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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Adventi gyertyagyújtás
Az adventi idõszak második felében a Közösségi Ház adott otthont
az adventi vasárnapoknak.
2013. december 15-én a városi
adventi koszorú harmadik gyertyáját dr. Szûcs Attila Mezõtúr város
jegyzõje gyújtotta meg, majd Tiba
Mihályné aranydiplomás óvónõ
emlékezõ gondolatait hallgathatták
meg a látogatók.
Majd – immár három gyertyaláng
mellett – a Budapestrõl érkezett
Fourtissimo Együttes szórakoztatta
az érdeklõdõket. A zenekar hitvallása a közönség maximális kiszolgálása, amit itt nálunk is bizonyítottak. Repertoárjukból nem hiányoz-

tak a mindenki számára ismert
karácsonyi dalok, de hoztak igazi
csemegéket is a nagyérdemû számára. A koncertet a közönség vastapssal jutalmazta.
A negyedik adventi vasárnap

2013. december 22-ére esett, amikor dr. Gajdán Marianna Mezõtúr
város aljegyzõje meggyújtotta az
utolsó gyertyát a városi koszorún,
azt pedig Medgyesi Ferencné
könyvtáros emlékezõ gondolatai

Adventi Programfüzet
A Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport
Kiemelten
Közhasznú
Nonprofit Kft. ezúton is szeretné
megköszönni a mezõtúri intézményeknek, iskoláknak, magánszemélyeknek, segítõknek, résztvevõknek, hogy a Közösségi Ház által az
önkormányzat
támogatásával
kiadott karácsonyi programfüzetbe
annyi színvonalas és szép rendezvény
kerülhetett
bele.
Szívmelengetõ volt ezeken az eseményeken közösen készülni az
adventi idõszak alatt a közelgõ
karácsonyi ünnepekre.
Bízunk benne, hogy 2014-ben
hasonlóan sok programot üdvözölhetünk a mûsorfüzetben és izgatot-

tan együtt várhatjuk a szeretet
ünnepét.

Orosz Annamária

Helyszín: Közösségi Ház, Mezõtúr - nagyterem
Idõpõnt: 2014. január 22. 18 óra
Szeretettel vár mindenkit a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Dr. Károssy Csaba

2013. december 19-én a
Városháza Dísztermében a Mezõtúr
Sportjáért, utánpótlás neveléséért
elnevezésû városi sportünnepség
megrendezésére került sor, ahol a
szakosztályok számot adtak a 2013as évben elért kiemelkedõ eredményeikrõl. A városi sportünnepségen
megjelenteket Herczeg Zsolt
Mezõtúr Város Polgármestere
köszöntötte, ezt követõen díjakat
adott át a kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó sportolóink részére. 14
sportág kitûnõségeit díjaztuk, akik
közül többen megyei, országos bajnoki címeket, országos bajnoki
helyezéseket, valamint kiemelkedõ
nemzetközi helyezéseket is szerez-

tek mezõtúri színekben.
Az elmúlt év eredményeihez
hasonlóan 2013-ban is több válogatott sportolót adtak a tehetségeinkbõl, akik így határainkon túl is
sikerrel képviselték városunkat. A
díjak átadását követõen Boldog
István országgyûlési képviselõ is
köszöntötte az ifjú sportolókat. A
rendezvényt jelenlétével megtisztelte Kiss Norbert Sportért és
Ifjúságért Felelõs Államtitkárság,
ifjúságért és sportkapcsolatokért
felelõs helyettes államtitkára.
Ezúton is szívbõl gratulálunk
minden sportolónknak, edzõnknek, illetve egyesületünknek!

Makainé Ésik Klára

ÜNNEPI HANGVERSENY a MAGYAR KULTÚRA tiszteletére

A Közösségi Ház tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
Turek Miklós színmûvész Petõfi estjére.

Rövid hírek

Bodor Márti

Sportévzáró

Magyar Kultúra Napja 2014

Kedves Koszorú Készítõk!

követték.
Végül a 140 éves Petõfi Dalkör
koncertje következett. A dalkör a
koncertjét a 2013. szeptember 6-án
elhunyt Kávási Sándornak, a Petõfi
Dalkör örökös karnagya emlékének
szentelte. A mûsorban részt vett a
Rákóczi úti Általános Iskola tanulóiból összeállt Fülemüle Kórus is.
Ezzel véget ért az adventi készülõdés
2013-ban.
Köszönjük
Önöknek, hogy velünk készültek a
karácsonyra és hogy megjelenésükkel színesítették programjainkat.
Várjuk Önöket 2014-ben is rendezvényeinkre.

3. old.
4-5. old.
6. old.

Zeneiskolai bérletes hangverseny, melyre szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Idõpontja: 2014. január 21. (kedd) 17.30 óra
Helyszíne: Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola - Hangversenyterme
Fellépnek: a Mezõtúri Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei, tanárai, valamint meglepetésként a Budapestrõl érkezõ Egressy Béni
Református Mûvészeti Középiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei és tanárai
A helyszínen támogatójegy is vásárolható

A Doni áttörésre emlékeztünk

6. old.

Püspök avatta fel a ...

7. old.

