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A nyári programokat tekintve 
kiemelkedő jelentősséggel bír 
városunk életében az East Fest. 
Soós Péterrel az East Fest Event 
Kft. ügyvezetőjével a Mezőtúri 
Városi Televízió riportere beszél-
getett. 

Városunkban 2012-ben köszönt-

hettük először az East Festet és a 

fesztivál látogatókat, akkor még 

5000 főt számolt a rendezvény. 

Azóta hatalmasat nőtt az East Fest, 

hiszen 2016-ra majdnem megtízsze-

rezte ezt a számot a fesztivál. Idén 

44 ezren voltak a rendezvényen, 

valamint a 2,5 nap helyett majdnem 

4 napra bővült a fesztivál napjainak 

a száma.

Soós Péter a televízió kérdésére 

elmondta, hogy nem titkolt célja a 

fesztiválnak, hogy ahogy növekszik 

a rendezvény úgy mutassanak be 

egyre több zenei stílust. Idén új hely-

színként a Bacardi Liget jelent meg. 

Létrehozásának az volt a célja, hogy 

a délutáni órákban is tudják élvezni 

a kultúrprogramokat a fesztiválla-

kók. Ezen a színpadon volt színház, 

népzene, blues, olyan irányzatokat 

vonultattak fel itt, amelyek nem a 

mainstream vonalat képviselik.

– Hosszútávú célunk, hogy egyre 

több rétegstílusnak adjunk helyet 

és hogy a hazai élvonal képviselőit 

el tudjuk hívni. Ezt minden évben 

igyekszünk megtenni. 

Az East Fest a nappali progra-

mokban is bővelkedett, így a korán 

kelőket sem hagyta a szervezőség 

unatkozni. Civilfalu, sportprogra-

mok, stand up, strand, valamint 

komolyabb témákban is hallhattak 

előadásokat a kora délutáni órákban 

a fesztiválozók. Az idei évben a 

meteorológiai jóslatok ellenére az 

eső elkerülte a fesztivált, a tömegre 

és a jói dőre készülve az East Fest 

Event Kft. a Mezőtúri 

Intézményellátó Kft-vel megnyitotta 

az uszodát is a fesztivállakók előtt.

Az East Festnek és Mezőtúr 

Város Önkormányzatának nagyon 

jó kapcsolata van, hangsúlyozta 

Soós Péter. – Egyértelműen látható, 

hogy a városvezetés támogató szán-

dékkal áll a rendezvényhez. Erre a 

legjobb példa a fesztivál területén 

lévő úthálózat kiépítése. A feszti-

válsátor alatt lévő 600 m2 térkövet 

az East Fest Event Kft. adományoz-

ta, de a beruházás többi részét 

Mezőtúr Város Önkormányzata 

finanszírozta. Ennek a beruházás-

nak köszönhetően egy kb. 400 

méter hosszú zúzott köves sétány 

épült a fesztivál területén belül. 

Ezek mind hozzájárultak ahhoz, 

hogy az időjárásnak kevésbé 

legyünk kiszolgáltatva, másrészt 

pedig, hogy a kiépítettségünk sokat 

fejlődjön. Ennek is köszönhető, 

hogy nagyon sok pozitív visszajel-

zést kapunk mind a támogatóink-

tól, mind a látogatóinktól. A kiépí-

tettségünket tekintve versenybe 

szállhatunk az országos „nagytest-

véreinkkel”. 

Felröppentek a hírek, miszerint 

az East Fest nem kerül megrende-

zésre 2017-ben, avagy más városba 

költözik a fesztivál.  – Mi is hallot-

tuk ezeket a híreket, de nem tudunk 

semmiről ezzel kapcsolatban. 

Mezőtúr várossal van egy szerződé-

sünk, aminek az első öt éve járt 

most le. A városvezetés részéről 

sem hallottunk semmilyen ellenke-

ző hírt. Természetesen a mi olda-

lunkról sincs olyan elképzelés, 

hogy a fesztivált máshol kellene 

megszervezni, valamint a szerve-

zők személyében sem történt válto-

zás, nem adtuk el a szervezés jogát 

sem. – hangsúlyozta Soós Péter 

ügyvezető.

