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Start elõtt a népszámlálás!

Többéves elõkészítõ munkát
követõen célegyenesbe ért az
október 1-tõl október 31-ig tartó
2011. évi népszámlálás. A cenzus elõkészítése az ütemtervnek
megfelelõen
zajlik.
Elkészült, tesztelés alatt áll a
kérdõívek internetes kitöltését
biztosító elektronikus adatbeviteli rendszer. Jelentõs fejlesztésként valósult meg az összeírás végrehajtásában közremûködõk – jegyzõk, felülvizsgálók, területfelelõsök, stb. - munkáját segítõ informatikai alkalmazás, a monitoring rendszer.
E rendszer segítségével napról
napra nyomon követhetõ az
összeírás állása. Jelenleg is tart
az oktatók oktatása, vagyis
azok képzése, akiknek feladata
a népszámlálásban résztvevõ

mintegy 40 ezer számlálóbiztos
felkészítése. A számlálóbiztosok oktatása szeptemberben
veszi kezdetét. A számlálóbiztosokat a települési/kerületi
jegyzõk alkalmazzák, toborzásuk augusztus végére zömében
befejezõdött.
Az idei népszámlálás – amely
szám szerint a 15. a hazai cenzusok sorában – két tekintetben
is az elsõ. Ez lesz az elsõ olyan
átfogó nép- és lakásszámlálás
az országban, amelyet az
Európai Unió tagállamaként
hajtunk végre, de elsõ lesz az
idei cenzus azért is, mert - a
www.enepszamlalas.hu honlapon keresztül - elõször nyílik
mód a kérdõívek elektronikus
kitöltésére.
Az összeírás idõszakát megelõzõ napokban, szeptember
végén a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy
azonosító- és egy belépési
kódot. Ezek segítségével lehet a
kérdõíveket interneten kitölteni, október 1. és október 16.

Felhívás a 2011. évi népszámlálással
kapcsolatos tudnivalókról
- A népszámlálásban való részvétel és ezáltal a jogszabályban
meghatározott adatszolgáltatás kötelezõ!
- Szükséges a házszámok, ajtószámok kihelyezése, a címek
postaládákon való elhelyezése, hiszen a számlálóbiztosok csak
így tudják 2011. szeptember 27-e és 30-a között minden címre
eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot.
- Az adatszolgáltatói csomag nem reklám vagy szóróanyag,
hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza.
- A kérdõívek kitöltési módjai közül elõtérbe célszerû helyezni az internetes kitöltést. Az elektronikus kérdõívet a www.
enepszamlalas.hu oldalon október 1-16. között lehet elérni.
Mezõtúr, 2011. szeptember 13.
dr. Szûcs Attila

között. A kérdések helyes megválaszolását a programba épített magyarázatok segítik. A
KSH azokra is gondolt, akik
nem rendelkeznek internettel,
de mégis szeretnék online viszszajuttatni a kitöltött kérdõíveket. Nekik lehetõségként több
nyilvános közintézmény, pl.
könyvtárak, faluházak, stb.
internet kapcsolódási helye áll
rendelkezésre az ország számos településén. Ezeken a
helyeken az adatvédelem teljes
biztosítása mellett nyílik lehetõség a népszámlálási kérdõívek számítógépes kitöltésére.
Fontos, hogy az egy lakásban
lakó személyekrõl szóló kérdõíveket tehát vagy interneten
vagy papíron kell kitölteni.
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet
keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott
hivatalos okmánnyal kötelesek
igazolni, hogy megbízatásuk e

munkára szól. Az igazolvány a
garancia arra, hogy az illetõ a
lakásba kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni.
A lakosság védelmében a népszámláláshoz bármilyen módon
kapcsolható bûncselekmények,
szabálysértések megelõzése
érdekében
a
Központi
Statisztikai Hivatal és az ORFK
együttmûködési megállapodást
kötött.
A lakosság tájékoztatása, a
népszámlálás népszerûsítése, a
valós válaszadásra ösztönzés
érdekében együttmûködési
megállapodások sora született
meg a KSH és az országos
kisebbségi önkormányzatok, az
egyházak, a fogyatékossággal
élõket képviselõ szervezetek,
valamint
a
Magyar
Könyvtárosok
Egyesülete
között.
A népszámlálással kapcsolatos részletes információk a
www.nepszamlalas.hu oldalon
érhetõk el.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Lakossági tájékoztató
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a megyében több településen,
ÁNTSZ, KÖJÁL nevében idõs, egyedülálló embereket
keresnek fel telefonon ismeretlen személyek azzal a
céllal, hogy egészségügyi ivóvíz mintát vesznek lakásukon, és a bejutást biztosítsák számukra.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv (korábban KÖJÁL, ÁNTSZ)
részérõl magáningatlanokon belül és lakásokban ivóvíz mintavételezés nem történik.
Mezõtúr, 2011. szeptember 2.
Herczeg Zsolt, polgármester

Ingyenes élelmiszerosztás

2. old. Szezonális házalás

5. old.

Iskolai lopások, telefon tolvajok

4. old. „Plankolj a könyvtárral!”

7. old.