Év végi versenyek

7. old.
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Mezõtúr Város Önkormányzata a
20/2011. (XI.15.) önkormányzati
rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján
pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok
bérleti jogára 2014. április 15-tõl 5
évre:
1. 5800 hrsz-ú Mezõtúr, Erkel F.
út 34. fsz. 2. szám alatti 1 szoba,
konyha, fürdõszoba, WC, elõszoba
helyiségekbõl álló, összkomfortos
komfortfokozatú 44,2 m2-es lakás,
2. 5800 hrsz-ú Mezõtúr, Erkel F.
út 34. tetõtér 11. szám alatti 1
szoba, konyha, kamra, fürdõszoba,
WC, elõtér helyiségekbõl álló, összkomfortos komfortfokozatú 44,4
m2-es lakás,
3. 4865/4/A/2hrsz-ú Mezõtúr,
Fóti utca 172. szám alatti 1 szoba,
konyha, kamra, fürdõszoba, WC,
elõtér helyiségekbõl álló, komfortos
komfortfokozatú egyedi szilárd
fûtéses 55 m2-es lakás
4. 4269/A/1 hrsz-ú Mezõtúr,
Pétery K. u. 9. szám 3. ajtó alatti 2
szoba, konyha, fürdõszoba WC-vel
helyiségekbõl álló, komfortos komfortfokozatú, egyedi szilárd fûtéses
80 m2-es lakás.
A lakások lakbére a 20/2011.
(XI.15.) önkormányzati rendelet
14.§ (1) bekezdése szerint a komfortfokozattól függõen a következõképpen alakul:
- összkomfortos lakás: 300 Ft/
m2/hó,
- komfortos lakás: 200 Ft/m2/hó.
A kijelölt bérlõ köteles az épületben lévõ lépcsõházat 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 szerzõdés azzal köthetõ, akinek nincs és nem volt saját tulajdonú lakása, és
a) akinek a közös háztartásban
élõ családtagok jövedelmét is figyelembe véve számított 1 fõre jutó
jövedelme a mindenkori munkabér
minimumot nem haladja meg, vagy
b) aki egyedülálló és jövedelme
nem haladja meg a mindenkori

Hirdetmény

minimálbér minimum 1,5-szeresét,
valamint, a vele együtt költözõk
együttesen nem rendelkeznek
összesen 500.000 Ft forgalmi értékû
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 szereplõ
feltételek elfogadását,
d) a hivatalos jövedelemigazolást,
e) eltartott gyermekek számát,
f) jelenlegi lakhatási körülményeket,
g) mióta van nyilvántartott lakásigénylése.
Az ingatlanok az alábbi idõpontokban tekinthetõk meg:
1. Erkel F. út 34. fsz. 2. ajtó
2014. január 21. kedd
8,00 8,30 óra
2. Erkel F. út 34. tetõtér 11. ajtó
2014. január 21. kedd
8,30 9,00 óra
3. Pétery K. u. 9. 3. ajtó.
2014. január 21. kedd
9,10 9,40 óra
4. Fóti út 172.
2014. január
21. kedd
9,50 - 10,20 óra
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 3. (hétfõ) 16.00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Hatósági Iroda, Mezõtúr,
Kossuth tér 1. mfszt. 1.
A benyújtott pályázatokat a képviselõ-testület legkésõbb a 2014.
márciusi soros ülésén bírálja el.
A képviselõ-testület fenntartja a
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Herczeg Zsolt
polgármester

www.turihirek.hu

Mezõtúr Város Önkormányzata
2013. november 28-án elbírálta a
Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
„A” típusú pályázat:
Összesen 23 db pályázat érkezett.
Az ösztöndíjat 15 fõ nyerte el, a
hallgatóknál az ösztöndíj folyósításának idõtartama 10 hónap, azaz
két egymást követõ félév, összege
5.000 Ft/fõ/hó.

„B” típusú pályázat:
Összesen 3 db pályázat érkezett.
Az ösztöndíjat 3 fõ nyerte el, a
tanulók, ha felsõoktatási intézménybe felvételt nyernek a pályázatban kiírt feltételek szerint, az
ösztöndíjat 3x10 hónap idõtartamra
kapják, melynek összege 5. 000,Ft/fõ/hó.

Herczeg Zsolt sk.
A kiadmány hiteléül:
Dr. Gajdán Marianna
irodavezetõ

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. december 19-ei soron kívüli
nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól
- a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeni ellátásokról
A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi
könyvtárban.
A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni
velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri
Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!
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

Országgyûlési Képviselõ

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014-ben az
egyesületünk kiállítás keretében emlékezik az eseményre. Kérünk minden
olyan személyt, aki segíteni tud az anyag összeállításához – fotókkal, levelekkel, tárgyakkal, egyéb dokumentumokkal – kölcsönözze a kiállítás idejére.
Gyûjtés 2014. március 31-ig.
Helye: Petõfi S. u. 5. 9-15 óra között.
A beadott anyagról pontos jegyzéket készítünk, amely alapján visszajuttatjuk a tulajdonosához.
Telefon: 06/20 214-4756
Segítõ szándékukat megköszönve.
Tisztelettel:
a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében
Szabó András
Elnök
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Kedves Koszorú Készítõk!

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu

Nagyon köszönjük, hogy segítségetekkel, ismét szép kiállítást rendezhettünk!

Különdíjas: Patkós Linett és
Miléna

A sok-sok szép, ötletes, hagyományos és merész alkotás között,
ebben az évben a következõ alkotók által készített koszorúk nyerték
el a szakmai zsûri szavazatait:

Felnõtt kategória:
I. helyezett: Kovács Gáborné
Soltész Mária
II. helyezett: Törjék Lászlóné,
Jutka
III. helyezett : Botyánszki István
Különdíjas: Farkas Anikó és
Kovácsné Kálnai Róza
Virágkötõk:
I. helyezett: Balogh Mónika
Ezúton szeretnénk megköszönni
a zsûrinek is a nem mindig hálás
munkáját.

