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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Emberség Napja Mezőtúron
Mezőtúr Város Önkormányzata
az Emberség Napja alkalmából tartott megemlékezést 2016. június
19-én. A Mezőtúri Evangélikus
Templomban Fülöp Mónika evangélikus lelkész Istentiszteletével
kezdődött a megemlékezés.

Mezőtúr
Város
Önkormányzatának képviselő-testülete a
helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelete alapján „Botyánszky János”

díjat adományoz 2014. évtől kezdődően az Emberség Napja alkalmából. A díjat azok a személyek kaphatják, akik mezőtúri embertársukért, vagy embertársaikért való
önzetlen emberségről tesznek tanúbizonyságot. A képviselő-testület
döntése alapján 2016-ban a díjat
Magyar Béláné Varró Gizella kapta.
Gizike néni betegsége miatt sajnos
az eseményen nem tudott részt
venni, így az elismerést lánya,
Magyar Judit vette át Herczeg
Zsolttól, Mezőtúr város polgármesterétől. A Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai és tanárai
színvonalas műsorral működtek
közre a rendezvényen.
A megemlékezés folytatásaként a
Botyánszky János emlékműnél
Szűcs Dániel a Művelődési, Oktatási

ményekre, arra, hogy Botyánszky
János evangélikus lelkész milyen
emberségről tett tanúbizonyságot.
Amikor a város zsidóságát elhurcolták Botyánszky János megszólaltatta az evangélikus templom harangjait, így kísérve el az elhurcoltakat
szomorú útjukon. Szűcs Dániel a
mai kor nyelvén beszélt az emberségről, kiemelte, hogy nem szabad
lehunyt szemmel járni, gyakran

és Sport Bizottság elnöke, városi
képviselő emlékező gondolatait
hallgathatta meg a közönség.
Beszédében visszaemlékezett az
1944. június 16-án történt helyi ese-

nem vesszük észre a mellettünk élő
bajban levőket.
Az emlékmű koszorúzása után
harangzúgás kíséretében emlékmenet indult a Holokauszt emlékhely-

Állampolgársági eskü

2016.június 20-án ünnepélyes
keretek között állampolgársági
eskütételre került sor a Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal

házasságkötő termében. Az új
magyar állampolgár egy kolumbiai
születésű óvodás kislány, akinek a
családja mezőtúri kötődésű. Az
eskü letétele után a gyermek szülei
meghatódva írták alá
az erről szóló okiratot,
és kézhez kapták az
állampolgárságot igazoló,
Köztársasági
Elnök úr által aláírt
honosítási okiratot. A
Himnusz meghallgatása után Herczeg Zsolt
polgármester köszöntő beszéde következett. A rendezvényt
kötetlen beszélgetés
zárta, amelyen a kis-

hez, ahol Bányai László gitár műsora után az egyházak képviselői ökomenikus emlékező imádságot
mondtak az elhunytak tiszteletére.
A megemlékezés zárásaként a
Holokauszt emlékhelynél az emlékezés virágainak, köveinek elhelyezésére került sor.

Bodor Márti

TÁJÉKOZTATÁS
lány szülei elmondták, mennyire
boldogok hogy valósággá vált
álmuk, és gyermekük immár nemcsak szívében magyar.

Ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy a közvilágítási hibák
bejelentése az üzemeltetést végzõ
KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán
tehetõk
meg,
amelynek
elérhetõségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu,
telefon: 06- 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos
címének (esetleg oszlopszám)
megadása szükséges. Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ
részére is jelezhetõek, hivatkozva
a szakaszhiba jellegére.
Telefon: + 36 80 / 210-310.
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Mezőtúri a legjobb Betyárétel
LAMPION SZÉPSÉGVERSENY
Mezőtúr Város Önkormányzatának támogatásával, Mezőtúr Város
Sportjáért Alapítvány szervezésében, idén 2016. augusztus 20-án kerül
megrendezésre a varázslatos LAMPIONÚSZTATÁS. Ebből az alkalomból
ismét LAMPION SZÉPSÉGVERSENYT hirdetünk.
A saját kezűleg, kizárólag természetes anyagokból készült (fából, nádból, újrahasznosítható papírból, stb.) lampionok fotóit 2016. augusztus
12-ig kérjük eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:
Cím:
Városi Oktatási Centrum (volt Főiskola)
Mezőtúr, Petőfi tér 1. (Porta)
E-mail: aharto@mezotur.hu
A fényképek mellett mindenki legyen szíves feltüntetni a nevét, címét,
elérhetőségét és életkorát. A versenyen a következő korosztályokban lehet
indulni:
• Óvodások (3-6 éves korig)
• Általános iskola alsó tagozat (7-10 éves korig)
• Általános iskola felső tagozat (11-14 éves korig)
• Középiskolások, gimnazisták (15-18 éves korig)
A zsűri, minden korcsoportban a legjobbat fogja jutalmazni.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. augusztus 20-án,
a LAMPIONÚSZTATÁS alkalmával kerül sor.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a vízparti
rendezvényeinkre!

2016. június 17-19. között immáron XI. alkalommal került megrendezésre Kétpón az Alföldi Betyárétel
Főző Fesztivál.
A számos színvonalas program
sorában a szombati napon főzőverseny is szerepelt, amelyen Mezőtúr
Város Önkormányzatát a Galáth
család képviselte, akik jóvoltából az
egészséges életmódot hangsúlyozva sült hal és saláta, illetve a híres
mezőtúri étel a topogó került a
neves zsűri asztalára.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
fantasztikus ételekkel nemcsak a
kategória I. helyezését sikerült meg-

Mezőtúr Város Önkormányzata

Szöllősiné Haller Orsolya és Szőke
Levente munkái turnézni indultak
márciusban és jelenleg Keszthelyen
pihennek egészen július 6-áig.
A Balaton Színházban nyílott
meg a kiállítás június 16-án, ahol
Csengei Ágota a Goldmark Károly
Művelődési Központ igazgatója
köszöntötte a megjelenteket.
Keszthely után a következő úticél
Veszprém, ahol az Agóra biztosítja
a kiállítás helyszínét.

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2016. június 23-ai soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
• Mezőtúr Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(III.03.) kormányzati rendelet módosításáról.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Ezúton is köszönjük a Galáth
család munkáját és még egyszer
szívből gratulálunk a kiváló eredményhez!

Természet-S Pillanatok Keszthelyen

Szűcs Lajos
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány elnöke

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Kabinet és Szer-vezési Irodánál, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2016. június 27.

szerezni, hanem a Legjobb
Betyárétel 2016. címet is a Galáth
család és nekik köszönhetően
Mezőtúr Város Önkormányzata
nyerte el.

Bodor Márti

A két mezőtúri fotós képei ezúttal Keszthelyen mutatkoznak be.

Véradás
2016. július 20-án Véradás lesz a Közösségi Házban
8-13 óráig.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya,
TAJ kártya		
Magyar Vöröskereszt

Közterületi fogadóóra

Házassági évfordulósok köszöntése

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is szeretné köszönteni a mezőtúri 50. és 60. házassági évfordulójukat 2016-ban
ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2016. július 22. Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri
Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás
hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye: 2016. augusztus 14-én délután a Túri Vásáron. További info: Közösségi Ház, 06-56-350075					
Bordács László

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• július 17., szeptember 18., október 16., november 20., december 18.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709			
Boldog István Országgyűlési Képviselő
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ArTúr Fesztivál és Túri Vásár
Kedves Olvasónk!