Áldozattá válás megelõzése

5. old. „Összefogás a Könyvtárakért”

7. old.
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Hirdetmény

Mezõtúr Város Képviselõtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6)
bekezdésének b) pontjában,
valamint a módosított 19/2009.
(XI.13.) önkormányzati rendelet 4.§-ában biztosított jogkörében eljárva – az önkormányzat tulajdonában levõ ingatlanok közül azon saját használatú utakat, melyek egy-egy tanya
megközelítését szolgálják, értékesítésre bocsátja.
Az ingatlanokat azok a tanyatulajdonosok vásárolhatják
meg, akik a tulajdonukban lévõ
tanyákat önkormányzati tulajdonú utakon közelíthetik meg.
Az ingatlanokról bõvebb felvilágosítást a Polgármesteri

Hivatal (Mezõtúr, Kossuth tér
1.) I.em. 19/A.sz irodájában,
vagy az 56/551-914-es telefonszámon Olajos Sándor ügyintézõtõl kérhetnek.
Az összegszerû vételi ajánlatot írásban, lezárt borítékban
kell benyújtani személyesen a
Polgármesteri Hivatal (5400
Mezõtúr Kossuth tér 1.) titkárságán, vagy postai úton az 5400
Mezõtúr, Kossuth tér 1. szám
alatti címre. A borítékra írják rá:
„Vételi ajánlat az _________
hrsz-ú ingatlanra.”
Beérkezési határidõ: folyamatos.
Mezõtúr, 2011. szeptember
16.
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2011. augusztus 25-ei
soros ülésén önkormányzati rendeletet alkotott a Teleki Blanka
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulóinak térítési díj és tandíj fizetésérõl.
A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a polgármesteri hivatal szervezési irodáján, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza
portáján lehet igényelni.
Mezõtúr, 2011. szeptember 6.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Ingyenes élelmiszerosztás
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
Október elsõ hetében ingyenes élelmiszerosztásra kerül
sor, amelyet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület biztosít. A kiosztásra ismételten a Mezõtúri Intézményellátó
és Ingatlankezelõ Kft. 5400 Mezõtúr, Pétery K. út 4. – 6.
sz. alatti telephelyén fog sor kerülni, az alábbi idõpontokban:

2011. október 03. (hétfõ) 8,00 – 16,00
2011. október 04. (kedd) 8,00 – 16,00
2011. október 05. (szerda) 8,00 – 16,00
2011. október 06. (csütörtök) 8,00 – 16,00
2011. október 10. (hétfõ) 8,00 – 16,00
2011. október 11. (kedd) 8,00 – 16,00
2011. október 12. (szerda) 8,00 – 16,00
2011. október 13. (csütörtök) 8,00 – 16,00
A jogosultaknak errõl külön értesítést küldünk.
Herczeg Zsolt
Polgármester

2011. szeptember 23.

Zöldtan-óra – Mezõtúri tanulók nyertek a
Tesco környezetvédelmi pályázatán
A mezõtúri Kossuth Lajos
Általános Iskola 5. osztályos
tanulói rendhagyó környezetismeret órán vettek részt
a Dunakeszi-Göd Tesco áruházban
Budaörs, 2011. szeptember 14.
– Zöldtan-óra címmel környezetvédelmi pályázatot hirdetett 2011
áprilisában a Tesco-Global
Áruházak Zrt. Magyarországon
mûködõ „Ökoiskola” címmel rendelkezõ általános iskolák felsõ
tagozatos diákjai számára. A 18
nyertes egyike és egyben JászNagykun-Szolnok megye legjobbjai a mezõtúri Kossuth Lajos
Általános Iskola 5. osztályos
tanulói, akik szeptember 13-án,
kedden a Dunakeszi-Göd Tesco
áruházban egy rendhagyó környezetismeret órán vettek részt.
2011. április végéig várta az
áruházlánc az ökoiskolás felsõ
tagozatos diákok által írt fogalmazásokat arról, hogy jelenleg
mit tesznek iskolájuk, közvetlen
környezetük védelméért és a
jövõben még mit szeretnének,
mit terveznek tenni környezetük
megóvása érdekében. Az ország
minden területérõl érkeztek be
pályázatok,
Jász-NagykunSzolnok megye legjobbjának a
Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár
Kossuth Lajos Általános és
Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Iskolájának 5. osztályos
tanulói bizonyultak. A nyertes
diákok minden évben õsszel és
tavasszal hulladékgyûjtést tartanak, amelynek keretében leadják
az összegyûjtött papírt és a városban feleslegessé vált hulladék
vasat. Az így összegyûjtött pénzbõl osztálykirándulást, túrázást
szerveznek. Egész évben szelektíven gyûjtik a hulladékot egy
mini szelektív hulladékgyûjtõ
szigeten, ahol palackprés is található. Minden tavasszal megemlékeznek a Föld napjáról, ilyenkor
általában kimennek a Ligetitóhoz vagy a HortobágyBerettyóhoz és megismerkednek

az itt található élõvilággal.
Rendszeresen készítenek madáretetõket és odúkat, amelyeket az
iskolában és a Ligetben raknak
ki, a madarak legnagyobb örömére.