Honlap: www.tourinform.hu

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet Program keretében
2014-ben is üdülési pályázatot hirdet.
A pályázók köre:
• fogyatékossággal élõk,
• nagycsaládosok,
• nyugdíjasok (szálláshely)
• nyugdíjasok (fürdõjegy)
Az egyes pályázatok 2014. január 2. napjától nyújthatóak be, kizárólag
elektronikus úton, a www.erzsebetprogram.hu honlapon található pályázati adatlapokon.
A pályázatok benyújtásának határideje: nagycsaládos, fogyatékossággal
élõk, illetve nyugdíjas (szálláshely) pályázatok esetében: 2014. február 28.
A nyugdíjas (fürdõjegy) pályázat esetében pedig: 2014. február 15.
Fontos tudnivalók:
• az Erzsébet Program keretében meghirdetett pályázaton egyszeri felhasználású üdülési támogatást lehet elnyerni, melyet kizárólag állami
tulajdonú üdülõkben vehetnek igénybe a pályázat nyertesei,
• a pozitív elbírálásban részesülõ pályázó az önerõt nem csekken,
hanem átutalással fizeti,
• amennyiben a támogatás nem kerül felhasználásra, a nyertes pályázathoz befizetett önerõ nem kerül visszafizetésre!
• A nyugdíjas pályázók csak egy pályázatot nyújthatnak be, vagy szálláshelyre, vagy fürdõjegyre.
Teljes körû és pontos felvilágosítást az Erzsébet program telefonos ügyfélszolgálata nyújt:
munkanapokon 8 és 16 óra között a 06 1 371 32 42-es telefonszámon,
illetve e-mail-ben: ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu

Gyermek kategória:
I. helyezett: Újvárosi Általános
Iskola 7. osztály
II. helyezett : Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Ált. Isk. 3. oszt.
III. helyezett:
Rákóczi Úti
Általános Iskola 4. b. osztály

A Könyvtáros lányok

Köszönettel:
A Mezõtúri Újvárosi Hagyományörzõ Klub köszönetet mond:

klub tagok és együttesek mûsorát,
mellyel rendezvényünket színesí-

A húszéves fennállása alkalmából
megrendezett ünnepség anyagi támogatásáért, azon való részvételéért:
Mezõtúr Város Önkormányzatának, Herczeg Zsolt polgármester, Batta Attila Viktor alpolgármester uraknak, Budai Gyula államtitkár úrnak, Boldog István országgyûlési képviselõ úrnak, Patkós
Lajos városi képviselõ úrnak, a
Gazdakörnek,
a
Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
igazgatójának Bordács László úrnak
és minden munkatársának, az
egyéni adományozóknak, az
ünnepségen megjelent klubok
vezetõinek és tagjainak. Köszönjük
a mûsort konferáló Berczeliné
Boldog Marikának, hogy elvállalta a
háziasszony szerepét.
Köszönjük a mûsorban fellépõ

tették. Köszönjük a Gyöngyhalász
Étterem tulajdonosának és munkatársainak a finom ebédet és a kedves felszolgálást, valamint a klub
tagjainak segítõkész munkáját,
amit rendezvényünk érdekében tettek. Köszönjük Margónak a jókedvre derítõ zeneszolgáltatást.
Köszönet nyilvánításunk után
pedig szeretnénk kérni azokat a
nyugdíjasokat, akik kedvet éreznek
ahhoz, hogy a klubban tevékenykedjenek lépjenek be hozzánk, gyarapítsák élményeiket és egyben tagságunk
létszámát. Várjuk õket szeretettel!
Köszönettel a szervezõség nevében:

Kalán Hajni
irodavezetõ

Az Együtt - Egymásért Klub
karácsonyi ünnepségérõl
A rákbetegek helyi szervezete
2013. december 14-én tartotta évzáró rendezvényét.
Minden a szokásos módon zajlott.
A klubhoz tartozó szülõk, azok
gyermekei, unokái teremtettek
karácsonyi hangulatot verseikkel,
énekszámaikkal.
A jelenlévõket köszöntötték a
mezõtúri klubok vezetõi, a rákbetegek megyei szervezete és Herczeg
Zsolt a város polgármestere.
Minden klubtag ajándékot kapott

(Béres cseppet, C vitamint, aszalt
gyümölcsöt). A rendezvény ebéddel, kellemes társalgással folytatódott, majd tombolahúzással zárult.
A klubvezetõk köszönetüket fejezik ki minden támogatónak, aki
pénzzel, munkával, tárgyakkal,
szállítással, szervezéssel, mûsorral
volt segítségükre.
Mindenkit – különösen a betegségükbõl lábadozókat – szeretettel
várunk a 2014. évi klubfoglalkozásokra.
Mlinárcsek János

Köszönet nyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni azt az önzetlen segítséget a Rafi
Hungaria Kft. dolgozóinak és ügyvezetõjének Tóth Lajos úrnak, amellyel
unokánk javulását elõsegítették, anyagi és erkölcsi támogatást biztosítottak. Unokánk túl van a betegségen, meggyógyult.
Emellett köszönjük a Mezõtúri Mentõszolgálat dolgozói gyors segítségét.

Polgár József és családja

Kádár Istvánné, Klubvezetõ
Bíró Lajosné, Klubvezetõ
helyettes
Pusztai Lajos vezetõségi tag

4

2014. január 17.

mezõtúr és vidéke
Rövid hírek
Falusirató

„A mi karácsonyunk”

Dr. Horváth Károlyné Marika néni Falusirató címû könyvének bemutatójára került sor 2013. december 11-én a Teleki Blanka Gimnáziumban.
A könyv Tiszabõ múltjáról és jelenérõl szól, az összeállításban többen is
Marika néni segítségére voltak.

Kresztúra
Új kezdeményezésként a Mezõtúri Rendõrkapitányság 2013. december
13-án Kresztúra elnevezésû rendezvényt hozott létre. Fekete Miklós rendõrkapitány elmondta, ennek célja a kresz ismeretek felelevenítése, a módosult szabályokra való figyelem felhívás. Ezen a versenyen Mezõtúr és Kétpó
csapata mérte össze tudását, Túrkeve elfoglaltság miatt nem tudott megjelenni. Minden csapatba olyan embereket hívtak, akik a településeken közismertek, jó példaként járhatnak a lakosság elõtt. A csapat tagjai voltak a
városok alpolgármesterei, egy rendõr, egy katasztrófavédõ, egy orvos, egy
polgárõr, egy tanár és egy jogosítvánnyal nem rendelkezõ diák. A vezetõi
engedéllyel nem rendelkezõkrõl is el lehet mondani, hogy az általános
szintnek megfelelõ a kresz ismerete.
Batta Attila Viktor városunk alpolgármestere a vetélkedõ után elmondta,
ez egy haladó kezdeményezés lehet a város életében. Mindenkit rávezet a
kresztudás frissítésére és felhívja a figyelmet a balesetmentes közlekedésre. Alpolgármester úr holtversenyben a harmadik helyen zárta a versenyt,
a csapatversenyben Mezõtúr városa elnyerte az elsõ helynek járó serleget.