Idén augusztus 9 – 13 között rendezzük
városunkban az ArTúr Fesztivált, majd
augusztus 14-én a 25. Túri Vásárt.
Természetesen a 25. születésnap a vásár esetében ennél sokkal több. A
rendszerváltás után városunkban 1992-ben rendeztünk újra Túri
Vásárt, de tudjuk, hogy Mezőtúr több száz éves vásártartási múltra
tekint vissza.
A programsorozatot mindig fokozott érdeklődés előzi meg, hiszen
nagyon sokan kíváncsiak rá, hogy ebben az évben milyen produkciókat láthatnak.
A programokra kilátogatóknak nem lesz okuk panaszra, a kulturális
kínálat sokszínűsége, minősége és mennyisége minden igényt kielégít. A
kínálatban szerepelnek kiállítások, filmvetítések, komolyzenei – könnyűzenei koncertek, előadóművészek, együttesek, hazai művészeti csoportok
produkciói. A hivatásos művészek előadásain túl lehetőséget kapnak a
helyi amatőr művészeti csoportok is a bemutatkozásra. A fesztivál időtartama alatt a műsorokkal az elmúlt évekhez hasonlóan városunk több helyszínére várjuk Önöket.
Fellép többek között A Nyughatatlan zenekar, a Fourtissimo, a
MobilMánia, Orosz Zoltán, Dynamite Dudes, Best Of zenekar.
Ennek a felfelé ívelő tendenciának a megkoronázása a Túri Vásár az
egész napos színpadi programkínálatával és a színes vásári forgatagával. A
vásár napján augusztus 14-én is tartogatunk néhány születésnapi látványos
és érdekes kísérőprogramot, mint például: látványos galambfeleresztés,
amely során 300 galamb repül fel egyidőben. A hagyományok megőrzése
jegyében az ország több pontjából hívunk kézműveseket, tárgyalkotó mesterembereket. Jelen lesznek a gyékényfonás, fajáték készítés, szalmafonás,
gyertyamártás, papírmártás, fazekasság és szőnyegszövés képviselői.
Az alkotók nemcsak bemutatják tudásukat, hanem lehetőséget biztosítanak mesterségük kipróbálására is. A Mesterségek Tere 10.00 órától nyitja
kapuit az Erzsébet- ligetben, és 17.00 óráig várja a kicsiket és nagyokat. Aki
szereti a finom falatokat, az sem fog csalódni, hiszen ezen a napon a kulináris élvezetek tárháza is bőséges kínálattal várja vendégeit. Valamint újra
lesz a vásárban főzőverseny is, amelyre várjuk a jelentkezőket. A gyermeknapra kilátogatók találkozhattak a helikopter szimulátorral, amelyet az
érdeklődök kipróbálhatnak a Túri Vásárban is. A motorsport iránt érdeklődőknek is tartogatunk csemegét, motoros bemutató formájában.
A nap folyamán színpadra lép Csordás Ákos, Csonka András, Kovács

Kati, Desperado és Zoltán Erika is.
A fesztivál és a vásár részletes programját hamarosan megtekinthetik
programfüzetünkben.
Bővebb infó: www.turivasar.hu, www.muveszetinapok.hu, www.mkskft.hu
A rendezvénysorozat főtámogatója Mezőtúr Város Önkormányzata.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bordács László

Szent Iván éjjele
Az este elérkeztével Kovács Sándor néptánctanár és a Garaboly zenekar
segítségével táncház kezdődött, melyben a táncos lábúak átmozgathatták
tagjaikat.
21 órakor a Flame Flowers tűzzsonglőr duó előadását csodálhattuk meg, igazán különleges és misztikus műsort láthattak a jelenlévők.
Az ő segítségükkel gyulladt meg a
Szent Iván éj máglyája, melynek

2016. június 24-én a Közösségi Ház ismét megrendezte a Szent Iván éji
tűzugrást, amellyel a nyári napfordulót ünnepeljük.
A Szabadság tér átalakult egy nagyszerű rendezvénytérré, minden adott
volt ahhoz, hogy egy hangulatos délutánt és estét töltsünk el együtt.
A Mosolyudvar Népi Játszótér állomásain kedvükre kézműveskedhettek
a gyerekek, trambulinban, légvárban ugrálhattak valamint a szerencsehorgászat is rendelkezésre állt.
A rajzolni szeretők egy boszirajzoló aszfaltrajzversenyen csillogtathatták
meg tehetségüket.

parazsát sok-sok bátor jelentkező
lelkesen ugrotta át.
Szép nyarat kívánva, köszönjük
részvételüket!

Orosz A.
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Megkérdeztük...
Herczeg Zsolt Mezőtúr város
polgármestere és Batta Attila
Viktor alpolgármester sajtótájékoztatót tartott a június
hónapban megtartott testületi
ülések napirendjeiről, előterjesztéseiről.
- Soron kívüli nyilvános ülésen a
napirendi témák között szerepelt
az MVK Mezőtúri Városüzemeltetési
Kommunális Nonprofit Kft. beolvadással történő megszüntetése.
Mi indokolta ezt a döntést?
- A hulladék közszolgáltatás kapcsán jó néhány döntést kellett meghoznunk. Olyan jogszabályi változások következtek be az elmúlt időszakban a hulladék közszolgáltatási
területen, amelynek következtében
be kellett látnunk, hogy nem tudjuk
tovább folytatni a hulladékelszállítást. Önkormányzatunk képtelen a
saját társaságát finanszírozni hónapokon keresztül úgy, hogy az nem
jut bevételhez. A lényeg az, hogy
április elsejétől kezdődően a közszolgáltatók nem bocsáthatnak ki
számlát. Körülbelül 13-14 millió
forint költsége keletkezik az MVK
Kft-nek havonta, ezt finanszírozni
kellett volna minden hónapban. Ezt
Mezőtúr Város Önkormányzata a
jelenlegi pénzügyi helyzetében sajnos nem tudja megtenni. A június
9-ei ülésen e döntésünk miatt kellett további határozatokat hoznunk.
Így a közszolgálati szerződés módosítására is sor került. Június 30-ig
végzi az MVK Kft. a közszolgáltatást és július elsejétől az NHSZ
Szolnok Közszolgáltató Kft. fogja a
hulladékszállítást ellátni.
A többi feladatot, amely az MVK
Kft-nél volt, mint például a START
közfoglalkoztatásban az illegálisan
elhelyezett szemét, vagy a közterületeink hulladékainak elszállítása
továbbra is az önkormányzat kötelezettsége
marad,
amit
az
Intézményellátó Kft-hez rendeltük
hozzá. Megkezdődik a beolvadási
folyamat, ami várhatóan néhány
hónapot vesz igénybe. Emellett
döntöttünk ügyvezető asszony,
Szalóki Anna munkaviszonyának
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről is, ő ezután a kijelölt
közszolgáltatóhoz kerül át.
Bízom abban, hogy a hulladékszállítás kapcsán a lakosság semmilyen változást, fennakadást nem fog

érzékelni. Fontos célunk ez, hiszen
kiemelt közszolgáltatásról van szó.
Természetesen némi változás várhatóan lesz, de ezzel kapcsolatosan készült egy tájékoztató, amely
minden háztartásba el fog jutni.
Kiemelném, hogy a díj változatlan
lesz, viszont a közszolgáltatók április elseje óta nem bocsáthatnak ki
számlát, ezért felhívom a figyelmet
arra, hogy a hulladékdíj árát mindenki tegye félre, mert előbb-utóbb
megfogja kapni a számlát.

csőtörések helyreállításának a
minősége, vagy nem elvégzése.
Többször tapasztalunk olyat, hogy
az aszfaltburkolatot hetekig nem
állítják helyre. Bízom abban, hogy
rövid időn belül olyan szintre jut a
Tiszamenti Regionális Vízmű, ami
a mi társaságunknál megszokott
volt.

- A soros ülésen első napirendi
pontként szerepelt a Mezőtúri
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2015. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató, valamint beszámoló a
Mezőtúri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről. Mit tudhatunk erről az előterjesztésről?

- Tartalmas beszámolót olvashattunk Mezőtúr város lakosságának
egészségi állapotáról és az elmúlt
év legfontosabb közegészségügyi,
járványügyi eseményeiről, prevenciós intézkedésekről.
Az első fejezet a település és környezet-egészségügyi szakterület,

- Polgármester úr után Batta Attila
Viktor alpolgármester úr tájékoztatta a sajtót.

- A víziközmű szolgáltatás terén
néhány évvel ezelőtt egy jelentős
jogszabályi változás következett be,
így kénytelenek voltunk beintegrálódni a Tiszamenti Regionális
Vízműhöz. Az eltelt időszak tapasztalatai nem igazán kedvezőek.
Látszik valamilyen szintű javulás,
de még mindig nem tartunk ott,

ebben a legfontosabb kérdéskör a
Berettyó-Körös Ivóvízminőségjavító projekt nyomonkövetése volt.
Kiemelt feladat volt a mangán, vas,
arzén, ammónium eltávolítása. Én
úgy értékelem a helyzetet a beszámoló alapján, hogy az ivóvizünk az
előírásoknak megfelelő.
A kémiai biztonság szakterületénél 2015-ben veszélyes anyagokat,
készítményeket nem találtak. Az
élelmezés- és táplálkozás egészségügyi szakterület esetében felméréseket végeztek C és E vitamin
készítmények terén és kifogásolható terméket nem találtak. Örömmel
olvastam, hogy a reformkonyha
Mezőtúron jól működik, valamint
élelmiszer eredetű megbetegedés
nem fordult elő. A gyermek- és ifjúság egészségügy területén a kollégiumainkat vizsgálta a szakszolgálat,
csupán kisebb rendellenségeket tártak fel, pl. folyosó festés hiánya,
kopottak a WC ülőkék, de ezek
orvosolhatóak. A járványügyi szakterület részénél kiemelhető, hogy
fertőző agyvelőgyulladás nem volt
városunkban és a különböző szájon
át bevitt mérgezések száma is csökkent. Viszont összességében a fertőző betegségek száma nőtt, az

hogy a szolgáltatás színvonala
olyan lenne, mint mikor önkormányzati kézben volt a vízi közmű.
A TRV Zrt. többségében állami
tulajdonban lévő társaság. Amikor
az integráció létrejött számos probléma lépett fel, egyrészt, hogy a
számlázás elmaradt, másrészt a

emelkedés oka a légutakon át terjedő megbetegedések és különböző
vírusok agresszivitásában kereshető. Influenzajárvány nem fordult
elő városunkban. A védőoltások
igénybevétele nem megfelelő, kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. A
rovar és rágcsálóirtás területén, a