A gyerekek testközelbõl vizsgálhatták
meg a napkollektorokat

Jövõre pedig már komposztálni is fognak, és remélik, hogy
ezzel csökkenteni tudják környezetükben a növényi hulladékot.
A mezõtúri diákok – a 18 nyertes egyikeként – egy rendhagyó
környezetismeret órán elméletben és gyakorlatban is megismerkedhettek az alternatív energiafelhasználás és energiamegtakarítás lehetõségeivel a Dunakeszi-Göd zöld Tesco hipermarket területén. Ennek az áruháznak az a különlegessége, hogy a
jelenleg elérhetõ innovatív technológiák alkalmazásával az áruház szén-dioxid kibocsátása 50
százalékkal kevesebb, mint a
hagyományos megoldásokkal
mûködõ áruházaké. Az órán a
gyerekek megvizsgálhatták többek között az áruház modern
világítási rendszerét, a gépházat,
a kazánházat, az áruház tetején
lévõ napkollektorokat és a szellõzõrendszert. A diákok az órát
vezetõ szakértõ „tanár urak”
segítségével nemcsak olyan ismeretekhez jutottak hozzá, amelyeket a mindennapokban, otthon és
az iskolában is hasznosíthatnak,
hanem számos élménnyel is gazdagodtak, az órát követõen pedig
egy vetélkedõn is összemérték
tudásukat a látottakból, hallottakból.
Pálfalvi Márta
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A Zeneiskola hangversenyei
A Bárdos Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény a 2011/2012- es
tanévben bérletes hangversenysorozatot szervez,
melyre bérlet támogatásként a Zeneiskolában
vásárolható.
A felnõtt bérlet ára:
2000 Ft/fõ
Diák- és nyugdíjas bérlet ára:
1000 Ft/fõ
Támogatójegyek is kaphatók
a helyszínen 500 Ft-os egységáron.
Várjuk mindazokat, akik szép
zenei élményekben szeretnének velünk osztozni.
a Bárdos Lajos A.M.I.
Tantestülete
Aki
hangversenybérletet
vásárol, sorsoláson a Budapesti
Fesztivál-zenekar hangversenyére szóló, támogató által felajánlott 2 jegyet nyerheti meg.

Elõadások
Zenei Világnapi Hangverseny
Dátum: 2011. szeptember 30.
(péntek)
Idõpont: 17.30
Helyszín: Iskolánk Hangversenyterme
Fellépnek iskolánk növendékei
és tanárai és egy kis meglepetés
***
Növendékhangverseny
Dátum: 2011. november 10.
(csütörtök)
Idõpont: 17.30
Helyszín: Iskolánk Hangversenyterme
Fellépnek iskolánk hangszeres
szólistái és tanárai és egy kis
meglepetés
***
Karácsonyi Hangverseny
Dátum: 2011. december 20.
(kedd)
Idõpont: 17.30
Helyszín: Városi Színházterem
(Petõfi út)
Fellépnek iskolánk növendékei
és tanárai és egy kis meglepetés
***
Ünnepi
Hangverseny
a
Magyar Kultúra tiszteletére
Dátum: 2012. január 20. (péntek)
Idõpont: 17.30

3

mezõtúr és vidéke

Helyszín: Közösségi Ház nagyterme
Fellépnek iskolánk tanárai,
mûvésztanárai és egy kis meglepetés
***
Növendékhangverseny
Dátum: 2012. március 20.
(kedd)
Idõpont: 17.30
Helyszín:
I s ko l á n k
Hangversenyterme
Fellépnek iskolánk növendékei
és tanárai és egy kis meglepetés
***
Zeneiskolások és egykori
zeneiskolások zeneszerzõi
pályamûveinek bemutatása
Dátum: 2012. április 25. (szerda)
Idõpont: 17.30
Helyszín:
Városi
Galéria
(Zsinagóga)
Fellépnek iskolánk növendékei
és tanárai és egy kis meglepetés
***
Zenekari, Kamarazenei és
Szóló hangverseny a Magyar
Mûvészetoktatás Napja tiszteletére
Dátum: 2012. április 27. (péntek)
Idõpont: 17.30
Helyszín:
Városi
Galéria
(Zsinagóga)
Fellépnek iskolánk növendékei
és tanárai és egy kis meglepetés
Köszönjük támogatását!
A bérletekbõl és támogató
jegyekbõl származó bevétel
célja a Bárdos Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-mény
tehetséges hangszeres növendékeinek megyei és országos
versenyekre való eljutása.

Nézze meg!
A mezõtúri Képzõmûvészeti
Alkotótelep jubileumi kiállítása 2011. október 1-ig tekinthetõ meg a Városi Galériában.
Mindenkit szeretettel várunk!
Nyitvatartás:
kedd- csütörtök 9-13-ig
péntek-szombat 14-17-ig
vasárnap-hétfõ zárva
Tel. 56/350-075

„Az iskola rendõre”