A helyszín az egyik olyan össze-

tevő, amely meghatározza majd 

azt, hogy ez a rendezvény meddig 

tud növekedni. – Idén már megnyi-

tottunk néhány új kaput, hogy 

átjárhatóbbá tegyük a területet, ez 

2016-ban elegendőnek tűnt. Ezt a 

méretet, ezt a tömeget ki tudja szol-

gálni a jelenlegi terület. Alapvetően 

az árszinteket is szeretnénk hosz-

szútávon ezen a szinten tartani. 

Nyilván 500-1000 forintos változás 

esetlegesen várható a bérletárban 

minden évben, de ezt pontosan 

akkor látjuk, amikor a következő év 

számait megismerjük. Az biztos, 

hogy irreálisan nem szeretnénk 

drágítani a bérletárakat. 

Nemzetközi zenekarokat akkor 

tudunk meghívni, ha azt meg tud-

juk úgy oldani, hogy a bérletárain-

kat nagyságrendekkel ne kelljen 

emelni. Nem tudom ez lehetsé-

ges-e. Ha egyszer ez lehetséges 

lesz, akkor kell majd elgondolkozni 

azon, hogy a terület nagyobbításra 

szorul-e, vagy sem.

Az East Fest pozitív tulajdonsá-

gai között szerepel a családias han-

gulat, a barátságos környezet, 

amely nagy vonzereje a fesztivál-

nak, valamint ár-érték arányban is 

nagyon jó választás. Mindezek tük-

rében kijelenthető, hogy 

találkozunk 2017-ben!

Bodor Márti
Fényképek forrása: East Fest 

Mezőtúr facebook oldala

East Fest 2016
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 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

Lakossági felhívás

Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján városunk is készül egy 
emlékező kiállításra. Ez alkalommal szeretnénk minél több emlékanya-

got bemutatni, írásos emlékezéseket, korabeli tárgyakat, fényképeket, 
újságokat, periratokat vagy viseletdarabokat. Különös tekintettel a 

munkástanácsok akkori szerepére, súlyára, mely üzemekben, gyárakban 

működtek munkástanácsok. Mi jellemezte részvételüket, milyen retorzió 

követte tevékenységüket? Kérünk mindenkit, akinek bármilyen helyi 

vonatkozású 56-os emlékanyag van a birtokában, a kiállítást gazdagítsa 

általa. A kölcsönzött tárgyakról átvételi elismervényt adunk és felelősség-

gel kezeljük. Az anyagokat a Közösségi Ház titkárságán gyűjtjük. 

Telefon: 06/56 350-299

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2016. augusztus 25-ei soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

•	Mezőtúr Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 

(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról,

•	 a települési támogatásról,

•	Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgaz-

dálkodás helyi szabályairól szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati 

rendelete módosításáról.

A rendeletek 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.

Mezőtúr, 2016. augusztus 25.

dr. Enyedi Mihály
jegyző 

Záradék:
A rendeletek kihirdetésének napja a kifüggesztés napja. E rendeletek 

2016. év augusztus hó 26. napján közzétételre kerültek.

dr. Enyedi Mihály
jegyző 

A kerékpározás népszerűsé-
gének és a kerékpárok értékének 
növekedése magával hozta az 
ezzel kapcsolatos lopások számá-
nak gyakoribbá válását és az oko-
zott kár összegének emelkedését. 

A kerékpárlopások felderítésé-

nek egyik hatékony eszköze egy 

egységes nyilvántartási rendszer, 

ahol a bicikliket egy központi adat-

bázisban egyedi azonosító jeleikkel 

együtt regisztrálják, ugyanakkor 

tulajdonosának adatai is elérhetővé 

válnak ennek a programnak 

köszönhetően.  

Az eddig csak lokálisan és eltérő-

en működő gyakorlatok helyett 

valósult meg az országos szinten 

elérhető www.bikesafe.hu regiszt-

rációs adatbázis és egyúttal kam-

pány a kerékpárlopások megelőzé-

se, illetve az ellopott biciklik feltalá-

lása érdekében.   

A Mezőtúri Rendőrkapitányság 

augusztus hónapban a „Házhoz 

megyünk!” bűnmegelőzési prog-

ram keretében az alábbi időpontok-

ban és helyszínen hirdet a lakosság 

részére lehetőséget, hogy a rendőr-

ség segítségével tudják kerékpárjai-

kat regisztráltatni.