- Erre a napirendre minden évben
sor kerül, a képviselők megkapják a
szükséges
tájékoztatást.
A
Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
ezen belül a Tűzoltóság igen magas
színvonalon látta el a feladatát az
elmúlt esztendőben is. A tájékoztatóból kitűnik az, hogy a közbiztonság helyzete ezen a területen folyamatosan javul. Nagy hangsúlyt fektetnek a megelőző tevékenységre.
Önkormányzatunk nagyon fontosnak tartja, hogy a rendvédelmi szervekkel napiszintű, aktív, jó kapcsolata legyen.
- A Tiszamenti Regionális
Vízművek (TRV) Zrt. 2015. évi
üzemeltetési tevékenységéről szóló
előterjesztés is a testület elé került.
Mit tartalmazott ez?

védőnői szolgálat és a szakszolgálat
munkatársai számos alkalommal
végeztek vizsgálatot. Az általános
iskolák és óvodák esetében a fejtetvesség csökkenő tendenciát mutat.
Az egészségügyi igazgatásban a
jövőben gondoskodni kell az orvosok helybentartásáról. Városunkban
8 felnőtteket ellátó háziorvosi és 3
házi gyermekorvosi körzet található,
ebből egy betöltetlen, de ezt helyettesítéssel oldják meg. Az egészségügyi alapellátás folyamatos.
Az ápolási szakterületen és a
védőnői szakterületen végzett ellenőrzések mind pozitív eredménnyel
zárultak.
A családvédelmi szolgálat beszámolójában olvasható, hogy két településen
Mezőtúron
és
Kunszentmártonban - zajlottak
tanácsadások.
Ezúton is köszönöm a tartalmas
beszámoló elkészítését, valamint
köszönöm a szakterületen dolgozók munkáját, kiemelten Dr. Nagy
Éva járási tisztifőorvosnak.

Bodor Márti

Sétahajókázás
A Mezőtúri Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2016. június 15-én
40 fő rászoruló gyermeket vitt el
sétahajózni. A gyerekek a Rákóczi
és az Újvárosi iskolából érkeztek.
A gyermekek nagyon jól érezték
magukat, kaptak ásványvizet,
cukorkát és a hajó tulajdonosa
Csikász Lajos is megvendégelte
őket üdítővel. A hajókázás és a
délelőtti program zárásaként vendégül láttam a gyerekeket és kísérő tanáraikat egy – egy fagyira.

Rafael István
elnök
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Hajítógép és C-vitamin, avagy
hogy működik a generátor?

Hónapokkal ezelőtt adtunk hírt
arról, hogy a Teleki Blanka
Gimnázium tanulói és tanárai a
Nemzeti Tehetség Program keretében „A matematikai, a természettudományos, a technikai, a digitális,
valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a
köznevelési intézményekben” címmel meghirdetett pályázatban vesznek részt. Fedezd fel újra! Híres
találmányok természettudományos
háttere és mindennapi felhasználása volt az a kérdéskör, amit közelebbről kutattunk.
Programunk első témája a hajítás
története, technikája volt. Ennek
vizsgálata során terveztünk, kísérleteztünk, építettünk, kipróbáltunk,

Olvasó! Te tudod, miről van szó? Mi
most már büszkén mondhatjuk,
hogy nemcsak tudjuk, hogy ez az
analitikai kémia része, melynek
során anyagok összetételének
mennyiségi meghatározása történik, de saját kezünkkel ki is próbáltuk azt.
Kis csapatunk egy budapesti
kiránduláson is részt vehetett,
ennek programjából kiemelkedik a
Budapesti Műszaki Egyetem fizika
laborjában tett látogatásunk, ahol
egyetemi hallgatók mutatták be
nekünk a jelenleg ott folyó projekteket. Itt megtudhattuk például,
hogy a mikroszintű mágnesesség
felhasználásával a vérből gyorsan
kimutatható a malária.

újraterveztünk, újraépítettünk, újra
kipróbáltunk, mértünk és örültünk.
A római kori ostromgépek,
onagerek (a név vadszamarat jelent
utalva az állat rúgásához való
hasonlóságra) modern kori megvalósulása kelt életre a kezünk között.
A generátorok és transzformátorok világát elsősorban mérésekkel
közelítettük meg. Elektromágneses
hullám nem menekülhetett laborunkban oszcilloszkópjaink elől.
Kiderült az is, hogy nem mindenféle hullámot enged át a Föld légköre.
Megdöbbentő volt szembesülni
azzal a ténnyel is, hogy bizony a
szeretett ketyeréink (lásd pl. mobiltelefon) által keltett elektroszmog
rajtahagyja nyomát szervezetünk
működésén,
ingerlékenységet,
ismétlődő szívpanaszokat okozhat,
nem beszélve olyan rejtélyes megbetegedéseinkről, amikor nem is
sejtjük, hogy a háttérben egy agyonhasznált sugárzó kis „társunk” áll.
Harmadik
témakörünk
a
C-vitamin feltalálására és jelentőségére épült. Ezzel kapcsolatosan a
titrálás került terítékre. Kedves

A Kármán Tódor szélcsatorna
szelébe nem engedtek beállni, bár
szívesen kipróbáltunk volna egy
szerényebb szélvihart a bőrünkön,
de így is hallottunk iszonyatos szélzúgást, és láttunk általunk korábban soha nem látott örvényeket,
amilyenek egyébként házainkra és
autóinkra hatnak a valóságban.
Tapasztalatainkról prezentációkat készítettünk, melyeket az osztályainkban adtunk elő, illetve születtek poszterek is a témában, melyeket az általános iskolások is megtekinthettek iskolánkban.
Nos lehet, hogy felfedező mégsem lesz belőlünk (bár ki tudja
még), de az biztos, hogy a program
során olyan érdekes dolgokat
tapasztalhattunk meg a természettudományok ilyen kis szeletéből is,
amelyekre a hagyományos iskolai
órák keretében biztosan nem kerülhetett volna sor, és így közelről
szemlélve sugarakat, szeleket, hullámokat és százalékos összetételeket váratlanul egy új, csodákkal teli
világba kukkanthattunk bele.

Álláshirdetés
Bölcsőde keres megváltozott munkaképességű dolgozót 4 órás takarítónői állásra. Váltott műszak. /Legalább 40% -os egészségkárosodással
rendelkezzen./
Valamint megüresedett egy kisgyermeknevelői állás, amelyet szintén
meghirdetünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a Zrínyi út 3 szám alatt, valamint a
turibolcsi@citromail.hu-n, további felvilágosítás 350-495-ös telefonszámon.

Szakmai, közlekedésrendészeti verseny
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság idén
is meghirdette szakmai, közlekedésrendészeti versenyét.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság
kiemelt
figyelmet fordít a közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állomány
közlekedésrendészeti ismereteinek
bővítésére, vezetéstechnikai tudásának javítására. A rendőrök 2016.
május 25-én járőr-gépkocsivezető
és karos forgalomirányító megyei
versenyen adtak számot szakmai
tudásukról. A döntőt Kosztyó Gábor
rendőr alezredes, a Jász-NagykunSzolnok
Megyei
Rendőrfőkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője
nyitotta meg.
A megyei verseny KRESZ és

majd a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányságot.

szakmai elméleti tesztlap kitöltése
mellett gyakorlati versenyszámok
teljesítéséből állt. A szervezőket
tapasztalt zsűri segítette. Az országos döntőn a megyei verseny kategóriánkénti legjobbjai képviselik

főtörzsőrmester (JNSZ MRFK
Forgalomellenőrző Alosztály)
III. hely Papp Erik rendőr törzsőrmester
(JNSZ
MRFK
Forgalomellenőrző Alosztály)

Megyei Szakmai Közlekedésrendészeti Verseny eredményei:
Karos forgalomirányító kategória
I. hely Uri Kovács István rendőr
főtörzszászlós
(Szolnoki
Rendőrkapitányság)
II. hely Szabó Sándor c. rendőr
főtörzsőrmester (JNSZ MRFK
Forgalomellenőrző Alosztály)
III. hely Barta Lajos c. rendőr
főtörzszászlós
(Mezőtúri
Rendőrkapitányság)
Járőr-gépkocsivezető kategória
I. hely Hajdú Sándor c. rendőr
törzszászlós
(Mezőtúri
Rendőrkapitányság)
II. hely Barna Tibor c. rendőr

Forrás: www.police.hu

Daczi Zsolt Emlékkoncert
Daczi Zsoltra emlékeztek
városunkban 2016. június 11-én.
Daczi Zsolt magyar gitáros, a
Bikini, az Omen, a Tirana Rockers
és a Carpathia Project együttesek
egykori tagja.
Az eseményen Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere szólt
elsőként a közönséghez, valamint
köszöntötte Dacziné Borikát Daczi
Zsolt édesanyját.