Képünk illusztráció

Az
Országos
Rendõrfõkapitányság Országos Balesetmegelõzési Bizottsága 2008.
szeptember 1-jével hirdette meg
„Az iskola rendõre” programot,
amelynek célja, hogy lehetõség
szerint minden általános iskolának legyen egy iskolarendõre, aki
közvetlen kapcsolatban van az
iskola vezetésével és a diákokkal,
így a rendõrség közelebb kerülhet az ifjúsághoz és ezáltal „pozitív rendõr-kép” alakulhat ki a
gyermekekben, szülõkben és
pedagógusokban.
Legtöbb
helyen
bûn-és
balesetmegelõzési elõadók, valamint helyi körzeti megbízottak
végzik ezen tevékenységet a napi
leterh eltség
mellett.
Tapasztalataink szerint az iskolai
elõadások népszerûsége erõsödött, a programnak köszönhetõen egyre több tagintézet igényelte a tájékoztatókat.
Az elmúlt tanévben JászNagykun-Szolnok megyében
összesen 72 településen, 97 iskolarendõr 114 iskolában végezte
tevékenységét. Megyénkben már
évek óta hagyománya van az
iskolai tanév ideje alatt, az oktatási intézmények közelében a
frekventáltabb helyeken lévõ
gyalogos-átkelõhelyek
nyílt,
rendõri biztosításának. A tevékenység célja a gyermekek által
elszenvedett közlekedési balesetek számának csökkentése, valamint a gyermekek biztonságos

közlekedésének elõsegítése. Az
iskolák rendõri biztosítása, a forgalom segítése tanítási naponként délelõtt és délután egy-egy
óra, amelyet rendõrök, polgárõrök esetenként településõrök
látnak el. Az iskolarendõrök az
osztályfõnöki órák keretében felkérés esetén szülõi értekezleten, fogadóórán - tájékoztatást
adnak a korosztályt érintõ veszélyekrõl, a helyes közlekedési
magatartásról. Baleset- és bûnmegelõzési kiadványokat adnak
a tanulóknak, koordinálják a
KRESZ oktatást, részt vesznek a
reggeli forgalom segítésében,
szabálytalankodók kiszûrésében.
A helyi rendõri szervek – az iskolarendõrök segítségével - közlekedésbiztonsági versenyeket
szerveznek, nyílt napokat rendeznek és lehetõséget biztosítanak az iskoláknak, hogy a helyi
kapitányságokra látogatva megismerkedjenek a rendõri munkával.
Az elmúlt évek tapasztalatai
bebizonyították a kezdeményezés szükségességét, a rendõri
jelenlét miatt a gyermekek, pedagógusok és a szülõk egyaránt
nagyobb biztonságban érzik
magukat, ezért Jász-NagykunSzolnok megyében a 2011/2012.
tanévben is folytatódik „Az iskola
rendõre” program.
„Az iskola rendõre nemcsak
szolgál és véd, de kapcsolatot
és jövõt is épít!”
M. B. B.

KÓBORKA Túri Állatvédõk Közhasznú
Egyesülete
www.koborka.uw.hu
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Pöttyös Panni
Zenés mesejáték egy felvonásban,
a Szabad Ötletek
Színházának elõadásában
2011. október 11-én
délelõtt 10.30
délután 14.00
A Petõfi úti színházteremben
Belépõ: 400 Ft

Jegyek elõvételben
október 4-étõl a
Közösségi Házban!
Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúri Közmûvelõdési
és Sport KKN Kft.

MÓKÁS FIZIKA
Interaktív játékok
kicsiknek és nagyoknak!

Szeptember 24.
(szombat)
10 órától
a Szabadság
téren
INGYEN
JÁTÉK
MINDENKINEK!
Információk:
06-56/350-075
Szeretettel vár minden
játszani vágyót a
Mezõtúri Közmûvelõdési
és Sport KKN Kft.

Iskolai lopások
telefon tolvajok
A tanév kezdetekor sok kisdiák kap szüleitõl mobiltelefont.
Napjainkban azok a szülõk is
megveszik gyermekeiknek a
mobiltelefont, akik eddig mereven elzárkóztak ettõl. Talán
azért változott meg a szokás,
mert a szülõk úgy vélik a készülék segítségével „nyomon követhetõ” a gyermek mozgása.
Amennyiben valóban úgy
döntünk, hogy gyermekünket a
tankönyvek mellett egy mobilkészülékkel indítjuk iskolába,
akkor törekedjünk arra, hogy a
pénztárcánkhoz mérten olcsó
legyen a készülék, hiszen az
leeshet, eltörhet és el is lophatják. Sajnos az elmúlt évek adatai
és tapasztalatai azt mutatják,
hogy több mobiltelefon lopás
történik az iskolákban. A besurranó tolvajok mellett sokszor
maguk a diákok lopják el egymástól értékeiket. Mindezek
mellett az iskola épületén kívül
is eltulajdoníthatják a készülékeket gyermekeinktõl.
A mobiltelefonok könnyû és
vonzó célpontok a tolvajok számára, mindenképpen fontos
tehát, hogy gyermekeinket
figyelmeztessük a következõkre:
- Az iskolában legyen zsebben, még inkább a táskában,
kikapcsolt állapotban a telefon
(amúgy sem lehet bekapcsolva
tanítás alatt). Így abban az esetben sem felejtõdik a padban, ha
„vándorol” az osztály.