2016. szeptember 12-én 13-15 óra
2016. szeptember 13-án 13-15 óra
2016. szeptember 14-én 09-11 óra
2016. szeptember 15-én 09-11 óra
2016. szeptember 16-án 10-12 óra 
között.
Helyszíne: Mezőtúri Közmű-

velődési és Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft., Közösségi  Ház, 

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Várunk minden kedves kerékpá-

ros érdeklődőt!

„BikeSafe”

Az augusztus hónapban meg-
tartott testületi ülések döntéseiről 
tartott sajtótájékoztatót Batta 
Attila Viktor Mezőtúr Város alpol-
gármestere és dr. Farkasinkszki 
Fanni Mezőtúr város aljegyzője.

Elsőként alpolgármester úr tájé-

koztatójára került sor:

– A WBS Rendszerház Kft. tartott 

prezentációt a térfigyelő kamera-

rendszer bővítéséről a képviselő-

testület számára. Fontos ez a kér-

déskör, hiszen a bűnmegelőzés 

területén nagyon nagy visszatartó 

ereje van, ezért fejleszteni szeret-

nénk. A frekventált pontokra a leg-

újabb minőségű kamerákat állíta-

nánk be, amelyek éjszaka is tökéle-

tes felvételt rögzítenek. A testület 

ezt a témakört munkamegbeszélés 

formájában fogja tárgyalni.

Fontos napirendi pont volt a tele-

pülési támogatás módosítása, mely 

esetében három változásról beszél-

hetünk. Az egyik, hogy a települési 

támogatás a tiszta udvarhoz, tiszta 

lakókörnyezethez lesz kötve. Másik 

változás a temetési segélyt érintette, 

idáig ez 30 000 Ft-ban volt maxi-

málva, amelyet most megemeltünk 

40 000 Ft-ra. A harmadik a talajter-

helési díj, ami miatt sok lakos fizet 

büntetést, viszont nincs arra forrá-

sa, hogy beköttesse a csatornaháló-

zatot és ezzel kiküszöbölje ezt a 

büntetést. Ezért újra visszaállítjuk 

az úgynevezett önkormányzati köl-

csönt, de csak a bekötés finanszíro-

zására. Ez maximum 100 000 Ft-os 

kölcsönt jelent, amelyet 8 hónapos 

futamidővel lehet visszafizetni. 

Alpolgármester úr után dr. 

Farkasinkszki Fanni aljegyző tájé-

koztatása következett:

– Tárgyalta a testület Mezőtúr 

Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének I. félévi teljesíté-

séről szóló beszámolóját. 2015 óta a 

jogszabály már nem teszi kötelező-

vé ennek a beszámolónak a tárgya-

lását, azonban Mezőtúr Város 

Önkormányzata figyelemmel kíséri 

költségvetését, ezért került a napi-

rendi pontok közé ez a beszámoló. 

Ennek alapján elmondható, hogy a 

teljesítések időarányosan megtör-

téntek és az önkormányzat stabil 

gazdasági lábakon áll. 

A következő napirendi pont a 

Mezőtúr Város Önkormányzata 

képviselő-testületének a hulladék-

gazdálkodás helyi szabályairól 

szóló 26/2013. önkormányzati ren-

delet módosításáról szólt. Ezen 

önkormányzati rendelet módosítá-

sát a hulladéktörvény változásai 

indokolták. Egy felsőbb jogszabály-

nak való megfelelést kellett teljesí-

tenünk. A rendeletben a szelektív 

hulladék elszállítására két hetente 

kerül sor, így ahogy rendeződik a 

hulladékgazdálkodásnak az orszá-

gos helyzete és sikerül kiválaszta-

nunk a közszolgáltatót, vissza fog 

állni a szelektív hulladék elszállítá-

sa kettő hétre.

Bodor Márti

Megkérdeztük...

www.mkskft.hu
www.mezoturesvideke.hu

Keressenek minket a facebookon is!
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Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. pontja alapján

pályázatot hirdet

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
felnőtt könyvtári olvasószolgálatos könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

5400 Mezőtúr Szabadság tér 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

Olvasószolgálati feladatok ellátása, általános tájékoztatás. A szabadpol-

cos könyvállomány, raktár, folyóiratok gondozása. Könyvtári tevékenység 

végzése, könyvtári foglalkozások szervezése, közönségkapcsolatok. 