Boldog István országgyûlési képviselõ által „A mi karácsonyunk”
címmel meghirdetett rajzpályázat
eredményhirdetésére és kiállítás
megnyitójára került sor 2013.
december 18-án a Rákóczi úti
Általános Iskolában.
Boldog István megköszönte a felkészítõ pedagógusok munkáját,
majd minden rajzoló gyermeket
emléklappal és egy szelet csokoládéval jutalmazott. A legtöbb alkotás
Mezõtúrról érkezett be, így nem
volt egyszerû helyzetben a szakmai

zsûri. A helyezések a következõk:
Iskolások:
1. Badar Hajnalka
2. Vékony Lili
3. Nagy Gréta
Óvodások:
1. Vad Zsófia
2. Lovas Lilla
3. Jancsa Sára
Minden elkészült rajzot megköszönve képviselõ úr elmondta, a
2014-es évben is fog hasonló pályázatot hirdetni.

Karácsonyi hangverseny
A Bárdos Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskola 2013. december
19-én tartotta meg Karácsonyi
Hangversenyét a Városi Oktatási
Centrumban.
Az új helyszín lehetõséget adott
színesebb mûsor bemutatására, így
nem csak zenés, hanem táncos produkciókat is megcsodálhattak az
érdeklõdõk.
Ahogy az már megszokott a szer-

vezõk mindig biztosítanak egy
meglepetést látogatóik számára, így
volt ez most is. Tabáni István a
Csillag Születik 2009-es nyertese
szórakoztatta néhány dal erejéig a
hangverseny résztvevõit.
Rengeteg káprázatos produkció
és a meglepetés vendég hatására
mindenki elégedetten távozott a
hangversenyrõl.

Elkészült a Tiszaföldvár-Mezõhék útszakasz

A mezõtúri csapat tagjai: Batta Attila Viktor, Dr. Nagy Mihály, Erdei
Mihály, Király Imre, Soltész Gábor, Búsi Albert és Györgyi Tamás.
Rendõrkapitány úr elmondta, várható hasonló esemény a kapitányság
szervezésében a lakosság szolgálatára vonatkozóan.

November elején jelentettük be,
hogy felújításra kerül a TiszaföldvárMezõtúr közötti út több szakasza
is. Közel 1 hónap alatt elkészült a

szakasz felújítása a hideg idõ elmúltával, márciusban fog elkezdõdni,
mivel ezen a részen nagyobb arányban kell útalapot is cserélni.

Tiszaföldvár - Mezõhék közötti
rész, amelyet hivatalosan is átadtunk Sági István képviselõ társammal és az érintett települések vezetõivel. Az ünnepségen jelen volt
Borbás Zsolt a Megyei Közgyûlés
alelnöke és a közútkezelõ vezetõsége is. A Mezõtúrtól induló 6 km-es

A maradék közel 9 km-es szakaszt pedig a 2014-es évben szeretnénk, ha szintén elkészíthetnénk.
Nagy siker ez a térségnek!
Balesetmentes
közlekedést
kívánok!

Bodor Márti

Karácsonyi ajándékok az óvodásoknak

A Városi Óvodák számára 2013.
december 18-án Boldog István
országgyûlési képviselõ, Herczeg
Zsolt Mezõtúr polgármestere és
Herczeg Antal vállalkozó magánemberként a Városi Óvodák részére
ajándékokkal készültek. Minden
óvoda, minden csoportjába eljuttatták ajándékaikat. Bár a hó még nem
érkezett meg, bizonyára az átadott
„hócsúszka” minden gyerek örömét

szolgálja majd. Patkós Éva városi
képviselõ pedig könyvekkel kedveskedett az apróságoknak.
Az átadásra a Csoda-vár Óvoda
biztosította a helyszínt, ahova minden óvodás csoportból érkeztek
gyerekek. Az ajándékokat a kis óvodások nagy mosollyal fogadták, és
külön produkciókkal jutalmazták.
Így õk nem csak kaptak, de adtak is.

Bodor Márti

Boldog István
országgyûlési képviselõ

Karácsonyi kézmûves délután
Hagyományainkhoz híven és
tudva, hogy mindig akadnak szorgos és kreatív gyermekek és anyukák (sõt néha még apukák is) 2013
karácsonyához közeledve díszeket,
ajándékokat
készítettünk
a
Közösségi Házban december 20-án.

Szebbnél szebb mûvek kerültek ki a
kézmûves délután résztvevõinek
kezei közül, így biztosítva volt,
hogy otthon teljes szépségükben
ragyoghattak a feldíszített karácsonyfák az ünnep alatt.

Orosz Annamária

2014. január 17.
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Rövid hírek

Karácsonyi hangverseny
a Kossuth Lajos Általános Iskolában
2013. december 20-án ismételten
karácsonyi díszekkel és zeneszóval
lett megtöltve a Kossuth Lajos
Általános Iskola tornaterme. A megjelenteket köszöntötte Tar Anikó
intézményvezetõ és Batta Attila
Viktor Mezõtúr város alpolgármestere. A hangversenyen fellépett a
Kicsinyek Kórusa Csurgó Erzsébet
vezetésével, a 2013-as évben a XX.
Kodály
Zoltán
Nemzetközi
Gyermekkórus Fesztivált megjárt
Napraforgó kórus és az öregdiákokból álló Vivace Kamarakórus
Csiderné Csizi Magdolna vezetésé-

vel. Kicsik és nagyok – ugyanazzal a
szeretettel énekeltek a hálás közönségnek, megköszönve ezzel ismételten az éves segítséget, támogatást
és munkát, mellyel a kórusokat
segítik. Az est méltó zárásaképpen
elhangzott az örök Kossuthos karácsonyi dal, a Lennék bár kisharang,
illetve az összkar elõadásában már
gyertyafény mellett a Karácsonyi
álom címû dalt, amely Balázs Áron
szerzeménye.