Mányi Tibor főszervező elmondta, hogy 4 évvel ezelőtt jött az
emlékestek ötlete. Fontos, hogy ne
feledjük el szeretteinket.
A rendezvényen részt vett Zeffer
András a MobilMánia frontembere
is, valamint Horváth Attila dalszövegíró, akik közösen emlékeztek
vissza Zsoltra. A délutánon jelen
volt többek között Kalocsai József és
felesége, Kékesi László a MobilMánia
basszusgitárosa, valamint Som Lajos
a Piramis együttes megalapítója.

A nap tiszteletére Berczeli Endre,
Tóth István, Geszti Viktor és
Petróczki Csaba adta elő a Velünk
leszel című dalt, akikhez csatlako-

zott Zeffer András is.
A délután folytatásaként a mezőtúri Fenomén zenekar lépett színpadra. Sajnos az időjárás közbeszólt és néhány dal után hatalmas
vihar kerekedett, így a rendezvény
véget ért.
Az est további részeként színpadra lépett volna a Rock System, a
TBC és a Memento zenekar is.

Bodor Márti
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NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2016. július 1-től az NHSZ
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit
Kft. látja el a hulladékszállítási,
gyűjtési feladatokat Mezőtúr város
területén. A hulladékszállítással
kapcsolatban kialakult helyzet
megoldására a 292/2013. (VII.26)
kormányrendelet alapján a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
36300/2122-21/2016.ált határozata szerint az NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t
jelölte ki közérdekű szolgáltatóvá a
közszolgáltatás ideiglenes ellátásra.

Mezőtúri Információs pontunk
az alábbi feladatokat látja el:
- általános tájékoztatás nyújtás
lakossági és közületi ügyfelek
részére
- szerződéssel kapcsolatos ügyintézés (belépő és kilépő ügyfelek
adatváltozásának adminisztrációja)
- az NHSZ Szolnok Közszolgáltató
Nonprofit Kft. által forgalmazott
kommunális, valamint szelektív
(sárga) hulladékgyűjtő zsákok értékesítése
- sárga fedelű szelektív hulladékgyűjtő edények igény szerinti
átadása

A települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
alapján a hulladékszállítás a lakosságtól és a közületektől egyaránt
legalább hetente egy alkalommal
történik.

A hulladékszállítás ünnepnapokra, munkaszüneti napokra
tekintet nélkül történik! Továbbá
tájékoztatjuk Önöket, hogy a NEM
SZILÁRD ÚTBURKOLATTAL ellátott területeteken a hulladékgyűjtést KIZÁRÓLAG AZ IDŐJÁRÁS
FÜGGVÉNYÉBEN tudjuk ellátni!

Kérjük, hogy az edényeket jó látható és könnyen megközelíthető
helyre helyezzék ki az adott körzetek gyűjtőnapján reggel 07.00-ig!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy kizárólag az edényzetben, illetve a
Társaságunk által forgalmazott
hulladékgyűjtő zsákokban elhelyezett hulladékot szállítjuk el. A
többlet hulladék elszállítására
alkalmas 110 literes hulladékgyűjtő
zsák megvásárolható Társaságunk
szolnoki Ügyfélszolgálatain és a
Mezőtúron üzemelő hulladékudvarban létesített Információs pon-

Továbbá tájékoztatjuk Önöket,
hogy változik a „házhoz menő”
szelektív hulladékgyűjtési rendszer is 2016. július 1-től!

tonkun.

mentes csomagolási hulladékok
(műanyag, papír, italos karton, fém
csomagolási
hulladékok).
Amennyiben a szelektíven gyűjtött
hulladékok mennyisége indokolja,
lehetőség van a Mezőtúron üzemelő Információs ponton vagy ügyfélszolgálatunkon további sárga fedelű 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényre igényt leadni vagy
szelektív hulladékgyűjtő 110 literes
zsákokat vásárolni.

Mezőtúri Információs pont
elérhetőségei:
(Mezőtúri hulladékudvar)		
5400 Mezőtúr, Kávási Sándor
u. 52.
Tel:(+36 20) 331-1579
Email:info.ketpo@nhsz.hu
www.nhszketpo.hu
Nyitva tartás:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

7:00-15:00
7:00-15:00
7:00-15:00
10:00-18:00
7:00-15:00

2016. július 01.

Megszűnik a házhoz menő zöld
hulladékok begyűjtése. A továbbiakban a zöld hulladékokat a mezőtúri hulladékudvarba tudják leadni
nyitvatartási időben.
Az eddigiektől eltérő módon
négy hetente egy alkalommal kerülnek elszállításra a sárga edényekben gyűjtött, tiszta, szennyeződés-

Kommunális hulladék gyűjtésének ütemezése 2016. július 4-től:
Minden héten hétfői napokon:
Sugár út, I. utca, II. utca, III. utca,
IV. utca, V. utca, VI. utca, VII. utca,

VIII. utca, IX. utca, X. utca, XI. utca,
XII. utca, XIII. utca, XIV. utca, XV.
utca, XVI. utca, XVII. utca, XVIII.
utca, XIX. utca, XX. utca, Tartsay V.
u., Kert u., Szegedi Kiss I. tér, XXI.
utca, XXII. utca, XXIII. utca, XXIV.
utca, XXV. utca, XXVI. utca, XXVII.
utca, XXVIII. utca, XXIX. utca, Esze
T. u., Balassa B. u., Daru u., Pacsirta
u., Akác u., Nyárfa u., Huba u.,
Előd u., Fűzfa u., Lehel u., Bálvány
u., Szigony u., Álmos u., Árpád u.,
Korányi F. u., Nagy Jenő u.,
Laktanya u., Földvári u., Vásárhelyi
P. u., Bólyai J. u., Eötvös u.,
Semmelweis u., Tó u., Kákás u.,
Piac tér.

u., Székes u., Rendes u., Irányi D.
u., Bástya u., Varjaszug, Rózsakert
u., Szandazug, Bimbó u., Csalogány
u., Dob u., Eper u., Túrtő.

Minden héten keddi napokon:
Szabadság tér, Dózsa Gy. út,
Zrínyi M. u., Rákóczi u., Wesselényi
u., Apród u., Gárdonyi u., Nyári
Nagy Pál u., Magyar u., Arany J. u.,
Búza u., Hunyadi J. u., Jókai M. u.,
Fóti út, Virág u., Szabadság u.,
Madách u., Vasvári P. u., Balogh Á.
u., Kőrösi Csoma S. u., Vak Bottyán
u., Hajó u., Ady E. u., Budai Nagy
A. u., Liszt F. u., Bartók B. u.,
Jelinek K. u., Ifjúsági ltp., Törő P.
u., Korsós u., Gábor Á. u., Szalma
u., Széna u., Gödör u., Szélmalom
u., Kiss J. u., Kerekes u., Malom u.,
Komló u., Zenész u., Béke u.,
Bercsényi u., Komp u., Pipacs u.,
Pétery K. u., Szív u., Csillag u.,
József A. u., Munkácsy M. u.,
Martinovics u., Garibaldi u., Tündér
u., Cserepes u., Alsórészi regálé,
Katona J. u., Kávási S. u., Babits M.
u., Határ u., Mészáros u., Rövid u.,

Minden héten pénteki napokon:
Kodály Z. u., Homoki Nagy I. u.,
Nagy Lajos király u., Kiss I. u.,
Szolnoki út, Tamkó Sirató K. u.,
Szép E. u., Badár B. u., Széchenyi I.
u., Nagycsapatkert u., Frankel L. u.,
Nagy I. u., Deák F. u., Cs. Wagner J.
u., Borsó u., Alkotmány tér,
Andrássy u., Koltói A. u., Bajnok u.,
Vásár u., Radnóti M. u., Petőfi tér,
Szabadság tér, Ifjúsági ltp., Dózsa
Gy. út, Kossuth út, Kossuth tér,
Fekete I. u.