Textlib integrált könyvtári rendszer használata.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jog-

állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:
•	Felsőfokú	szakirányú	végzettség

•	Könyvtáros	-	legalább	3-5	év	szakmai	tapasztalat

•	Felhasználói	szintű	MS	Office	(irodai	alkalmazások)

•	ECDL	START	alkalmazása

•	Magyar	állampolgárság,	büntetetlen	előélet

•	Informatikai	ismeretek	előnyt	jelent

Elvárt kompetenciák:
•	Jó	kommunikációs,	 együttműködési	készség,	pontosság,	 segítőkész-

ség, türelem

•	Önálló	munkavégzés

•	Kiváló	szintű	problémamegoldó	képesség

•	Tanulási	képesség,	új	ismeretek	elsajátítása

•	 Általános	 műveltség,	 tájékozottság	 a	 szakmában,	 hazai	 és	 külföldi	

közéleti tájékozottság

•	Empátia,	tolerancia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	fényképes	szakmai	önéletrajz

•	a	végzettséget,	szakképzettséget	igazoló	okiratok	másolata

•	nyilatkozat	a	személyes	adatok	kezelésére	vonatkozóan

•	a	büntetlen	előéletet	igazoló	hatósági	bizonyítványt	a	nyertes	pályázó	

a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.szeptember 26.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	Postai	úton

•	A	pályázatnak	a	Mezőtúri	Móricz	Zsigmond	Városi	Könyvtár	címére	

történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. ) 

•	A	borítékra	kérjük	ráírni:	Pályázat

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után személyes beszélgetés. 

Értesítés a pályázat elbírálásának határideje után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016.szeptember 06.

Mezőtúr Város Önkormányzata 

2016. februárjában támogatási 

kérelmet nyújtott be az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő által 

kiírt	 GUL-15-D	 kódszámú,	

„Emléktáblák kihelyezésének támo-

gatása” elnevezésű pályázati felhí-

vásra a Szovjetunióba hurcolt poli-

tikai foglyok és kényszermunkások 

emlékéve alkalmából az 1945-ben 

Mezőtúr városból elhurcolt lakosok 

emlékére márványtábla állítására és 

avatására. A kérelem 500.000 Ft 

támogatásban részesült, a támoga-

tási szerződés megkötésére 2016. 

júliusában került sor. A megítélt 

összegből készült a Városháza észa-

ki homlokzatán elhelyezésre került 

márványtábla, amely méltó módon 

állít emléket az elhurcolt 274 mező-

túrinak. Az emléktábla avatására és 

az áldozatokról való városi megem-

lékezésre 2016. szeptember 1-én, a 

II.	 Világháború	 Áldozatainak	

Emléknapján került sor. 

A táblaavatáson Mezőtúr Város 

Önkormányzata nevében a megje-

lenteket Batta Attila Viktor alpolgár-

mester köszöntötte, majd megemlé-

kező beszédet tartott Szabó András 

a Bodoki Fodor Helytörténeti 

Egyesület elnöke. A beszéd után a 

tábla leleplezése következett, majd 

a történelmi egyházak képviselő 

ökomenikus áldást mondtak. 

Végezetül a jelenlévők koszorút 

helyeztek el az emléktáblánál. A 

tábla kihelyezését és a rendezvényt 

támogatta az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő.

A megemlékezés a II. 

Világháborús Bombázás Mezőtúri 

Áldozatainak	 Emléknapja	 alkalmá-

ból a Kossuth Lajos téren álló II. 

Világháborús Emlékműnél folytató-

dott. Emlékező beszédet mondott 

Éger	 Ádám	 lelkész-vallástanár.	 A	

műsorban a Búzavirág Népdalkör 

tagjai működtek közre, akik katona-

dalokat adtak elő. Ezt követően az 

egyházak képviselői – Fülöp 

Mónika evangélikus lelkész, Éger 

Ádám	 lelkész-vallástanár,	 Kovács	

Zoltán negyedéves teológus – öko-

menikus imádsággal emlékeztek az 

áldozatokra. 