Kelemen Márton
Vivace Kamarakórus

Fidelitas jótékonysági gyûjtés

A Fidelitas Mezõtúri Szervezete a
hátrányos helyzetû gyermekek
részére adománygyûjtést szervezett, amely adományok 2013.
december 21-én a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat segítségé-

vel kerültek kiosztásra. A gyûjtésben segítségre volt a felajánlókon
kívül a Vöröskereszt Mezõtúri
Szervezete is.
Szûcs Dániel a mezõtúri csoport
elnöke elmondta több mint 32 családnak tudtak segítséget nyújtani,
ami 73 gyermeket érint. Eredményes
volt a 2013-as gyûjtés. Az átadott
csomagokba játékok és különbözõ
ruhanemûk kerültek. A képviselõ
hangsúlyozta köszönet illeti
Mezõtúr város lakosságát felajánlásaikért, nélkülük ez a gyûjtés nem
jöhetett volna létre.

Bodor Márti

II. Tóth Károly meghívásos úszóverseny
Immár második alkalommal
került megrendezésre 2014. január
11-én a Tóth Károly meghívásos
úszóverseny.

következett, a Pille-Párbaj. Melinda
1985 nyarán kezdett el úszni
Mezõtúron, már a következõ év
nyarán Tóth Károly felfigyelt rá, és

A rendezvény célja a 17 éven
keresztül Mezõtúron úszóedzõként
dolgozó Tóth Károly, mindenki
„Karcsi bácsija” emlékének fenntartása. Karcsi bácsi hitvallása volt,
hogy az úszószakosztály fejlesztésénél versenyzési lehetõségek megteremtését kell biztosítani.
A versenyen idén is Szolnok és
Békés megye egyesületei, szakosztályai mérték össze tudásukat. A
versenyzõket köszöntötte Herczeg
Zsolt Mezõtúr város polgármestere.
Tíz órától kezdõdtek a futamok, a
résztvevõk 10 versenyszámban és 2
váltószámban mérettetek meg.
Majd a Balogh Melinda emlékfutam

átvette a szakosztályba. Nagyon sok
versenyen vettek részt, ahonnan
Linda mindig éremmel tért haza. Az
úszásnemek közül a gyors- és a pillangóúszást kedvelte a legjobban. A
Pille-Párbaj az õ emlékét szolgálja.
Gratulálunk az úszószakosztályunkban versenyzõ fiataloknak.
Ezúton köszönjük a rendezvényt
segítõk támogatásait: Mezõtúr
Város Önkormányzata, a megrendezést segítõ szülõk, Mezõtúr és
Környéke Víz- és Csatornamû Kft,
Városi Uszoda munkatársai és
Mezõtúri Református Kollégium.

Bodor Márti

Újév a Dalvarázs Együttessel
2014. január 11-én a Dalvarázs
Együttes újév köszöntõ hangversenyére került sor a Városi
Színházteremben.

Jordanov Enikõ, Nagy Éva, Papp
Nikolett, Petróczki Csaba, Szilágyi
Sándor I., Szilágyi Sándor II.,
Szilágyi Sándor III., Búsi Ferenc,

A mûsorban az elõadók törekedtek a sokszínûségre, melyet a
közönség többször is vastapssal
jutalmazott. A rendezvényen
Herczeg Zsolt Mezõtúr Város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, a hangversenyen részt vett
Batta Attila Viktor Mezõtúr város
alpolgármestere és Patkós Éva
városi képviselõ is.
Az mûsorban közremûködött:
Kozák Júlia, Varga Böbe, Vincze
Zsuzsa, Búsi Janka, Sipos Karina,

Major Attila, Altsach Gergely.
A kísérõ zenekar tagjai:
Kuttenberg Anikó, Papp Nikolett,
Skultéti Éva, Korom Kata (hegedû),
Guba Béláné, Veress Ágnes (cselló);
Székely Orsi (fuvola); Kálnai Kata
(klarinét); Soós Kálmán (harmonika); Némethi Ákos (bõgõ); Berczeli
Endre (zongora).
Az est háziasszonya: Berczeliné
Boldog Mária
Köszönjük, hogy megjelenésükkel támogatták rendezvényünket.

Mert a kicsi is lehet nagy
Egy mosoly, egy kedves szó is
lehet ajándék. Ennek szellemében
2013. december 21-én a mezõtúri
Vivace Kamarakórus úgy döntött
megajándékozza a város lakóit. Aki
hallotta, tudja milyen nagyszerû
dolgot hajtottak véghez a kórus tagjai. Valójában tették, amit szeretnek, énekeltek.
Az egész a városi Postán kezdõdött, ahol a posta dolgozóit lepték
meg egy mini koncerttel, majd a
kórház irányába vezetett utuk. Ám
útközben is megörvendeztették a
virágbolt és a játékbolt dolgozóit. A
Városi Kórház gyermekosztályára
nem csak dalokat vittek, néhány
ajándékot is átnyújtottak a beteg
gyermekek számára, melyet õk
mosollyal jutalmaztak, így a kórus
is vidáman távozott az osztályról. A

következõ állomás a belgyógyászati
osztály volt, ahol szintén sikerült
néhány kellemes pillanatot okozni
az ott lábadozóknak. Folytatva az
utat a Túri Olvasókör örömére
náluk is megállt a kórus néhány dal
erejére. Majd a karácsonyi bevásárlást tették meghittebbé, amikor is
flashmobszerûen éneklésbe kezdtek a sorok között a Lidl áruházban.
Az út a Penny Market parkolójában
ért véget.
Az „akcióról” el lehet mondani,
hogy sikeresen zárult. Hiszen a
kórus rengeteg köszönetet, mosolyt
kapott, a lakosok örömmel vették a
nem mindennapi megajándékozást.