Vízközi kert, Vízmű u.

utca, XV. utca, XVI. utca, XVII. utca,
XVIII. utca, XIX. utca, XX: utca, XXI.
utca, XXII. utca, XXIII. utca, XXIV.
utca, XXV. utca, XXVI. utca, XXVII.
utca, XXVIII. utca, XXIX. utca,
Tartsay V. utca, Kert u.

Minden héten szerdai napokon:
Erkel F. u., Vágóhíd u., Batsányi
J. u., Dobó I., Szeder u., Egri J. u.,
Rozmaring u., Makk J. u., Füzes u.,
Faragó B. u., Kertész u., Vadász u.,
Megyeri K. u., Diófa u., Mátyás
király u., Kakas u.,, Árpa u., Repce
u., Dohány u., Alma u., Pusztaperes,
Peresi konténerek, FRNY, Miklósi
út, Bodzáskert u., Túrkevei út,
Benkő Gy. u., Május 1. út, Kisfaludy
u.,
Kölcsey F. u., Munkás u.,
Bezerédi P. u., Szondi u., Berek u.,
Toldi M. u., Honvéd u., Kinizsi u.,
Thököly u., Északi összekötő u.,
Székeskert, Bem u., Alkotmány u.,
Köztársaság u., Mikes K. u.,, Árok

Minden héten csütörtöki napokon:
Puskin út, Bajcsy-Zs. E. u., Petőfi
u., Damjanich u., Vörösmarty u.,
Könyves K. u., Csokonai u., Hajnal
u., Vas u., Stromfeld A. u., Fürdő u.,
Jázmin u., Kürt u., Móricz Zs. u.,
Futó u., Mikszáth K. u., Klapka u.,
Múzeum tér, Szegedi Kiss I. tér,
Táncsics M. u., Áchim A. u., Gát u.,
Szegfű u., Rózsa u., Dugovics T. u.,
Tulipán u.

A szelektív hulladékok begyűjtésének az ütemezése az alábbiak
szerint valósul meg:
2016. július 7-től négyhetente:
I. utca, II. utca, III. utca, IV. utca,
V. utca, VI. utca, VII. utca, VIII.
utca, IX. utca, X. utca
XI. utca, XII. utca, XIII. utca, XIV.

2016. július 8-től négyhetente:
Sugár út, Balassa u., Nyárfa u.,
Esze T. u., Pacsirta u., Akác u., Előd
u., Fűzfa u., Huba u., Kákás u.,
Lehel u., Álmos u., Árpád u.,
Bálvány u., Szigony u., Nagy Jenő
u., Földvári u., Bólyai u., Eötvös u.,
Semmelweis u., Tó u., Korányi F. u.,
Daru u.
2016. július 14-től négyhetente:
Vásárhelyi P. u., Kodály Z. u.,
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Nagy Lajos király u., Kiss I. u.,
Szolnoki út, Szép E. u., Tamkó
Sirató K. u., Badár B. u.,Széchenyi I.
u., Frankel L. u., Nagy I. u., Deák F.
u., Cs. Wagner J. u., Nagycsapatkert
u., Borsó u., Koltói A. u., Alkotmány
tér, Alkotmány u., Bajnok u., Puskin
út, Eper u., Dob u., Csalogány u.,
Szegfű u., Andrássy u., Tulipán u.,
Vásár u., Dugovics T. u., Fekete I. u.,
Rózsa u., Homoki Nagy I. u.,
Radnóti M. u.

Rákóczi u., Zrínyi M. u., Garibaldi
u., Wesselényi u., Gárdonyi u.,
Apród u., Arany J. u., Nyári Nagy P.
u.,Katona J. u., Jelinek K. u., Búza
u., Hunyadi u., Tündér u., Péteri K.
u., Magyar u., Kiss J. u., Fóti út,
Széna u.

2016. július 15-től négyhetente:
Bimbó u., Árok u., Bem u.,
Köztársaság u., Székes u., Rendes u.,
Irányi D. u., Áchim A. u., Bástya u.,
Bajcsy Zs. E.u., Csokonai u., Múzeum
tér, Táncsics u., Gát u., Mikes K. u.,
Klapka u., Mikszáth K. u., Móricz Zs.
u., Futó u., Kürt u., Jázmin u., Fürdő
u., Vörösmarty u., Damjanich u.,

2016. július 22-től négyhetente:
Martinovics u., Szív u., Csillag u.,
Budai Nagy A. u., Liszt F. u., Kávási
S. u., Madách u., Ady E. u., Balogh
Á. u., Virág u., Babits M. u., Bartók
B. u., Béke u., Hajó u., Vízmű u.,
Szabadság u., Vasvári P. u., Kőrösi
Csoma S. u., Munkácsy M. u.,
Cserepes u., Vak Bottyán u., Komló
u., Kerekes u., Malom u., Zenész u.,
Komp u., Bercsényi u., Gödör u.,
Szélmalom u., Jókai M. u., Gábor Á.
u., Korsós u., Szalma u., Törő P. u.,
Határ u., Mészáros u., Rövid u.,

Hajnal u., Könyves K. u.

Pipacs u.

2016. július 21-től négyhetente:
Petőfi u., Vas u., Stromfeld A. u.,

2016. július 28-tól négyhetente:
Batsányi J. u., Vágóhíd u., Dobó

BULIHAJÓ

I. u., Egri J. u., Makk J. u., Faragó B.
u., Megyeri K. u., Mátyás király u.,
Árpa u., Alma u., Repce u., Diófa u.,
Vadász u., Kertész u., Füzes u.,
Rozmaring u., Szeder u., Erkel F. u.
2016. július 29-től négyhetente:
Május 1. u., Bodzáskert u.,
Munkás u., Kisfaludy u., Túrkevei
u., Kölcsey F. u., Honvéd u., Berek
u., Toldi M. u., Kinizsi P. u.,
Thököly u., Bezerédi P. u., Ifjúsági
ltp., Benkő Gy. u., Rózsakert u.,
Szondi u., Kossuth tér, Kossuth út,
Szabadság tér, Dózsa György u.,
József A. u.
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy az egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer
kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot. A
számlázással és az április 1-je utáni

teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel
kapcsolatban az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatát legyenek szívesek keresni! www.nhkv.hu
További kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat és információs pontunkat az alábbi elérhetőségeken:
Szolnoki Információs pont:
H-5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telefon: (+36 56) 511-430, (+36 56)
511-440
Email: hulladek.szolnok@nhsz.hu
Mezőtúri Információs pont:
5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52.
Tel:(+36 20) 331-1579
Email: info.ketpo@nhsz.hu
Belvárosi Ügyfélközpont:
H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
(Polgármesteri Hivatal épülete)
Telefon: (+36 56) 503-569
Email:
ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

BULIHAJÓ
Élménybeszámoló

A Kossuth iskola 6. osztálya
bekapcsolódott az OTP Fáy András
Alapítvány által elindított országos
Sulibank programba. A program az
általános iskolai korosztály pénzügyi ismereteinek bővítését, a pénzügyi kultúra fejlesztését tűzte ki
célul, a szövegértés és a digitális
kompetencia fejlesztésével összekapcsolva. A gyerekek egyénileg és
csoportosan is aktívan részt vesznek a tesztek, kvízek és szöveges
feladatok megoldásában. A programhoz országosan közel 11 ezer
gyermek csatlakozott.
Június 5- én, vasárnap rendezték

meg a program tanévet záró rendezvényét Budapesten, a Dunán.
A Bulihajóra a Kossuth iskola 6.
osztálya is meghívást kapott. A rendezvényen elismerésekre is sor
került. Haga Ferenc, a Sulibank
Program vezetője a Kossuth iskola 6.
osztályának átadta a legtöbb pontot
gyűjtő osztályt elismerő oklevelet,
Szegedi Tamás pedig egyéni 2. helyezést ért el, és vehette át a kiemelkedő
eredményéért az oklevelet.
Gratulálunk!