A városi eseményt az emlékezés 

virágainak, koszorúinak elhelyezé-

se zárta.

Bodor Márti

II. Világháborús Bombázás
Mezőtúri Áldozatainak Emléknapja

Álláshirdetés



Miben mérhető a siker egy 

határokon átívelő nemzetközi találkozó esetében? A 

vendégek számában? A programok sokszínűségében? 

Azt hiszem, augusztus 18–21 között erre bőven volt 

időm rájönni.

Augusztus 18-án késő délután érkezett meg az első 

delegáció Mezőtúrra. 19 órára a Városi Oktatási 

Centrum ebédlője megtelt gyermekekkel és felnőttekkel 

– a német Weidából 10 fő, a lengyel Makow-

Podhalanskiból	 11	 fő,	 Árkos	 településéről	 23	 fő,	

Sárosfáról 16 fő, Törökbecséről 25 fő, Sepsikőröspatakról 

5 fő, míg a mezőtúri gyermekek - 10 fő – Mezőtúri 

Általános	Iskola	és	Alapfokú	Művészeti	Iskola	Kossuth	

Lajos	 Magyar-Angol	 Két	 Tanítási	 Nyelvű	 Általános	

Iskolájából voltak jelen. A Testvértelepülési Találkozó 

nyitó vacsoráját Herczeg Zsolt Polgármester úr nyitotta 

meg köszöntő beszédével. A vacsora elfogyasztása után 

Szilágyi Attila zenész, gitáros, énekes előadását hallgat-

hattuk meg, majd ezután Pete Gergő biztosította a zenét 

az ismerkedéshez. 

Másnap reggel szombaton kissé fáradtan indultunk 

el Budapestre. A buszon rövid tájékoztató hangzott el 

azokról a turisztikai attrakciókról, amelyeket aznap 

tekintettünk meg: az Időkerékről, a Hősök teréről, a 

Városligetről, illetve a Parlamentről. A lengyel, német 

gyerekek, és a magyarlakta településekről érkezett 

gyermekek mind megtekinthették a Szent Koronát, 

lenyűgözte őket a Parlament építészeti egyedisége, 

szépsége. 

Természetesen csoportképeket is készítettünk az 

Időkerék és a Parlament előtt is, kezünkben a magyar 

és az uniós zászlóval, a találkozóra készíttetett 

egyenpólóinkban, melyen a települések közötti barát-

ságot és sokszínűséget a szivárvány szimbolizálta.

Este, vacsora után került sor a második zenés, tánco-

lós, barátkozós estére. A gyerekek a Városi Oktatási 

Centrumban karaokéztak, míg a delegációk vezetői a 

Pocakos Étteremben fogyasztották el ételeiket.

Az augusztus 20-ai államalapítási ünnepség kezdete 

előtt a testvértelepüléseinkről érkezett gyermekek elláto-

gattak	a	Kóborka	Állatvédő	Egyesülethez,	ahol	megaján-

dékozták és megszeretgették a menhelyi kutyusokat. 

A Városháza dísztermében kapott helyszínt a Mini 

Plenáris Ülés, az az Gyermekparlament, ahol a gyermek-

csoportok előre kidolgozott Európai Uniós szakpolitikai 

témákat adtak elő angol és magyar nyelven. A gyerme-

kek elfogadták egymás véleményét, kézfeltartással jelez-

ték egyetértésüket, majd játékos totóval zártuk az ülést.

A Nemzeti Szállodában 

elfogyasztott közös ebéd után 

megkezdődött az ünnepi ren-

dezvénysorozat, ahol Máthé 

Árpád	 árkosi	 polgármester	

köszöntőjét követően a török-

becsei, árkosi, sárosfai és a 

weidai vendégek táncos, éne-

kes fellépését tekinthették 

meg a résztvevők. 

Késő délután már szabad program következett, ahol 

a vízi járműveket is igénybe vehették a vendégeink is, 

kézműveskedhettek és hajókázhattak, lovas kocsizhat-

tak is a városban.

Bográcsban készült marhapörkölttel zártuk a szom-

bati napot, ahol a Gyermekparlamenti totó nyertesei 

megkapták a nyereményeiket és tortával ünnepelhették 

felkészültségük jutalmát.