Bodor Márti
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Dr. Károssy Csaba
„Emléke él, és élni fog
míg az én szívem e földön még dobog,
Õrzöm a képét, a mosolyát,
a hangját és minden gesztusát.

Õrzöm a mozdulatait,
mely bennem él mind a mai napig,
õrzöm a felém közvetített gondolatait,
a nekem elsuttogott szavait.

Mert nem halt meg Õ,
még mindig él nekem
csak messze távozott,
hol meg nem érinthetem.”

Mezõtúron kevés olyan nõ, gyermek él, aki ne kötõdne Dr. Károssy
Csaba szülész-nõgyógyász Fõorvos
Úrhoz.
Fiatal orvosként került városunkba, és már akkor kitûnt lelkiismeretességével,
emberszeretetével.
Munkatársaival, közvetlen kollégáival mindig kedves, segítõkész és
tisztelettudó volt. Szülész- nõgyógyász szakvizsgája néhány évre
nagykanizsai és algériai munkára
szólította, de a kitérõt követõen

csak Mezõtúrra vezette vissza.
1989-2013. május 1-éig a mezõtúri kórház szülészeti és nõgyógyászati osztályának vezetõ fõorvosi pozícióját töltötte be. Az eltelt
évek alatt szakorvosi munkája mellett orvos-igazgatója, és megbízott
igazgató fõorvosa is volt az intézménynek.
Rendkívüli munkabírással rendelkezett.
Az itteni, közel negyed évszázados munkásságát kimagasló szakértelemmel, precizitással, gondossággal, nagyfokú empátiával, toleranciával végezte.
Maximális odaadással mentorálta
az osztályon dolgozó fiatal szakorvosokat. Mindenki bizalommal fordulhatott hozzá, számíthatott a
megértésére és a segítségére.
A szótárában a „nem” szó ismeretlen volt, más problémáját elõtérbe helyezve mindig megoldást keresett, még akkor is, ha ez saját programjával, tervének átalakításával
járt. Fokozatosan nyomon követte
az osztály munkáját, mindig bizto-

sította elérhetõségét.
Nõgyógyász tevékenysége során
kiemelkedõ fontosságúnak tekintette a prevenciót, különös tekintettel
a szûrésekre. A megszokott, mindennapos mûtétek mellett úttörõmunkát végzett a laparoszkópiás
hasi mûtéti beavatkozások meghonosításában intézményünkben.
Ugyanilyen profizmussal és szeretettel végezte szülészi hivatását,
ezreknek életet adva.
Mindig kedvesen, és melegséggel
beszélt a legnagyobb kincsrõl, egy
gyermek születésérõl. Ezt mi, édesanyák érzékeljük a legjobban, és
mindig hálával és köszönettel emlékezünk Fõorvos Úrra.
Sokan esetleg nem tudják, hogy a
mezõtúri intenzív osztály kialakítása és létrejötte is személyének
köszönhetõ. Fáradtságot nem
kímélve kereste meg a mezõtúri
vállalkozókat, akik készségesen
támogatták kezdeményezését a jó
cél érdekében, és ennek eredményeképpen 1998. évben megkezdhette mûködését intenzív részle-

günk. Ezzel új munkahelyeket biztosítottak, és a helyi szakdolgozók
átképzésére is lehetõség nyílt.
Ezért, a kimagasló áldozatos munkájának elismeréseképpen az
önkormányzat pro urbe díjat adományozott Fõorvos Úr részére.
Orvosi munkája során mindig
szem elõtt tartotta a Hippokratészi
eskü elveit, etikus magatartást
tanúsított minden kollégájával
szemben.
Hivatástudata mindannyiunk
számára példaértékû. Személyébõl
áradt a szeretet, a melegség, a bizalom, a biztonság, a megbízhatóság
és a nyugalom. Pozitív életszemlélete mindenkire nagy hatással volt.
Nagy ûr marad utána, ezért olyan
fájdalmas a hiánya, és a búcsú.
Mindig szemünk elõtt látjuk kedves mosolyát, õszinte tekintetét,
halljuk megnyugtató szavait….
Emlékét örökké megõrizzük.

Dr. Csellár Zsuzsanna
mezõtúri kórház

A Doni áttörésre emlékeztünk

A Doni áttörés elesettjeire emlékeztünk a II. világháborús emlékmûnél 2014. január 12-én.
1943. január 12-én kezdõdött a
második világháborúban a szovjet
Vörös Hadsereg támadása a Donkanyarban. A 71 évvel ezelõtti doni
áttörés, a II. világháború legtöbb
magyar áldozatát követelõ csatája.
A 2. magyar hadsereg által védett
200 km hosszú Don-menti terepszakaszon is támadásba lendültek a
szovjet hadosztályok. A magyar
csapatok ellenálltak, azonban az
orosz túlerõ térdre kényszeríttette a
honvédeinket. A kemény hidegben
megfelelõ téli ruházat nélkül harcoló katonákat az ellenséges golyókon kívül a fagy is tizedelte. A harcokban 100-120 ezer magyar katona

vesztette életét. E napok története a
magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartozik.
A Doni-áttörés emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen
elsõként Patkós Éva városi képviselõ köszöntötte a megjelenteket,
majd emlékezõ gondolatokat hallottunk Korom Endrétõl, a 626.
Szakképzõ Iskola és Kollégium tagintézmény vezetõjétõl. Az emlékezõmûsorban közremûködtek a 626.
Szakképzõ Iskola és Kollégium
diákjai. A mûsort követõen pedig a
virágok, koszorúk elhelyezésére
volt lehetõség.