Varga Katalin
a programban az osztályt
támogató pedagógus

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő
komp 2016. június 1-jétől üzemel.
Menetrend: hétfőtől vasárnapig
6:00 - 20:00 óráig

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Amikor befejeztük a kompetenciamérést, magyartanárunk, Kati
néni, aki segít nekünk a sulibankos
programban, hozta a hírt, hogy első
helyezést értünk el az osztályszintű
pontversenyben, és meghívást kaptunk a bulihajóra Budapestre.
Nagyon örültünk, hogy nyertünk a
sárkányhajózás mellé még egy
élményt.
Június 5-én az induláskor zuhogott az eső. Egy kicsit elázva bár, de
elindultunk
busszal
Pestre.
Csodával határos módon baj nélkül
megúsztam az utat, ugyanis nem
bírom jól az utazást. Mikor megérkeztünk Pestre, a Duna mellé, mindenki azt kémlelte, hogy hol lehet
az Európa hajó. Mint később kiderült, át kellett menni a budai partra.
Megérkeztünk. Első esemény az
eredményhirdetés volt. Akkor már
tudtam, hogy egyéni második
helyezett lettem, és mikor arra

ben még nem volt részem. Amint
elszabadultam a kérdések elöl,
nekiláttam a körülnézni. Jó volt a
fagyi, a vattacukor, az inni-enni
valók és persze a programok sem
voltak utolsók. Az előadásokból sajnos nem láttam sokat, de a „nézéséből meg a járásából” kaptam eleget.
A sztárvendég Kis Grófo volt.
Összességében nagyon jó volt.
Sajnos tudok nagyon gyerekes is
lenni, és egy lufi elvesztése miatt is
képes vagyok elszomorodni. Ez történt. Nagy nehezen sikerült szerezni egy héliumos lufit, de véletlen
elengedtem. Egy fiú felpattant egy
székre, elkapta és elvitte. De szerencsére kaptam egyet az egyik
barátomtól. A visszaúton találkoztunk egy viharral, de semmi baj
nem volt. Élveztem a kirándulást,
várom a sárkányhajózást. Remélem,
ősztől újra foglalkozni fogunk a
portállal.

került a sor, hogy kimenjek az oklevélért, mintha kisebb fajta szívrohamot kaptam volna. Már régebben
úszóversenyeken megszoktam,
csak az indulás ilyen félelmetes, ha
elindultál, már nem.
Az eredményhirdetés után jött az
„interjú”. Fura volt, mivel ilyesmi-

Szegedi Tamás
6. osztályos tanuló
Mezőtúri Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola
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Élet-Mű-Kiállítás
Tisztelgés Veress Miklós emléke előtt

Életének 87. évében, 2016. június
3-án elhunyt Veress Miklós Ferenczydíjas, Izsó Miklós- díjas, a Magyar
Köztársaság
Arany
Érdemkeresztjével kitűntetett keramikus,
Mezőtúr Város Díszpolgára.
Akik Mezőtúron ismerték, megdöbbenve értesültek e hírről, hiszen
öt nappal korábban, a Túri Fazekas
Múzeumban, önálló kiállítása megnyitóján még személyesen ígérte
meg, hogy a századik születésnapja
megünneplésére is ezt a helyszínt
választja majd. Nem sok ígéretét
szegte meg, ezt az egyet, amit igazán fontos lett volna betartania, sajnos igen. Így lett egy kiállítási katalógusszövegből tiszteletadó megemlékezés.
Az elmúlt tíz évben, mint a
Veress-életmű egy jelentős részét
őrző múzeum munkatársa, többször
találkoztam Miklóssal budapesti otthonában. Beszélgettünk sokat a
művészetről, mindenféle művészetről, mert annak minden ága érdekelte. A közállapotokról, a világról-e
témákat néhány perc alatt egy fél
mosollyal és némi fejcsóválással
elintéztük, és újra kikötöttünk jó
kezű szobrászoknál, jó szemű festőknél, tisztes iparosembereknél
vagy a horgászat szépségeinél.
Boldog volt, ha szerették a műveit, örült, ha dicsérték, de a pátoszos
ömlengéstől távol tartotta magát:
„Inkább biccentsen valaki egyet a
szobrom láttán, mint Ez fantasztikus drága művész úr ilyen szép
nincs is!!! felkiáltással bizonyítsa,
hogy nem ért.” – mondta egy
beszélgetés alkalmával.
Ehhez tartom magam, amikor
inkább az ő szavait idézve szeretnék emlékezni rá.

Mezőtúron született 1929-ben.
Egyszerre volt szép és kemény
gyermekkora. „Édesanyám csodálatos ember volt, apám kemény,
konok, néha féltem tőle. Voltak tantárgyak, amiket nagyon szerettem,
voltak, amiket sehogy se tudtam
megtanulni. A nyelvekhez semmi
érzékem nem volt, viszont szerettem a sportokat és a rajzot.”
A tanulás mellett dolgozott, illetve edzett, egyre jobb tornász vált
belőle.
A
túri
Református
Gimnáziumban eltöltött évek alatt
fogalmazódott meg benne először a
gondolat, hogy a művészi pályát
válassza. „Az újvárosi Hangya kocsmában pultos voltam, a sörcsapolás
közben rajzoltam a vendégeket.

készletekről.
Közben megházasodik, feleségül
veszi Opra Gizella divattervezőt, aki
sokszor modellje is volt egy-egy
szobor mintázásánál. Előbb Edit
lányuk születik meg, majd Tamás
fiuk.
Az 1960-as évek közepén már jellemzővé válik az a fajta periodikus
munkastílus, ami a gyári munkaszakaszban végig, 1989-ig jellemzője lesz: az ipari formatervek mellett
klasszikus szobrokat is készít.
Szobrászatban előbb a realisztikus
ábrázolást részesíti előnyben, majd
a 70-es években már a geometrikus
megoldások érdeklik, a 1980-as
évek közepétől pedig az organikus
formákból – kövekből, a fa textúrá-

Kitűntetései közül a szakmai
díjakra volt a legbüszkébb, az Izsó
Miklós díjat 1988-ban kapta meg, a
Ferenczy Noémi-díjat 1994-ben. A
legnagyobb megtiszteltetésnek szülővárosa díját tartotta: 2006-ban
Mezőtúr díszpolgára lett.
Nyugdíjba vonulása után még
kicsit többet dolgozott, mint előtte.
„Ekkor jött el az idő, hogy egyéni
művészi pályám terveit megvalósítsam. Rengeteg ötletem volt, minden
reggel úgy keltem fel, hogy na,
végre, megint mintázhatok.”
Nem volt külön műhelye, lakásuk egyik szobájában vagy a meghívásoknak eleget téve Kecskeméten,
Hódmezővásárhelyen és a Túri
Fazekas Kft.-ben dolgozott. Ekkor

Jöttek oda mindenféle munkások,
ott találkoztam sok fazekassal, de
voltak ott nők, gyerekek, alacsonyak és magasak, finom vonásúak
és darabos arcúak. Rácsodálkoztak,
mikor lerajzoltam őket, hogy
milyen élethűek a képeim. A szerencsétlen szerencse is velem volt,
már olimpiai kerettag voltam a tornászoknál, mikor eltört a kezem…
így maradt a rajzolás…1952-ben felvettek az Iparművészeti Főiskolára.”
A főiskolán a kerámiát választja
fő szakának – ahogy az akkor ott
tanuló másik mezőtúri diák, Török
János is, a későbbi neves Zsolnaytervező – és beleveti magát a tanulásba. Borsos Miklós és Gádor
István a közvetlen mesterei, de számos akkori neves szobrász, keramikus is ellátja tanácsokkal. „Elejétől
fogva egyszerre készültem iparművésznek, tehát inkább tervezőnek,
és képzőművésznek, tehát inkább
szobrásznak. Gádor, Borsos is azon
a véleményen volt, hogy nekem
mindkét vonalat tanulnom kell,
hisz a rajz is jól ment, a mintázás is.
Harmadévben már előfordult, hogy
valamelyik tanár megkért, az elsősöknek én tartsam a razot vagy a
mintázást.”
A forradalom évében lediplomázott és hívta a Kőbányai és a
Hollóházi Porcelángyár is tervezőművésznek. Egyszerre készítette a
gyárak számára terveit az ezerszám
gyártott nippekről, a nagyobb figurális porcelánokról, és a kor formatervezési trendjének megfelelő

jából stb. – indulnak ki művei.
Mezőtúron köztéri alkotások formájában az előző két korszak munkáiból láthatunk a Református
Kollégium falán és a Sportpályán.
„A porcelán edények tervezésénél nagyon jó hasznát vettem
annak, ami a mezőtúri évekből
megmaradt. Az ottani fazekasság
tökéletesen kiforrott formában szolgálta a praktikumot még akkor is,
mikor dísztárgyak készít. Egy jó
arányú szilke, tányér, korsó igazi
design-remek, még ha öttszáz éves
is.” –leghíresebb több tucat önálló
formából álló készletei (Gizella,
Lívia és Veronika készletek) lassan
negyven évesek lesznek, de formájuk ma is korszerű, bármikor gyártható lenne ismét, ha lennének kerámiagyáraink. Valóban őriznek valamit a népi cserépedények letisztultságából.
„Ha az EMBER szó jut eszembe,
Veress Miklósra gondolok.”-ezt
Hofi Géza nyilatkozta egyszer, aki
mielőtt a színész lett, a kőbányai
gyárban porcelánfestőként dolgozott Miklós irányítása alatt. A
humánum végigkísérte művészi
pályáját, legjobban az ember érdekelte. Az ember formája, az ember
belsője.
Sokat kiállító művész, Mezőtúron
is többször bemutatkozott. Az
1980-as évekre az ország egyik legelismertebb keramikusa, a szakág
művészeti irányítója, a népi iparművészet és az iparművészet több
szintű zsűrijének is tagja.