Este a polgármeste-

ri köszöntő után 

együtt bocsátottuk a 

vízre a lampionokat a 

Berettyón, illetve 

együtt várták és élvez-

ték az ABBA Szlovákia 

együttes koncertjét.

A legtöbben vasár-

nap reggel keltek útra, 

míg mások még 

elmentek a strandra 

feltöltődni a hazauta-

zás előtt.

Úgy érzem, hogy a találkozó sikeres volt, hiszen tar-

talmas, jó hangulatú napokat töltöttünk el együtt. 

Mindez pedig az ideérkező vendégeink nyitottságán, az 

őket fogadó szervezők, segítők, kísérők, tolmácsok, 

vendéglátó és szálláshelyek profizmusán, a közös 

célért való együttes tevékenységén múlt. 

Szabó Sára

A Testvértelepülési Találkozó
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FELHÍVÁS
A Mezőtúr Város Képviselő-

testülete által alkotott, a helyi kitün-

tetések, díjak alapításáról és ado-

mányozásáról szóló 11/2011.

(IV.15.) önkormányzati rendelet 

alapján:

A	 „Mezőtúr	 Város	 Díszpolgára”	

kitüntetésre és a „Mezőtúr Városért” 

díj adományozására az állami és 

társadalmi szervek, gazdasági tár-

saságok, választópolgárok, a 

„Mezőtúr Város Szolgálatáért” díj 

adományozására bármely választó-

polgár, vagy jogi személy továbbá 

„Az Év Mezőtúri Vállalkozója” díjra 

természetes személy, jogi személy, 

vagy jogi személyiség nélküli szer-

vezet, 2016. szeptember 16-ig javas-

latot tehet, melyet Mezőtúr Város 

Polgármesteréhez kell írásban 

(5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

címre) benyújtani.

„Mezőtúr sportjáért”, „Mezőtúr 

kultúrájáért”, „Az év mezőtúri spor-

tolója” és a „Mezőtúr város jó tanu-

lója, jó sportolója” kitüntetések 

adományozására szintén 2016. 

szeptember 16-ig bármely mezőtúri 

választópolgár vagy jogi személy 

javaslatot tehet, melyet a Mezőtúr 

Város Képviselő-testületének 

Művelődési, Oktatási és Sport 

Bizottságához kell írásban (5400 

Mezőtúr, Kossuth tér 1. címre) 

eljuttatni.

A kitüntetések átadására 2016. 

október 23-án ünnepélyes keretek 

között kerül sor.

A kitüntetések adományozásával 

kapcsolatos tudnivalókat a hivatko-

zott önkormányzati rendelet tartal-

mazza, mely a Közös 

Önkormányzati Hivatalban Szabó 

Sára ügyintézőnél (Tel.: 56/551-

913, email: szsara7@mezotur.hu), a 

www.mezotur.hu, illetve a könyv-

tárban megtekinthető.

Mezőtúr, 2016. szeptember 5.

Herczeg Zsolt sk.
polgármester
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Isten éltesse
GÁL JÁNOST

40. 
születésnapja alkalmából.

Sok szeretettel gondol rá az egész családja és barátai

Fizetett politikai h
irdetés

Tisztelt 
Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2016. szep-

tember 1. napjától az ügyfélszolgá-

lati iroda új, korszerűbb, központi 

helyen lévő ügyfélszolgálati irodá-

ba költözik.

Az iroda címe: 

5400 Mezőtúr, Földvári u. 6.  

Az iroda nyitva tartása: 
Hétfő: 8:00-12:00, 12:30-15:00

Kedd: 8:00-12:00, 12:30-15:00

Szerda: 8:00-12:00, 12:30-18:00

Csütörtök: szünnap

Péntek: 8:00-12:00

Elérhetőségek:
Telefonos ügyfélszolgálat

(Call Center) 06/40-180-124

E-mail: ügyfelszolgalat.

szolnok@trvzrt.hu

Web: www.trvzrt.hu

Szolnok, 2016.augusztus 25.

                                                                                         
Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt.

Ügyfélszolgálati Osztály

Véradás

2016. szeptember 28-án Véradás lesz a 
Közösségi Házban 8-13 óráig.

