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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap
Nótaest

Városnap 2013

Ismét megrendezésre került a már hagyománnyá vált Nótaest a Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. szervezésében. Az eseménynek a Városi
Színházterem adott otthont 2013. február 8-án. Az est a „Nótáskedvû volt
az Apám” címet viselte, a megjelentek Fejes Imre nótáiból hallhattak összeállítást. Fejes Imre mezõtúri származású zeneiskolai tanár, operaházi
muzsikus, nótaszerzõ. Tagja volt a Magyar Szövegírók, Zeneszerzõk és
Zenemûkiadók Szövetkezetének. A mûsort megtisztelte a kitûntetett zeneszerzõ egyik fia, Fejes Zoltán. Budapesten élõ fia, Fejes Árpád üdvözlõ
levelet küldött, egészségügyi állapota miatt sajnos nem tudott részt venni a
rendezvényen. Az emlékest mûsorát Petróczki Csaba szerkesztette össze,
aki énekhangjával is megörvendeztette a jelenlévõket. A nótaest háziasszonya a sokak számára ismert Farkas Rozika volt, akit hallhattunk énekelni
is. Rozika mellett egy ifjú tehetség hangjában is gyönyörködhettünk,
Lakatos Dóri személyében. Az énekeseket kísérte Mága Ernõ és cigányzenekara.

Mint már korábban beszámoltunk, 2013. május 11-én negyedik alkalommal kerülnek megrendezésre a Városnapi programok. Ez évben is lesz
fõzõverseny, és városkapitányi viaskodások is. KÉSZÜLJETEK fõszakács és
kapitány jelöltek!! Ebben az évben is az elmúlt évek hagyománya alapján
köszöntjük az 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplõ mezõtúri párokat, valamint a városnapján elsõként megszületett mezõtúri gyermeket.
A program keretében kiállítást
rendezünk a Városi Galériában,
melynek témája: Mezõtúr képzõmûvészete.
Az alább felsorolt Mezõtúrról
elszármazott, elhunyt képzõmûvészek alkotásaiból szeretnénk megrendezni a kiállítást: Galambosi
Edit, Szalay Béla, Csabai – Wágner
József, Izsák József, Tauber Vilmos
Félegyházi László, Kolozsvári
Endre, Németh Ferencné Emma
néni, Pörge Gergely, Váradi Lajos.

A több mint két és fél órás rendezvény záróakkordjaként mindhárom
énekes együtt lépett színpadra. A nótamûsor ismételt sikere azt bizonyította, hogy erre a mûfajra is nagy igény van Mezõtúron, ezért az elkövetkezendõkben is szándékunkban áll hasonló esteket szervezni. Minden kedves
látogatónknak köszönjük a megjelenést, bízunk benne, hogy legközelebb
is találkozunk.

A kiállítás megrendezéséhez ezúton is kérjük az Ön segítségét. Ha van a
tulajdonában a felsorolt képzõmûvészek valamelyikétõl olyan alkotás,
amelyet a kiállítás idõtartamára rendelkezésünkre bocsátana, akkor kérem
keressen fel az alábbi elérhetõségeken: Bordács László ügyvezetõ: telefon:
06-56-305-299; 06-20-243-5807, vagy titkarsag@mkskft.hu, ig@mkskft.hu;
illetve személyesen a Közösségi Ház 122-es irodájában. Rendezzük együtt
a Városnapi kiállítás!
Ne feledje: 2013. május 11. VÁROSNAP!!!
Minden érdeklõdõt szeretettel vár Mezõtúr Város Önkormányzata és a
rendezõ Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Bordács László
ügyvezetõ

Bodor Márti

„Gyermeknapi rajzkiállítás”
A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013-ban is megrendezi a „Gyermeknapi rajzkiállítást”.
A versenyre három-– óvodás, alsó tagozatos, felsõ tagozatos kategóriában – várjuk a gyerekek rajzait.