Bodor Márti

,,Nemrégiben a Szivárvány Népzenei Egyesület hangszerparkja egy
prímciterával gazdagodott: a súlyos betegség miatt elhunyt Fadgyas
Rózsika (aki a Szivárvány zenekar citerása volt a hetvenes években) özvegye, Szûcs Sándor felajánlotta párja citeráját az egyesület részére. A hangszer jó helyre került, a gyerekek örömmel vették használatba. Köszönjük!”
MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR
GYERMEKRÉSZLEG

Ismét Mesés hétfõk!
Januártól óvónõk, tanítónõk, könyvtárosok mesélnek hétfõnként
17 órától a gyermekkönyvtárban!
Ha szeretitek a mesét, gyertek közénk mesét mondani és hallgatni.
„Csodaország jaj de messze,
mégis ott van a szívünkben !„

2014. január 17.

Püspök avatta fel
a Mezõtúri Református Kollégium Óvodáját
Szeptember elsején kezdte meg
mûködését Mezõtúron a református óvoda, amelyben jelenleg 50
gyermekrõl gondoskodnak, de az
intézmény 75 kisgyermek befogadására alkalmas. A Mezõtúri
Református Kollégium Óvodáját
november 28-án, ünnepi istentiszteleten adták át.

Az alkalmon a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspöke
hirdetett igét, aki kiemelte, hogy
minden pedagógusnak tisztelet jár,
de
mégis
valahol
a
legembertformálóbb személy az
óvónõ, mert annyi minden eldõl az
óvodás években. Bölcskei Gusztáv
beszélt egy nem régen megjelent felmérésrõl, amely azt mutatja be, hogy
mit gondolnak magukról, az életrõl,
az élet értékérõl, a családjukról, a
szerelemrõl, a jövõrõl a mai tizenévesek Magyarországon. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának
lelkészi elnöke ijesztõnek nevezte
azt a képet, ami az eredményekbõl
elénk tárult; a sivárságot, és minden
mindegy érzést. „Éppen ezért szeretnénk, ha minél több olyan intézményünk lenne, ahol megtörténne az,
ami minden jó református intézményben meg kell, hogy történjen,
hogy gyermekek és ifjak úgy élik át
életüknek azt a szakaszát, amit ott
töltenek, hogy tudják, kihez tartoznak, mi a céljuk, kire számíthatnak,
és kinek mivel tartoznak”! - mondta
Bölcskei Gusztáv, aki hangsúlyozta,
azért kellenek református óvodák és
iskolák, hogy amikor az oda járó
gyermekek felnõnek, és felelõs
beosztásokba kerülnek, akkor ne
legyenek lelketlenek és irgalmatlanok. „Ezért örömteli minden olyan
alkalom, amikor azért adhatunk
hálát, hogy a feltámadott Krisztus
szeretetébe akarjuk megõriztetni
gyermekeinket, unokáinkat, ifjainkat, hogy legyen igazi ismeretünk,
amiben tudjuk, hogy kicsoda Õ és mi
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mire vagyunk képesek”!
Az átadó ünnepi istentiszteleten
Mihalina László a Mezõtúri
Református Kollégium lelkész-fõigazgatója mondott köszöntõ beszédet,
valamint bejelentette, hogy az óvoda
után a gimnázium és az általános
iskola épületei is megújulnak kívülrõl a 2014-es évben. Egyrészt Európai
Uniós támogatásból valósul meg a
105 millió forintos beruházás, amelynek önerejét, a mintegy 15 millió
forintot a Tiszántúli Református
Egyházkerület biztosítja. Remények
szerint a 2014/2015-ös tanévet a már
megújult épületekben kezdhetik meg
a diákok.
Mihalina László külön köszönetet
mondott Beszterczey Andrásnak is,
aki az óvoda épületének felújítási
munkálatait
felügyelte.
A
Nagyk unsági
Református
Egyházmegye esperese beszédében
elmondta, hogy 10 évvel ezelõtt,
mikor megválasztották a Mezõtúri
Református Egyházközség lelkipásztorának, akkor egy helyi önkormányzati tulajdonban lévõ óvoda több dolgozója és az oda járó gyermekek szülei kérték, hogy az intézményt vegye
át az egyház. Akkor ez a kérés nem
teljesült. Végül az élet úgy hozta,
hogy az egyházközség tulajdonában
lévõ, az általános iskolás gyermekek
hétköznapi bentlakását biztosító diákotthon mûködése az egyre csökkenõ
igény miatt megszûnt. Ma ebben az
épületben mûködik az óvoda.
Az ingatlant két ütemben újították fel és alakították át többek
között a tiszántúli kerület támogatásával egy három csoportszobás,
tornateremmel és parkolóval ellátott óvodává, összesen mintegy 67
millió forintból. Az intézmény két
vegyes csoporttal kezdte meg
mûködését 2013. szeptember elsején, a tervek szerint azonban jövõre
egy kiscsoportot is indítanak.
Az ünnepi istentiszteleten az
óvoda elindulása mellett a
Kollégium Gimnáziumának megújult könyvtáráért is hálát adtak.
Mintegy tízezernyi kötetnek alakítottak ki új polcrendszert, kicserélték a padlóburkolatot, az asztalokat
és székeket és új számítógépeket is
vásároltak. A munkálatokat a
Tajvani Nagykövetség támogatta.

Egyházkerület Sajtóirodája

Év végi versenyek
Munkával teli év volt 2013. a
Mezõtúri Wing Chun Kung Fu
Harcmûvészeti Sportegyesületnek.
Tavasszal egy Országos Bajnokság
és a II. Wushu Európa Bajnokság
volt a program. Ezekrõl a versenyekrõl már beszámoltunk az újság
hasábjain. A nyár sem volt a pihenés
idõszaka. Június 1-jén Budaörsön a
X . Magyar Chan Wu Bajnokságon
méretettük meg magunkat. Jelentõs
esemény volt az életünkben a verseny tatamik beszerzése, amit
pályázati forrásból és támogatásból
finanszíroztunk. Ezeket is júniusban vásároltuk és versenyekre való
felkészülésben nagyon sokat segítenek. Majd jött az õsz. Szeptember
21-én Érden rendezték A Magyar
Bajnokság II.fordulóját. Az október
volt csak versenymentes idõszak,
ezt az idõt viszont a felkészülésre
használtuk. November 9-én Érdre
utaztunk a Magyar Bajnokság
Döntõjére. Itt már mindenki nagyon
izgult az eredmények miatt, mivel