már a porcelán háttérbe szorult, a
fazekasagyagot és a pirogránitot
használta.
„Nagyon büszke vagyok a családomra, a gyerekeimre, az unokákra. Külön öröm, hogy Tamás fiammal együtt állíthattunk már többször ki, kiváló képességű grafikusnak tartom.”-nyilatkozta 2007-ben,
a Túri Fazekas Múzeumban szervezett közös kiállítás alkalmával.
Ekkor adományozta mintadarabgyűjteményét, több mint 300 értékes kerámiát Mezőtúrnak, a múzeumnak.
Utolsó éveiben számos betegséggel küzdött, mindig humorral ütötte el a legnagyobb fájdalmat is, csak
arra gondolt, mi lesz azután, ha
újra tud rajzolni, mintázni. És mindig volt újra, élete utolsó hónapjában is készített még agyagképet,
utolsó kiállítására ugyanolyan lelkesen és örömmel készült, mint az
elsőre sok-sok évvel ezelőtt.
Hofi Géza szavaihoz csak csatlakozni tudok, talán kiegészíteném,
hogy MŰVÉSZ és átadni tudó
MESTER is volt. Miklós lehet, hogy
nevetne ezen és inkább egy viccet
idézne Hofitól.
Mind a múzeum, mind Mezőtúr
és Budapest XI. kerület, a lakóhely,
szeretne a közeljövőben emléktáblával
megemlékezni
Veress
Miklósról. Avatásukról hírt adunk.

Pusztai Zsolt
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ÜNNEPI KÖNYVHÉT
A MEZŐTÚRI MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Horgász hírek

„A könyv a legjobb barát. Akkor
foglalkozik vele az ember, amikor
akar, oly hosszan és annyiszor,
ahányszor akar. Az olvasó ember
olyan lesz, mint egy ínyenc - minden
hangulatához a megfelelő ételeket
választja ki és sohasem csalódik.”
(Silesius)
Minden korosztály találhatott
kedvére való programot a 87. Ünnepi
Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok mezőtúri rendezvénysorozatának kínálatában.
Az ország egyik legjelentősebb
kulturális rendezvényének Mezőtúr
több évtizede rendszeres résztvevője. A töretlen népszerűségnek
örvendő könyvfesztivál elsősorban
a kortárs magyar irodalom közreadásának ünnepe. A rendezvényso-

élményeim a Szent Jakab úton c.

anyukák és nagymamák a gyerme-

előadásra került sor.
“az Út”: a Santiagóba vezető
zarándoklat, amit általában magányosan tesznek meg a zarándokok
gyalog, egy hónap alatt. Mire megérkeznek céljukhoz, lélekben is
bejárnak egy utat, legalábbis sokan

kük fejlődésével kapcsolatban.
Június 13-án Böde Péter Vándor
Meseíróval találkozhattak a gyerekek és felnőttek. A mesékben a szegény legény hátára veti tarisznyáját, tesz bele hamuban sült pogácsát és elindul a nagyvilágba sze-

Mezőtúri Horgász Egyesület,
Gyerek és Ifjúsági
Horgászverseny
2016. június 26.
1.hely: Debreceni János Dávid
3,66 kg
2.hely: Hodos Marcell 2,20 kg
3.hely: Vásárhelyi Terézia 1,86 kg
4.hely: Hodos Sándor 0,96 kg
5.hely: Rácz Dávid 0,86 kg
6.hely: Tar Ákos 0,76 kg
7.hely: Bihari Lajos 0,74 kg
8.hely: Hajdú Szabolcs 0,62 kg
9.hely: Priffer Petra 0,60 kg
10.hely: Herceg Richárd 0,56 kg
11.hely: Balog Roland 0,56 kg
12.hely: Sípos Lili 0,52 kg
13.hely: Balog Lajos Viktor 0,48 kg
14.hely: Kovács Patrik.
Össz. fogás: 14,41 kg

rozaton a látogatók érdekes beszélgetéseken, bemutatókon és íróolvasó találkozón vehettek részt.

ezt szeretnék. Rendezvényeink
szervezésénél előnyben résesítjük a
Mezőtúron élő vagy Mezőtúrról

rencsét próbálni. Így teszi ezt Böde
Péter – Vándor Meseíró is, csak hátizsákjába nem elemózsiát, hanem
saját maga írta és illusztrálta könyveit, kifestő füzeteit teszi, és elindul, de nem a nagyvilágot, hanem
az óvodásokat és a kisiskolásokat
hódítja meg rendhagyó találkozókon.
A tavaszi félévben, háromfordulós olvasópályázatot hirdettünk,
Jeff Kinney Egy ropi naplója című
sorozatának első három kötetéből.
Nagy örömünkre sokan jelentkeztek és olvasták el velünk Greg vicces történeteit.
Ezúton gratulálunk minden
résztvevő gyermeknek és külön is
gratulálunk a díjazottaknak!
I. Nagy Martin (Mezőtúri
Református Kollégium)

Június 2- án Női arcképek a történelemben címmel író-olvasó találkozóra vártuk az érdeklődőket. A
vendég Fábián Janka, fiatal írónő
volt, aki az Ünnepi Könyvhétre
megjelent könyvét is elhozta. A
sikeres írónő beszélt az indulás
nehézségeiről, a könyvek születéséről, a szereplők kiválasztásáról,
további terveiről is. A vendégeket
Patkós Éva városi képviselő köszöntötte Mezőtúr Város Önkormányzata
nevében. Mindannyian, akik részt
vettünk az előadáson egy nagyszerű délután részesei lehettünk.

Június 9-én Kovács Ferenc úti

elszármazott polgárokat, ezért is
nagy örömmel fogadtuk, hogy meghívott vendégeink között üdvözölhettük Kovács Ferenc urat, akinek
vetítéssel egybekötött élményeit
hallgathattuk meg.

Köszönjük
a
támogatást:
Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki
Horgász és Kisállateledel Bolt,
Herceg Lajos.

FELHÍVÁS

Mezőtúri Horgász Egyesület,
Balázs Árpád Emlékverseny
2016. július 9-10-én
9-én 12 órától - 10-én 12 óráig.
Gyülekező: 9-én, 9-9,30-ig, a
Harcsás Földhídnál.
Páros, fenekes, 2-2 botos.
Nevezési díj: 3000Ft / csapat.
Nevezési határidő: Július 3.
Későbbi nevezést nem fogadunk
el!
Nevezni a Pinki Horgászboltban
és a Piactéri Horgászboltban lehet!

Virág Büfé a Közösségi
Házban
Nyitvatartás:
H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
Vas: zárva,
(Illetve a rendezvényekhez
igazodva.)
Várunk minden régi és új vendéget,
kedves kiszolgálással, kulturált környezetben!

Június 10-én Játékos fejlesztés,
fejlesztőjátékok a gyermekkönyvtárban címmel, Csete Olga konduktor jött el hozzánk a gyermekkönyvtárba és beszélgetett a kisgyermekes szülőkkel. A kellemes
hangulatú beszélgetésen kötetlenül
és bátran tehették fel kérdéseiket az

II. Petróczki Adrienn (Mezőtúri
Újvárosi Általános Iskola)
III. Kiss Áron (II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola)
Különdíj: Garai Hajnal (Szent
István Katolikus Általános Iskola)

a Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár dolgozói
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mezőtúr és vidéke
34 település még felkészültebben
várja a befektetőket