Idei témánk: Gyermeknap
Bármilyen technikával készült kasírozott képeket küldhetnek be a jelentkezõk.
Az alkotások beérkezési határideje: 2013. április 19. (péntek), 16.00 óráig.
A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának helye és idõpontja:
Közösségi Ház nagyterme 2013. május 24.(péntek) délelõtt 10.00 óra.
A legjobban sikerült rajzok alkotói díjazásban részesülnek, valamint a tavalyi évhez hasonlóan egy darab rajz kiválasztásra kerül és a
Városi Gyermeknap plakátjának alapját fogja képezni.

Bordács László
ügyvezetõ
Szuper COOP üzlet nyitása Mezõtúr városában
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Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívás
Foglalkoztatási lehetõség a településeken
Mezõtúr Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét az alábbi
pályázati lehetõségekre:
1. Civil szervezeteket érintõ pályázati lehetõségek
A civil szervezetnek lehetõsége van arra, hogy 12 hónapig alkalmazzon egy vagy több 25 év alatti (felsõfokú végzettségû személy foglalkoztatása esetén 30 év alatti) személyt akár 100%-os támogatással.
A fenntartási kötelezettség, hogy a támogatott foglalkoztatás után 3
hónapig tovább kell foglalkoztatni.
Eszközök a projekt 10 %-ig számolhatóak el.
Egy-egy pályázó 2-30 millió Ft-ra pályázhat.
A pályázat részletei itt található: www.nfu.hu/doc/3955
2. Lehetõségek a gyakorlati helyet adó vállalkozások számára, amenynyiben a középfokú oktatásban adnak helyet a gyakorlati képzésnek
A vállalkozások (kkv-k és a körbõl a tulajdonosi kör miatt kizárt vállalkozások) a minimális keretüktõl függõen 25-100%-os támogatást
kaphatnak 9 hónapra 25 év alattiak foglalkoztatásához, ha a szakmájukban tudnak munkát adni számukra.
Eszközökre a projekt 25%-a fordítható.
Továbbfoglalkoztatási kötelezettség 9 hónap.
A pályázat benyújtása 2013.02.15-tõl lehetséges a kimerülésig,
de legkésõbb 04.30-ig.
A pályázat itt érhetõ el: http://www.nfu.hu/doc/3975
3. Pályázati lehetõségek a fiatalok számára:
A fiatalok vállalkozásalapításhoz szükséges képzést, felkészítést tudnak kapni, melynek a végeredményeként a leendõ vállalkozásuk 3 évre
szóló üzleti tervét készítik el. Ennek a vállalkozásnak a megindításához
kaphatnak a fiatalok maximum 3 millió Ft-ot, melynek 30-50%-át bérre
és járulékra, akár 45%-át pedig eszközökre fordíthatják.
Fenntartási kötelezettségként a vállalkozást kell mûködtetni.
Amennyiben a fiatal társas vállalkozást alapít egy másik, a célcsoportba tartozó személlyel, akkor 6 millió Ft-ot is kaphat.
A támogatás az elszámolható költségek 90%-ig terjedhet.
A támogatást 35 év alatti (ha 6 év alatti gyermeket nevel, akkor 40 év
alatti) személy által a pályázat beadásakor 3 hónapnál nem régebben
alakult vállalkozások igényelhetik.
A pályázat itt érhetõ el: www.nfu.hu/doc/3581

Mezõtúr Város Önkormányzata

Tisztelt Fogyasztóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy számlázási rendszerünk nem változik.
A vízdíjszámlázás továbbra is havonta történik. A januári vízfogyasztás ferbruár hónapban késõbb kerül kiszámlázásra a
Társaság átalakítása miatt.
Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Mezõtúr és Környéke
Vízmû Kft.