az országos ranglista itt dõl el. Az
idei év utolsó kung fu versenye
Kisújszálláson volt a Magyar Wing
Chun Szövetség szervezésében,
ahol a nap végére mi lettünk a legeredményesebb csapat!
Az elért szép eredmények ismét
bebizonyították, hogy a mezõtúri versenyzõink a stílusunk, a kung fu azon
belül a wing chun kiváló harcosai.
Ezúton ismét megköszönöm a
támogatóinknak azokat a segítségeket, amikkel az egyesületünket segítették. Köszönöm Patkós Istvánnak,
Papp Károlynak, Iván Sándornak,
Varjú Péternek a versenyekre való
utazásban való támogatásukat.
Külön köszönet Adeola Fasola tanár
úrnak aki az Egyesület számára adományozott digitális kamerát, amely
versenyek elemzésében, és rájuk
való felkészülésre nyújt óriási segítséget. A versenyeken elért eredmények felsorolása megtekinthetõ a
www.mezoturesvideke.hu oldalon.

Pápai Károly egyesületi elnök

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
A fák és bokrok ágai a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát
nagymértékben zavarják, esetenként
veszélyeztetik, ezért az ingatlan
tulajdonosa, kezelõje, használója, a
növényzet ápolására kötelezett, köteles a vezeték biztonsági övezetét
érintõ fák és bokrok ágait eltávolítani, a növényeket gondozni, hogy
azok ágai a vezeték biztonsági övezetének határain belülre ne nyúljanak.
Ezúton értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy amennyiben a
kötelezettek a gallyazást nem végzik el, akkor az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. az áramszolgáltató tulajdonában lévõ hálózat biztonsági övezetében a gallyazási
munkákat a szolgáltatás biztonsága
érdekében el fogja végeztetni.
A gallyazási munkákra városunkban 2014. január 30-tól várhatóan
2014. március 31-ig kerül sor.
A munkálatokat az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. szerzõdött partnere a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft.
(5300 Karcag, Erdészlak 42. tel:
06-20-41-41-783) fogja elvégezni.
Az elõírt védõtávolság, a vezeték
és a növényzet beavatkozás utáni
elvárt legkisebb távolsága:
-Kisfeszültségû szabadvezeték
esetében oldalról és alulról 2,0 m,

-szigetelt vezeték esetén minden
irányból 1,5 m.
-Középfeszültségû szabadvezeték esetén oldalról és alulról 5,0 m,
-burkolt vezeték esetében oldalról és alulról 3,5 m,
-szigetelt vezeték esetében minden irányból 1,5 m.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
levágott növényi részeket a gallyazást
végzõ vállalkozás nem szállítja el. A
gallyakat a közúti illetve a gyalogos
forgalmat nem zavarva a biztonsági
övezeten kívül a közterületen helyezik el. Annak elszállítása a növényzet
ápolására kötelezett feladata.
Kérjük, hogy amennyiben a
növényzet oly mértékben megközelítette a vezetéket, vagy belenõtt, hogy
annak eltávolítása az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, esetleg a
hálózat feszültségmentesítése szükséges, akkor azt senki ne végezze el!
A Béres Erdészeti Szolgáltató Kft.
munkatársai ilyen esetben szakszerûen, ha szükséges a vezetékszakasz
feszültségmentesítése mellett a galylyazást el fogják végezni. A munkavégzésük során a városban minden
vezetékszakaszt ellenõrizni fognak.

Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal
Mûszaki Iroda
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Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK
Varga Attila élt 41 évet,
Farkas Imre élt 75 évet,
Hegyi Gábor élt 78 évet,
Dávid Sándor élt 71 évet,
Kozák Imre élt 93 évet,
Bogár Sándor élt 73 évet,
Varga Jánosné Fekete Terézia élt 80 évet,
Dávid János élt 51 évet,
Tóth Sándor élt 86 évet,
Pabar Istvánné Kállai Teréz élt 84 évet,
Zsibó Józsefné Nánási Júlia élt 87 évet,
Gonda Ferenc élt 75 évet,
Rácz Imréné Szilágyi Róza élt 90 évet,
Sebestyén Géza élt 77 évet,
Molnár Ferenc élt 74 évet,
Panyik Lajos élt 90 évet,
Szilágyi Lajosné Baráth Irén élt 80 évet,
Takács Lajosné Csipes Ilona élt 68 évet,
Hegyi Pál élt 65 évet,
Tamási Gábor élt 68 évet.

Balogh Hanna Leila
(Burai Julianna)

Bujda András
(Németh Krisztina)

Hegyi Hanna Jázmin
(Veres Margit)

Kovács Bíborka
(Molnár Annamária)

Kovács Larissza
(Lisznyai Katalin)

Lakatos Anna Dzsesszika
(Rafael Barbara)

Puskás Áron
(Tokodi Tímea)

Szõke Eszter
(Kelemen Edit)

Nyugodjanak békében.
TÁJÉKOZTATÁS
A közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt.
ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek elérhetõségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu
Telefon: + 36 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének megadása szükséges.
Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ részére
is jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. Telefon: + 36 80 / 210-310.

Kattints rá nagyi!
A Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár ismét meghirdeti a
népszerû, 20 órás számítógéphasználói ismereteket nyújtó képzést.
Jelentkezni lehet a felnõtt könyvtárban vagy az 56/350-171 –es telefonon.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
2014. január 14-23-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Január 24-30-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Január 18-19-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/9770936
Január 25-26-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/9751073
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Véradás!
2014. január 29-én, szerdán véradást tartunk a
Közösségi Házban 8-13 óráig.
A véradáshoz szükséges a személyi igazolvány és a
TAJ kártya!

Magyar Vöröskereszt

Lapzárta: 2014. január 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 õrzünk meg. A lapban közölt adatok
tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem vállalunk.