Szükséges iratok:
Személyi	igazolvány,	lakcím-kártya,	TAJ	

kártya

Magyar Vöröskereszt

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  kör-

nyezetben! 
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TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelenté-

se az üzemeltetést végző KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetők meg, 

amelynek elérhetőségei:

e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu,  
telefon: 06- 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása 

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

hibabejelentő részére is jelezhetőek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. 

Telefon: + 36 80 / 210-310. 

Alig ért véget az arTúr Fesztivál 
és a Túri Vásár máris újabb ren-
dezvényre invitáljuk Önt, a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. szerve-
zésében. 

Idén október 9-én (vasárnap) 

kerül megrendezésre az Ősz – Ülő 

elnevezésű szabadtéri programunk 

a sétáló utcában (5400 Mezőtúr, 

Szabadság tér). Egész napos szín-

padi - és kísérőprogramokkal vár-

juk a kikapcsolódni vágyó kicsiket 

és nagyokat egyaránt.

Mezőtúr Város Önkor-

mányzatának a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott 

„Hagyományőrző Ifjúsági Sport-

találkozó Mezőtúron” című pályáza-

ta sikeres elbírálásban részesült, 

melynek köszönhetően október 

07-10. között a határon túli magyar 

testvértelepüléseinkről, az erdélyi 

Sepsiköröspatak-Kálnokról, vala-

mint	 Árkosról,	 a	 vajdasági	 Török-

becséről és a felvidéki Sárosfáról 

érkeznek gyerekek és kísérőik, akik 

az Ősz-Ülő keretében színes, hagyo-

mányőrző műsoraikkal kedvesked-

nek majd az érdeklődőknek. 

Testvér-településeink mellett fellép-

nek a könyvtári mesegála díjazottjai 

is, és ha már a délelőtt a gyermeke-

ké, akkor egy kis varázsla-

tos Magic show-val is sze-

retnénk elvarázsolni őket. A 

jó ebédhez is szól majd a 

nóta, hiszen főzőverseny is 

lesz, így a finom falatok és 

az értékes díjak garantáltak. 

A felnőttek jó hangulatá-

ról Gregor Bernadett és 
Szarvas Attila gondosko-

dik majd, valamint fellép a 

mezőtúri Búzavirág 

Népdalkör is. A tombolasorsolás 

után Csordás Tibor ex-Fiesta tag 

produkcióját tekintheti meg a nagy-

közönség. Az egész napos kirako-

dóvásáron népművészek kínálják 

majd széleskörű portékájukat. A 

délután folyamán a Mezőtúri 

Kutyakiképző Iskola bemutatóját is 

megtekinthetik az érdeklődők. 

Mindezek mellett a Kézműves 

Házba (Petőfi út 56.) több órás 

ingyenes kézműveskedésre várjuk 

az ügyeskedőket. A programok 

megtekintése ingyenes. A rendez-

vény főtámogatója Mezőtúr Város 

Önkormányzata.

Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

Bordács László
ügyvezető

Ősz – Ülő 2016. október 9-én!

Kedves Olvasó!

Rohanó életünk mozgalmas hétköznapjaiban kevés idő ”jut ”, illetve 

kevés időt  szánunk testi-lelki egészségünk megőrzésére. Ha jobban bele-

gondolunk egyértelmű, hogy lelki egészség nélkül nehezebben tudjuk 
megoldani mindennapi problémáinkat.  

Mi is a mentálhigiéné? Egyszerűen fogalmazva a lelki egészségünk meg-

őrzése, fenntartása, akár fejlesztése. Tudjuk jól, hogy a betegséget gyógyí-

tani kell, míg ha egészségesek vagyunk, akkor azt fenntartani szükséges. 

Lelki egészségünk esetében is ez a cél. 

A mentálhigiéné minden életkorban fontos és célszerű. Mindenki kerül 

a gyermekkortól kezdve az időskor legvégső szakaszáig nehéz lelki helyzet-

be. E problémák megélésében, megoldásában kísérhet minket a mentál-
higiénikus. Így aki hozzá fordul, az nem érzi magát egyedül nehézségei 

megoldásának, sokszor rögösnek érezhető útján. 

A mentálhigiénés szakember türelmesen meghallgatja az egyént, ha 

szükséges összefoglalja a hallottakat, és visszatükrözi a beszélgetés során 

mintegy összegezve a fő problémát, hogy a személy maga láthassa meg a 

megoldás felé vezető utat, tényleges céljait.

