gózón-bérleteseknek nem lesz előadás)

HEGESZTŐK FIGYELEM! A megye egyik legstabilabb, legjobb hírnevű
gyártó vállalata várja hegesztő szakmunkások jelentkezését
Törökszentmiklós, Szolnok, Mezőtúr, Túrkeve térségéből. Elvárás: több
műszak vállalása. Amit kínálunk: stabil cég, versenyképes jövedelem,
cafeteria, bónuszok, ingyenes buszjárat, vagy utazási költségtérítés. Érd:
56/510-950, 20/468-1858. Email: szolnok@trenkwalder.com (nyilvántart
sz: 37961/2001-0100)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
December 4-10-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
December 11-17-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445

Állatorvosi ügyelet
December 5-6-án
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
December 13-án
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart.
A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, valamint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális
ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:

H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Vas: zárva,

Az Adventi Vasárnapokon is várjuk kedves régi és új vendégeinket!
A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft ebben az évben is meghirdeti a

„Legszebb Adventi koszorú készítő” versenyt,
gyermek, felnőtt ( amatőr) és profi
kategóriákban.
Lehet hagyományos, de akár extravagáns térkompozíció is.
Törekedjünk a természetességre és kerüljük a műanyagot.
A versenymunkák leadási helye, ideje:
gyermekkönyvtár, december 9.
A kiállítás december 11-13 között kerül megrendezésre a Közösségi Ház
124-es termében.
Ünnepélyes eredményhirdetésre
december 13-án 16 órakor kerül sor.

Lapzárta: 2015. december 09. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