- Testnevelés óra alkalmával
egy kijelölt helyre tegyék a tanulók a mobiljaikat (pl: szertár,
tornateremben egy pad sarka),
ne maradjanak azok õrizetlenül
az öltözõkben.
- Nyilvános helyen javasolt a
mobil zsebben tartása, vagy
nyakba akasztva a ruha alatti
viselése
- Ha idegen kéri kölcsön a
gyerektõl a mobilt egy „sürgõs
hívás” erejéig, ne adja neki oda.
(Amennyiben azonban az idegen fellépése és magatartása
fenyegetõ, akkor a mobiltelefonátadása ajánlott, hiszen a gyermek testi épsége sokkal fontosabb.)
- A gyermek ne mutogassa
készülékét, ne kérkedjen mobiljával, nehogy ez keltse fel a
figyelmet a megszerzésre.
- A készülék bekapcsolása
kódhoz legyen kötve, használaton kívül legyen kikapcsolva a
telefon. Kártyás készülék esetén
a szolgáltató által nyújtott lehetõségek közül a lehetõ legkisebb
összeggel töltsük fel a telefont.
- Egyre több telefon esetén
van lehetõség a SIM kártya kóddal való aktiválásán túl ún. telefonzár alkalmazására, amely
további védelmet nyújt az illetéktelen használóval szemben.
(Vásárláskor kérjünk információt erre vonatkozóan.)
forrás: JNSZ MRFK,
Bûnmegelõzési Osztály, Szûcs
Norbert r.fhdgy

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület és a
Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt,
családját, barátait a Munka és élet –

Szemelvények a mezõtúri iparosmûhelyek
történetébõl
címû idõszaki kiállításának megnyitójára.
A megnyitó helye, ideje: Túri Fazekas Múzeum
2011. október 14. (péntek) 14 óra
A megnyitón, a múzeum tornácán (az Iparosok
Falán) kerül felavatásra a mezõtúri bognárok és
kerékgyártók elõtt tisztelgõ emléktábla.

A Rákóczi iskola köszönetet mond Harmat Mihályné képviselõ asszonynak az udvari játékok telepítéséhez nyújtott
támogatásáért.

2011. szeptember 23.
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Szezonális házalás
A fûtési szezon közeledtével – az elmúlt évek
adatait figyelembe véve megszaporodik az illegális fakitermelések, falopások száma, ilyenkor
számtalan házaló kínál
olcsó tüzelõt gyanútlan
embereknek. Az utcákon
lassan haladó platós
tehergépkocsiról, szinte
tálcán nyújtják a nagy
üzlet lehetõségét.
Sajnos a legtöbb esetben a
fát engedély nélkül termelik ki
az erdõbõl, ami önmagában
jogsértõ cselekmény. A vevõk,
viszont csak akkor szembesülnek a kedvezõnek tûnõ
üzlet
következményeivel,
amikor a rendõrség lefoglalja
a bûncselekménybõl szárma-

Képünk illusztráció

zó árut.
Általános tapasztalat, hogy
a hihetetlenül kedvezõ áron
kínált „termékbõl” az értékesítés során sokkal kevesebb
mennyiséget adnak át az árusok, így megkárosítva a vevõ-

ket.
További veszélyeket rejt
magában, hogy a tûzifa bepakolása során (amit 2-3 ember
végez) lehetõség nyílik a lakóház
szemrevételezésére,
ahonnan egy alkalmas pilla-

natban különbözõ értéktárgyakat, készpénzt tulajdoníthatnak el.
Fentiek okán javasoljuk,
hogy lehetõség szerint a régi
megszokott, ill. ellenõrzött
helyrõl
pl. Tüzépteleprõl
vásároljuk meg a téli tüzelõnket. Amennyiben mégis más
módját választják, a tüzelõanyag megvásárlásának, kérjük legyenek nagyon óvatosan
és körültekintõek, lehetõségükhöz mérten ellenõrizzék
le a megvett tüzelõanyag
mennyiségét.
Szolnok, szeptember 13.
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendõr-Fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztály

Áldozattá válás megelõzése
Szeptember 1-jén becsengettek az iskolákba és a kis
diákok már többször megtették azt az utat, amin keresztül
az intézményhez, illetve
onnan haza jutnak. A szülõk
feladata, hogy gyermekükkel
megismertessék az iskola környékét és együtt átbeszéljék
azokat a fontos közlekedési
szabályokat, melyekkel az
iskolába menet nap, mint nap
találkoznak. Ez a gyermek
számára is megnyugtató lehet.
Figyeljünk
arra,
hogy
miközben iskolába kísérjük
gyermekünket õ maga is megtanuljon megbízhatóan közlekedni, egy idõ után õ maga
fogja kérni, hadd járjon egyedül.

Elõadódhat olyan helyzet is,
hogy délután nem érünk oda
idõben az iskolához. Errõl
beszéljünk a gyermekkel
elõre, - és mérlegelve a gyermek korát, megbízhatóságát,
valamint a távolságot - megítélésünktõl függõen, állapodjunk meg vele abban, hogy ne
induljon el egyedül és várjon
meg bennünket az iskola
elõtt, vagy épp nyugodtan
induljon hazafelé, de mindenképpen legyünk tekintettel az
alábbiakra:
Értéktárgyait, pénzét biztonságos helyen tartsa.
- Ne bízzunk a gyermekre
nagyobb mennyiségû készpénzt