Bátorítanék mindenkit, foglalkozzon bátran a lelki egészségével, hiszen 

már az orvosok által is bizonyított tény, hogy a testi egészségünkhöz veze-

tő út a lelki egészségünk megtartásával kezdődik!

Nagy szeretettel várjuk az Egészségfejlesztési Irodában, ahol munkatár-

saink felvilágosítással szolgálnak minden érdeklődőnek!

Almási Kinga
Mentálhigiénés szakember

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda

5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11
Tel: 06-56-550-427

efi.mezotur@gmail.com
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Ági 30. Szülinapi Csocsóverseny
2016. október 01.

Helyszín:	Loksi	and	Dió
Gyülekező: 13 óra.

Verseny kezdete: 13,30.

Nevezés a helyszínen: 500Ft/csapat.

Minden szórakozni vágyó indulót szeretettel várunk!

További információ: Veres Imre versenyszervezőnél. Tel 06/20-9159700 

és	Szabó	Ágnes	06/20-2656455

A mezőtúri 23 éves Bodor Mária 
felépülésének megsegítésére 
indult gyűjtés a facebookon. A 
család, a rokonok, barátok, isme-
rősök kérnek mindenkit, hogy aki 
teheti segítsen.

Marcsinál leukémiat diagnoszti-

záltak 1 évvel ezelőtt. Most 

Budapesten kapja a kezeléseket. 

Nagyon sokoldalú segítségre van 

szüksége, de a kiadások fedezése is 

költséges. Marcsi nehezen viseli az 

egyedüllétet is, viszont a nehéz 

anyagi körülmények miatt csak hét-

végén tudja az édesanyja látogatni. 

Minden apró segítség számít! Aki 

tud segítse a fiatal lány felépülését:

Bodor Mária 
OTP Bank 11773456-00877587

Segítség kérés

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2016. szeptember 1-jétől üzemel. 

Menetrend:  hétfőtől vasárnapig 
6:00 - 19:00 óráig 

Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Mezőtúri Horgász Egyesület, Pontyfogó Kupa
2016. augusztus 25-28-ig

Helye: Túrtő, Akácos.

Össz létszám: 32 fő, 16csapat.

1.hely: Szűcs Tamás, Ungi Zoltán. 17,89 kg.

2.hely: Fadgyas Antal, Fadgyas Gábor. 13,92 kg.

3.hely: Berta Ferencné, Berta Ferenc. 13,68 kg.

4.hely:	Blaha	József,	Ifj.	Blaha	József.	10,46	kg.

5.hely: Csató Sándor, Csikós Attila. 6,10 kg.

6.hely: Pinki, Murányi Bálint. 3,44 kg.

7.hely: Balogh Péter, Koller Zoltán. 1,84 kg.

Ponty 8 db, amúr 8 db.

Össz fogás: 67,33 kg.

Köszönjük a segítséget a helyek kialakításában résztvevőknek!

Köszönjük a támogatást: Ványai Zoltán, Pinki Horgász és Kisállateledel 

Bolt, Mezőtúri Horgász Egyesület. Köszönjük a finom vacsorát: Blaha 

József,	Veres	Imre.

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Október 3-9-ig

Részletes program a következő számban!
Könyves Vasárnap: október 9. Ingyenes beiratkozás!

Minden korosztályt szeretettel várunk!
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

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, vala-
mint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális 

ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

ELHUNYTAK
Kőházi Miklósné Nédó Erzsébet

élt 75 évet,
Bognár József élt 61 évet,
Rima István élt 62 évet,

Patkós Jánosné Kun Mária élt 80 évet. 
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Szeptember 9-15-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Szeptember 16-22-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 10-11-én
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Szeptember 17-18-án
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

Fehér Szófia
(Fehér Boglárka)

Kok Amira
(Kok Kitti)

Mándoki Hanna
(Karászi Piroska)

Szabó Kornél Kristóf
(Roszik Alexandra)

Tokai Péter
(Guba Renáta)

SZÍNHÁZ
Kedves színházlátogatók! 

Megérkeztek a Gózon-bérletek, átvehetők nyitva tartási időben a 

Felnőtt könyvtárban!

Papp Erika