Meghívó!
A Búzavirág Népdalkör
2013. március 3-án, vasárnap
délután 3 órakor
népdal és nótaestet rendez,
a Közösségi Ház nagytermében.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

A Búzavirág tagjai

Tájékoztatom Önöket, hogy az
építésügyi és az építésfelügyeleti
hatóságok kijelölésérõl és mûködési
feltételeirõl szóló 343/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet 1. §-a alapján
1. Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõjének jogkörében,
Mezõtúri
Közös
Önkormányzati Hivatal Mûszaki
Iroda látja el az általános építésügyi feladatokat Mezõtúr, Túrkeve,
Kétpó, Mesterszállás, Mezõhék
településeken.
2. Építésügyi Szolgáltatási
Pontként
Túrkeve
Város
Önkormányzata építésügyi szolgáltatási feladatokat látja el (hatósági
jogkörrel nem rendelkezik, információt szolgáltat az állampolgárok
részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elõsegítése érdekében,
építésügyek intézéséhez az állampolgári kérelmeket átveszi és digitalizálva továbbítja az építésügyi
hatósági engedélyezési eljárást
támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe - ÉTDR).
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Kormányhivatal Törökszentmiklósi
Járási Hivatala Járási Építésügyi
Hivatal látja el a kiemelt építésügyi
hatósági és építés-felügyeleti feladatokat
Törökszentmiklós-,
Mezõtúr-, Kunszentmárton járások
területén.
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatala Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal látja el a
mûemlékekkel kapcsolatos elsõ
fokú építésügyi hatósági feladatokat a megye teljes területén.
Elérhetõségek:
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
(56) 551-950, 7: (56) 350-971
E-mail:
jegyzo@mezotur.hu;
muszov@mezotur.hu;
epiteshatosag@mezotur.hu
Ügyfélfogadási idõ:
hétfõn: 8–11 óra; 12:15 -16 között,
szerdán: 8–11 óra; 13-16:30 óra
között,
csütörtök: 8-11 óra között

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Hirdetmény
Mezõtúr Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselõk jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzõi munkaköre
betöltésére.
A munkakörrel kapcsolatban további információ a
www.mezotur.hu honlapon található.

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

Tájékoztatás
Szolidaritása jeléül az Erdélyben történt eseményekkel
Mezõtúr Város Önkormányzatának szándékában áll
székely zászlót kihelyezni a Városháza homlokzatára.

Herczeg Zsolt
polgármester

2013. február 15.
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Pályázati felhívás

Szuper COOP üzlet nyitása Mezõtúr városában
Mezõtúron, a Földvári út 2. sz.
alatt 16 évig Profi néven üzemelt
egy multi üzlet. Az üzlet áruválasztéka és szolgáltatása eléggé hiányos
volt, versenyképessége visszaesett.
A Profi Magyarország Zrt. úgy döntött, hogy magyarországi üzleteitõl
megválik, az egységeket eladja,
véglegesen bezárja.
A Mezõtúr városában mûködõ
üzletet a Tiszaföldvári COOP Zrt.
sikeresen pályázta meg, az adásvételi szerzõdés megkötésre került.
Az átadó leltárra és a kulcs átadására 2013. január 16-17-én, az ünnepélyes megnyitóra pedig 2013.
január 22-én került sor.
Az üzlet neve: 55. számú Szuper
COOP ABC.

képest minõségi elõrelépés történt.
Javult és bõvült a frissáruk kínálata.
Az üzlet választéka további 800 féle
COOP márkatermékkel nõtt. A
COOP akciók szervezetetten és
rendszeresen kerülnek megszervezésre. Havonta 2 X 2 hét akció, két
alkalommal hó végi és saját szervezésû akciók keretében jelentõs
árengedményre számíthatnak a
vásárlók. A termékek több mint
90%-a magyar áru.
Az üzletben lehetõség van az
Erzsébet- és több más utalvány
beváltására. Bevezették a COOP
törzsvásárlói rendszert. Ennek alapján a vásárlás után a törzsvásárlói
kártyával rendelkezõk további kedvezményben részesülnek. A vevõk