- Az utcán ne vegye elõ
mobiltelefonját, útközben ne
kezdeményezzen, illetve ne
fogadjon hívásokat, ne játszszon a készülékkel, illetve azt
ne adja át semmilyen kérésre
- A lakáskulcsot ne hordja
feltûnõen a nyakában.
- Gondoskodjon arról, hogy
legyen a gyereknél olyan irat,
amelybõl megállapítható a
gyermek kiléte és a szülõk
elérhetõsége.
- Mindig beszélje meg a
gyermekével, hogy ha bármi
baja történne, kihez és hová
fordulhat segítségért.
- Mindig legyen információjuk a gyermek barátairól, hollétérõl, mert baj esetén csak
ennek tudatában van mód

segíteni.
- Ha az utcán idegen szólítja
meg õket, sem útbaigazítás,
sem pedig más indok alapján
ne tartsanak velük, illetve ne
fogadjanak
el
semmit.
Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen esetekrõl mindig érdemes beszámolni a
szüleiknek.
- Bátran szólítsák meg az
egyenruhás
rendõrt,
ha
veszélyben érzik magukat.
- Gyermekünkkel a munkaidõ alatt is rendszeresen tartsuk a kapcsolatot, például
telefonon keresztül elõre megbeszélt idõpontokban.
Pásztorné Kovács Ágnes r.
százados
sajtószóvivõ
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Mûvészeti napok az Úri Kaszinóban
visszatérõ nagyszámú közönség
hûséges és biztató érdeklõdését.
Másnap este fél nyolctól a két
éve RE-FLEX Band névre hallgató, megújult városi fúvószenekarunk népszerû dallamok igényes megszólaltatásával hódította meg a mûfaj rajongóit,
majd 9 órától a Acoustic World
együttessel énekelhettük együtt
az elmúlt évtizedek könnyûzenei slágereit. Minden ellenkezõ

híreszteléssel ellentétben állíthatom, hogy Mezõtúr gazdag –
legalábbis önzetlen zenei tehetségekben. Becsüljük meg saját
kincseinket!
A felejthetetlenül szép estékért köszönet a fellépõknek, a
közmûvelõdési kft-nek és természetesen Lakatos István
úrnak, akivel már egy eseményekben tovább gazdagodó tervet szövögetünk.
-boldogmária-

A Dalvarázs Együttes idei énekes fellépõi Vincze Zsuzsi, Pál Hajnalka, Szilágyi
Sándor I., Szûcs Orsolya, Varga Böbe, Szilágyi Sándor II., Jóni-Herbály Katalin,
Sülyi Károly, Farsang Kata, Kozák Júlia, Petróczki Csaba, Bíró-Sipos Karina,
Perei Zsuzsi.

Az idén, a Mûvészeti Hét
keretében már két este nyitotta
meg kapuit a nagyközönség
elõtt a Mezõtúri Kaszinó. Ismét
beigazolódott, hogy remek
helyszín az intim hangulatú elõadásokhoz.
Az elmúlt évtizedben gyönyörûen felújított Úri Kaszinó
nagytermében
elsõként a
Dalvarázs Társulat hangversenyezett 2006. augusztus 21-én,
ami követésre méltó, jó ötletnek

bizonyult. Az épület pompás
adottságai, a hatalmas fák, a
gondozott park, a Györfi Sándor
által készített szobor, a nyáresti
csillagos ég együttesen meghitt,
operettbe illõ színházi miliõt
nyújtanak szabadtéri elõadásokhoz is. Így az elmúlt években és ez év augusztus 12-én is
itt került sor a Dalvarázs nyári
programjára. A társulat ez alkalommal is színvonalas produkcióval igyekezte meghálálni a

A Dalvarázs Együttes alkalmi zenekara: Klincsek Balázs, Soós Kálmán, Kovács
Judit, Berczeli Endre, Billédiné Molnár Andrea, Petróczki Vivienn, Kálnai Kata,
Székely Orsi, Papp Nikolett, Kocsik Mónika, Skultéti Éva, Némethi Ákos, Guba
Béláné, Molnár Zsolt, Veress Ági, Sebestyén Zoltán, Klincsek Norbert, A képrõl
hiányzik: Nagy István és ifj. Krajcsi Sándor (ütõsök)

Zenei hírek
A Mezõtúri Operabarátok
Köre ebben az évadban ismét
szervez közös látogatásokat
Budapestre. Elõször Verdi:
Simon Boccanegra címû operáját nézzük meg, várhatóan
október 21-én (pénteken).
Tudjuk, hogy az 1857-ben
bemutatott mûvet
barátai
unszolására Arrigo Boitoval –
aki szintén híres zeneszerzõ és
szövegíró is volt – átdolgozták a
korábban szerényebb színvonalú librettót. (Megjegyzem: Boito
ifjú korában a Verdit bíráló ifjú
nemzedék szószólója volt, érett
fejjel viszont rádöbbent Verdi
zeneszerzõi
nagyságára.
Tisztelete jeléül õ írta meg az
idõs mester operájának – az
Otellónak és a Falstaffnak a szövegkönyvét.) Az idén ezen
kívül még két látogatást teszünk
a
fõvárosi
dalszínházba:
novemberben Mozart: Don
Giovanni-ját, majd december
28-án délelõtt közkívánatra
Csajkovszkij: Diótörõ címû
balettjét nézzük meg.