A vidéki régiókra irányuló,
egyre fokozódó befektetői figyelemre reagálva a Nemzeti Befektetési
Ügynökség (HIPA) tavaly ősszel elindította a Befektetőbarát Település
Programot, melynek célja a települések felkészítése a befektetők profes�szionális kezelésére, ezáltal a teljes
hazai befektetési környezet versenyképességének fokozása. A képzést
sikeresen teljesítő 34 település képviselőinek Szabó László külgazdasági
és külügyminiszter-helyettes, valamint Ésik Róbert, a Nemzeti
Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke adták át az elismeréseket.
A HIPA a nemzetközi befektetőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás mellett a magyarországi

vők egy befektetői előadásból és
stratégiából álló pályázati anyagon
mutathatták meg felkészültségüket.
A beérkezett anyagokat a HIPA
vezetői mellett külsős szakemberek
is értékelték, mely alapján végül a
következő 34 helység képviselője
vehette át a program sikeres elvégzését és a „Befektetőbarát település” címet igazoló oklevelet:
Bonyhád, Budaörs, Csetény,
Debrecen, Dunaújváros, Eger,
Hajdúböszörmény, Hajdúnánás,
Heves, Iszkaszentgyörgy, JászNagykun-Szolnok
Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara,
Kaposvár, Kazincbarcika, Kemecse,
Kőszárhegy, Martonvásár, Mezőtúr,
Miskolc, Mórahalom, Nagykálló,
Nagykőrös, Pécs, Sajószentpéter,

fogadó környezet felkészítését is
kiemelt céljának tekinti, a jelentősebb nemzetközi beruházási projektek ugyanis egyre nagyobb mértékben vidéki városokat érintenek.
Magyarország kinőtte Budapestközpontúságát, a vidéki régiók és
települések egyre vonzóbbak a
befektetők számára, amit a HIPA
2015-ös eredményei is megerősítenek: a 67 sikeresen végigtárgyalt
projekt mintegy kétharmadát vidéki
helyszíneken valósítják meg. Éppen
ezért szükség van a befektetők számára vonzó, illetve stratégiai elhelyezkedésű települések képviselőinek képzésére és professzionális
felkészítésére is.
A HIPA által térítésmentesen biztosított Befektetőbarát Település
Program 2015 őszén megtartott
képzési napjain a települések képviselői többek között elsajátíthatták
az alapvető befektetés ösztönzési
ismereteket, képet kaptak a befektetői látogatások menetéről, megismerkedtek a leggyakoribb befektetői kérésekkel, elvárásokkal. Ezen
túlmenően betekintést nyertek a
településmarketing, a hatékony
kommunikáció és hatásos prezentáció, valamint a protokoll eszköz-

Salgótarján, Szeged, Szolnok,
Tamási, Tapolca, Tata, Tiszaújváros,
Törökbálint,
Veszprém,
Zalaegerszeg, Zirc.

tárába is. A képzések összeállításánál az ügynökség nagy hangsúlyt
fektetett a gyakorlati tapasztalatok
átadására, mely pontosabb képet
tud festeni a befektetők igényeiről
és a velük való tárgyalások hatékonyabb lebonyolításáról.
A képzés lezárultával a résztve-

sabb szintű támogatást tudnak
nyújtani a befektetőknek, és így
azok nagyobb eséllyel választják
hazánkat.

A legjobb befektetői prezentációt és stratégiai tervet Kazincbarcika
városa állította össze, így a település képviselői az oklevél mellett a
HIPA legjobb stratégiáért járó díját
is átvehették.
Ésik Róbert, a HIPA elnöke a díjátadó rendezvény kapcsán elmondta: a világgazdaságban egyre kiélezettebb harc folyik a beruházásokért. A HIPA által elindított
Befektetőbarát Település Program
eredményeként a települések maga-

Forrás: http://hipa.hu/hu/
hirek/34-telepules-megfelkeszultebben-varja-abefektetoket/
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TELEKISEK ORSZÁGOS SIKERE AZ ALKOTÓI
PÁLYÁZATON
Újabb szép sikerrel büszkélkedhet a mezőtúri Teleki Blanka
Gimnázium: Bernáth Zsolt 11. A
osztályos tanuló országos alkotói
pályázaton 1. helyezést ért el. Az
Országos Tűzmegelőzési Bizottság
„Tűzről pattant” címmel alkotói
pályázatot hirdetett óvodások, általános és középiskolások részére. A
felmenő rendszerű pályázatra az
iskolások 6-10, 11-14, valamint
15-18 éves korcsoportban küldhettek alkotásokat. A gyerekek a következő kategóriákban nevezhettek:
szabadkézi grafika, montázs, számítógépes grafika, mém, videó.
A pályázat célja az volt, hogy az
óvodások és az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas és egyben veszélyes
világát. A Tűzről pattant pályázaton
az alkotások központi témája a tűzvédelem, amelyet a tűzoltói hivatás
bemutatásával, egy tűzoltói beavatkozás ábrázolásával, vagy bármilyen
más, ötletesen elkészített, a tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó művel
lehetett bemutatni. Városunkból is
több intézmény pályázott.
A megyei eredményhirdetés
2016. május 27-én volt Szolnokon
az Aba-Novák Agóra Kulturális
Központban. A megyei bírálóbizottság az iskolások pályázatai közül
korcsoportonként és kategóriánként 3-3 alkotást díjazott, az első
helyezett alkotások részt vettek az
országos versenyben is.

több pályázatot nyújtották be,
elnyerte a „Legkreatívabb iskola
2016” címet. Megyénkben ebben
az évben ezt a címet a KSZC. mezőtúri Teleki Blanka Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
nyerte. A „Legkreatívabb óvoda
2016” címet a kétpói óvoda kapta.
Az országos pályázat fővédnöke
dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy,
főigazgató,
az
Országos
Tűzmegelőzési Bizottság elnöke
volt. Budapesten a Tűzoltó
Múzeumban 2016. június 10-én tartott országos eredményhirdetéskor
elmondta, hogy két évvel ezelőtt hirdették meg először ezt a versenyt.
Az első évben 300 pályázat érkezett,
az elmúlt évben már több mint 1300,
ebben az évben pedig 9000 alkotás
közül választotta ki a zsűri a legjobbakat. Bernáth Zsolt munkáját itt is
kiemelkedőnek ismerték el, országos 1. helyet szerzett számítógépes
grafika kategóriában.

Bernáth Zsolt pályázata

Nagy büszkeség, hogy városunk,

Mucza Kálmán Bernáth Zsolt Péter és
Lányi Krisztián a megyei eredményhirdetésen

A mezőtúri Telekisek nagyon szép
eredményt értek el. Számítógépes
grafika kategóriában Bernáth Zsolt
(18 éves) megyei 1. helyezést ért el,
Lányi Krisztián (16 éves) megyei 2.
lett. Mindkettőjük felkészítő tanára
Mucza Kálmán volt.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
a Területi Tűzmegelőzési Bizottság
által meghirdetett „Tűzről pattant”
elnevezésű alkotói pályázaton az az
iskola, illetve óvoda, ahonnan a leg-

Mezőtúr Telekis diákjai ismét a legjobbak között voltak az országban!
A verseny nem titkolt célja, hogy
a bennünket körbevevő veszélyekre
és a megelőzés fontosságára felhívja
a figyelmet. Kérünk ezért minden
szülőt és gyermeket, hogy a nyári
szünet idején ezt fokozottan tartsa
szem előtt! Lényeges odafigyelést
igényel: a viharos időjárás veszélyei, a nyári fürdőzés veszélyei, a
szabadtéri tűzgyújtás veszélyei.
Bővebb információ: http://jasz.
katasztrofavedelem.hu/hirek/3178vigyazz-magadra
Jó és tartalmas pihenést kívánunk!

Mezőtúri Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
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Fizetett hirdetés
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ELHUNYTAK
Varga Sándor élt 71 évet,
Csató Zoltán élt 40 évet,
Kiss Mihályné Takács Margit élt 82 évet,
Cs. Nagy Istvánné Igriczi Ilona
élt 91 évet,
Kötél Imre élt 83 évet.

Nyugodjanak békében.

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

Bíró Zsombor
(Csabai Andrea)

Iglódi Bence
(Kovács Veronika)

Mihácsi Raul
(Sipos Zita)

Polgár András
(Seres Irén)

Meghívó
A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt és családját
Bangó Alíz fazekas, népi iparművész
„Elfelejtett ősök árnyai”
című önálló kiállításának megnyitójára.
A megnyitó helyszíne, időpontja:
Túri Fazekas Múzeum
(Bolváry-kúria, Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
2016. július 9. (szombat), 14 óra
A kiállítást megnyitja:
Dr. Nagy Miklós orvos, műgyűjtő, fotográfus
Közreműködik: Gyengési Mariska és Veres Gyula
A kiállítás 2016. szeptember 20-ig látogatható.

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
A Mezőtúri Úszószakosztály kis létszámú, csoportos,
intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő,
haladó és extra haladó szinten az alábbi
turnusokban:
II.: de és du: 2016. július 4-től 2016. július 15-ig
III.: de és du: 2016. augusztus 1-től 2016. aug. 12-ig
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken: Baukó Péter: 06 70 333-9851, Tokács Anikó: 06 70 333-9852

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Július 1-7-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Július 8-14-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445

Állatorvosi ügyelet
Július 2-3-án
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
Július 9-10-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

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

Lapzárta: 2016. június 22. (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.