A 2012-es program is készülõben van.
Az októberi programra várjuk
a jelentkezõket a városi könyvtár felnõtt részlegében személyesen vagy az 56/350-171-es
telefonon, valamint a 70/2404958-as mobilon. Részvételi díj
(jegy és busz együttes ára):
3.500.-Ft
***

Mester Viki énekelte Bizet:
Carmenjének címszerepét

Az elmúlt nyár egyik legnagyobb Mezõtúrhoz kötõdõ sike-

re, hogy Mester Viki énekelte
Bizet: Carmenjének címszerepét a Szegedi Szabadtéri
Játékokon.
Számomra a nyár egyik
örömteli
eseménye volt a
Szarvasi Víziszínpad megnyitása és elõadásai, melyek közül
nagy élményt jelentett Kálmán
Imre: Csárdáskirálynõ címû
operettjének elõadása – a remek
elõadáson nagyon sok mezõtúrival találkoztunk.
***
Ókovács Szilveszter személyében végre van új vezetõje a
Magyar Állami Operaháznak.
Azt gondolom, hogy az õ zeneszeretete, szakértelme (operaénekesi és televíziós múlt), az
emberekkel könnyen közös
hangot találó kiváló kommunikációs képessége biztosíték
arra, hogy hosszú idõre jó
kezekbe kerül az operaház és a
jövõre újra megnyíló Erkel
Színház, amelynek az évezred
elején vezetõje is volt.
Berczeli Endre

Boldog
Születésnapot!

Herczeg Zsolt polgármester úr 2011. szeptember
6-án köszöntötte otthonában Szûcs Lajosnét (Polgár
Jolán 1921.09.03) 90. születésnapja alkalmából, aki
szép számú családja körében élte meg ezt a szép
kort. A köszöntõk között
ott volt három gyermeke, 6
unokája és 5 dédunokája is.
Jolika néni élete nagy
részét az újvároson a XV.
utcában töltötte, jelenleg
gyermekeivel él.

2011.szeptember 23.

Pákozd, Székesfehérvár, Sopron, Bécs…
a „Szív-Ér-t” klubbal
Augusztus 5-6-7, három nap
csupán és mi-minden belefért
ebbe a három napba, kitûnõ
szervezéssel.
Jelentõs nemzeti emlékhelyünk Pákozd a Velencei tó partján, ahol hatalmas, dombormûves obeliszk emlékeztet a 48-as
szabadságharc elsõ jelentõs csatájára (szept. 29.), melyben a
zömmel szegényes felszerelésû,
önkéntes csapatokból álló honvédtest megfutamította a hatalmas, jól felszerelt horvát túlerõt,
Jellasich horvát bán seregét. A
színes huszárszobor már messzirõl jelzi hova érkeztünk.
Közelében van az „aradi 13”
bronz arcképekkel és feliratokkal
díszített megható kopjafás
emléktere. Nem messze a
Csúcsos hegyen a hófehér
Aranybulla szobor hirdeti az
1222-ben e helyen született nevezetes törvénygyûjtemény jelentõségét. Feliratát nagy egyetértéssel olvastuk: „Méltó szolgálattal szerzett birtokából soha senki
meg ne fosztassék.”.
Székesfehérváron legtöbb idõt
a Bory várban töltöttük. E várat
Bory Jenõ építészmérnök, szobrászmûvész, mûegyetemi tanár
építette festõmûvész felesége
tiszteletére, otthonnak, alkotóháznak, kiállító teremnek. A
romantikus lovagvár érdekessége, hogy egyedülálló mûszaki
teljesítmény, Bory Jenõ betonkísérleteinek eredménye. Mert õ a
szobrait is betonból alkotta.
1923-tól 36 éven át alakult ez az
építmény a mûvész haláláig, s
ma is a család lakóhelye.
Termeiben és a kertjében kaptak
helyet felesége és lánya alkotásai
is, valamint hatalmas mûvészeti
gyûjteménye. A vár egy példamutatóan szép házasélet, egy
örök szerelem szimbóluma,
emléke.
A „hûség városa” Sopron ódon
szépségeivel, sikátoraival, macskaköves utcáival, tereivel, gótikus és barokk templomaival,
szobraival, tiszta levegõjével
nyûgözi le az odalátogatókat.
Belegondolni is hátborzongató,
hogy e csodálatos városunk
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Az Aranybulla szobra

majdhogynem elszakadt tõlünk
a trianoni békeszerzõdés következtében. 1921. decemberében
egy népszavazás döntötte el a
sorsát.
Kismartont és Bécset egy kiváló idegenvezetõ ismertette meg
csoportunkkal.
Kismarton
(Eisenstadt) 1921-ben került a
trianoni szerzõdés értelmében
Ausztriához. A burgerlandi tartomány központja. A nyolcezres
lélekszámú település ékessége a
17. században épült barokk
Eszterházy kastély, mely több
mint 300 évig állt a hercegi család birtokában. Kismarton Haydn
városaként közismert, ma is a
zenekultúra jelentõs színtere.
Bécset, a barokk pompa városát
autóbusszal teljesen körbejártuk. A Parlamenttõl pedig gyalog
folytattuk a történelmi élménygyûjtést. Az egykori császári
székhely, mely Ferencz József
alatt lett igazi világvárossá, a
mûvészetek és a múzeumügyek
központja, rengeteg magyar
emléket õriz. A bécsi útról viszszatérve soproni szállásunkra a
Szent
Benedek
Idõsek
Otthonának pazar ebédlõjében,
pazar vacsora várt bennünket,
mely után jól esett az esti séta, s
a pihenés a zenés szökõkútnál.
Útban hazafelé a Lõvérek után
Balfon még megkóstoltuk azt az
ásványvizet, mely a Takács
Gyõzõ által készített kút vízköpõ
figuráiból csörgedezik. A tartalmas szép három napot ezúton is
megköszönjük Fróna Zsigmond
klubvezetõnek.
Kissné Mikes Éva

„Összefogás a Könyvtárakért”
2011. október 3-9.
Az országos könyvtári héthez a mezõtúri Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár
évek óta gazdag programkínálattal csatlakozik.

táncházzal
Vasárnap a könyvtár 10-17
óráig tart nyitva, a nap folyamán új tagok részére ingyenes a
beiratkozási lehetõség!

Október 3-i nyitó rendezvény vendége Bosnyák Viktória
ifjúsági író (kisiskolásoknak)
Október 4-én környezetismereti
program
Kontos
Tivadarral (nyitott rendezvény)
Október 5-én a szolnoki
Kaméleon improvizációs színtársulat mûsora (középiskolásoknak)
Október 6-án találkozó a
régió íróival (nyugdíjas közösségeknek)
Október 8-án „Kattints rá
nagyi!” – randevú a korábbi
tanfolyamok hallgatóival
Október 9-én Vasárnapi
Könyvtár – mesés családi programokkal – meglepetésekkel –

Szept. 29-30-án
a Népmese Napja
alkalmából
meghirdetjük a
VII. Mesemondó
Versenyt
általános iskolások
részére.
Jelentkezni: szept.
26-ig lehet bármely
magyar népmesével
a gyermekkönyvtárban.

Az INDEX TV adása mostantól
elérhetõ a UPC kábelhálózatán!
„Plankolj a könyvtárral!”
Azaz, feküdj hason vigyázban minél viccesebb helyeken Mezõtúr városában bárhol.
Fotóztasd le magad, majd küldd el a képet
2011. szeptember 30-ig a konyvtar@mkskft.hu-ra.
Mi, az arra érdemes képeket kinyomtatjuk, kiállítjuk
és jutalmazzuk a legötletesebbeket!
A legfontosabb szabály, a plankod legyen mindig biztonságos és az olvasást népszerûsítõ!
„Soha ne feledd, még ma is,
olvasni csak az ember képes,
plankolni egy lajhár is!”

NYITÁS!!!
A Túri Paletta Bt. Egészségcentruma (Mezõtúr, Petõfi u.14)
2011. október 1-én, szombaton, 7-12 óráig
Helyi és környékbeli õstermelõk, kistermelõk, biotermelõk
egészséges, természetes és biotermékeinek HETI VÁSÁRÁT
rendezi meg, ahol vegyszermentes zöldségeket, gyümölcsöket,
házi készítésû élelmiszereket, lekvárokat, szörpöket, gyümölcsleveket, sajtokat, füstölt „disznóságokat” stb., ERDÉLYI áfonya,
kökény, csipkebogyó lekvárokat, fenyõmézet kínálunk!
Ezen a vásáron helyi gasztronómiai különlegesség: helyben
fõzött TÚRI BOGRÁCSOS, helyi fogyasztásra vagy elvitelre.
Mindenkit szeretettel várunk!

2011. szeptember 23.
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ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

Fejes Attila Mihály élt 44 évet,
Szombat Imréné Karsai
Róza Erzsébet élt 60 évet,
Bodnár Éva Katalin élt 65 évet,
Meczner László István élt 49 évet,
Veres Lajos élt 74 évet,
Fadgyas Sándor élt 69 évet.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Beregszászi Lili
(Pályi Anita)

Zuppán Hanna Dóra
(Nyitrai Rella)

Bíró Stella Bernadett
(Katona Erzsébet)

Gábor Dzsesszika Brenda
(Grácz Erika)

Püspöki Tifani
(Püspöki Anita)

Szaszkó Dorka Aletta
(Szabó Aletta)

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2011. szeptember 8-ai
soron kívüli ülésén önkormányzati rendeletet alkotott a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló 8/2009. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról. A
rendelet teljes szövege megtekinthetõ a polgármesteri hivatal
szervezési irodáján, valamint a városi könyvtárban. A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Szedlacsek Dorina
(Erdõsi Mária)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Szeptember 23-29-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Szept. 30- Okt. 06-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 24-25-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 70/323-48-43
Október 1-2-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 30/977-09-36; 56/352-267

Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail:
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ,
tipográfus: Vékony Erzsébet. Nyomdai munkák: Príma Nyomda és
Reklámstúdió Kft. 5400 Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

MAGYAROK VÁSÁRA
Mezõtúron a sétálóutcában
2011. október 8-án 9.00 – 18.00 óráig
A Magyarok Szövetsége szervezésében
Kézmûves termékek, foglalkozások, programok,
fõzõverseny!
További információ: 30/830-2968

Lapzárta: 2011. szeptember 28. (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.