A Nagykun Hagyományõrzõ
Társulás (Berekfürdõ, Karcag,
Kenderes, Kétpó, Kisújszállás,
Kunhegyes, Kunmadaras, Mezõtúr,
Túrkeve) pályázatokat írt ki:
1. A társult önkormányzatok
területén mûködõ hagyományõrzõ
civil szervezetek hagyományõrzõ
rendezvényeinek támogatására.
A pályázat célja: a társult önkormányzatok területén mûködõ
hagyományõrzõ civil szervezetek
2013. évi rendezvényeinek támogatása. A társulás csak olyan rendezvényeket támogat, melyek a
Nagykunság hagyományainak ápolásához kapcsolódnak.
A pályázók köre: a társult önkormányzatok illetékességi területén
mûködõ hagyományõrzõ civil szervezetek.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. március 15.

2. A társult önkormányzatok,
valamint a területükön mûködõ
civil szervezetek, intézmények,
illetve magánszemélyek részére a
Nagykunsághoz, kunokhoz kapcsolódó kiadványainak támogatására.
A
pályázat
célja:
a
Nagykunsághoz, kunokhoz kötõdõ
témájú kötetek 2013. évi megjelentetési költségeinek támogatása.
A pályázók köre: a társult önkormányzatok, illetékességi területükön mûködõ civil szervezetek,
intézmények, magánszemélyek.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013.
május 31.
A pályázatok részletes kiírása
megtekinthetõ a www..mezotur.hu
honlapon.

Herczeg Zsolt
polgármester

Tisztelt mezõtúri Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. február 21-én, csütörtökön,
17 órától képviselõi fogadó órát tartunk a
Közösségi Ház 116-os termében!
Vendégünk: Herczeg Zsolt, Mezõtúr Város polgármestere
Kéréseikkel, észrevételeikkel, problémáikkal bátran forduljanak Hozzánk!
Várunk minden érdeklõdõ lakost!
Tisztelettel:

Batta Attila Viktor
Ennek keretében Dr. Tóth József
elnök-vezérigazgató tájékoztatta a
jelenlévõket a megvétel és a 4 nap
alatt végzett munkáról, kiemelve a
menedzserek és az üzlet dolgozóinak áldozatkész tevékenységét.
Herczeg Zsolt Mezõtúr polgármestere méltatta az új COOP üzletet, a
beruházás jelentõségét és átadta az
üzlet mûködési engedélyét. A megnyitást jelzõ nemzeti színû szalagot
polgármester úr, Dr. Sziráki András
úrral a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnökével együttesen vágta át.
A vásárlók örültek a tulajdonváltozásnak, mert személyesen érzékelték, hogy a korábbi idõszakhoz

örömmel nyugtázták, hogy minden
eddigi dolgozó megmaradt, akik
továbbra is elõzékeny, udvarias
kiszolgálássál várják a vásárlókat.
Az egység vezetésére továbbra is az
eddigi vezetõ Herczeg Lászlóné
kapott bizalmat.
A COOP Zrt. vezetõi növekvõ
forgalomra és hatékony gazdálkodásra számítanak. A cég további
fejlesztéseket tervez, amelyeket
pályázati lehetõségekbõl kívánnak
megvalósítani.

Forrás:
Dr. Tóth József
elnök-vezérigazgató
közleménye

Köszönet
Köszönjük Kiss Imre tanár úrnak és Miskolczi Imrének az Újvárosi
Általános Iskola jó tanuló pajtásai részére a felajánlott ruhákat.

Lázár Miklós
és Mányi Tibor

alpolgármester

Szûcs Dániel
6. választókerület városi képviselõje
(Béketelep, Nagycsapat-kert,Papucsos-kert,
Kilián-óvoda és környéke)

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!
Kedves Olvasó!
Ebben az évben két jeles dátum
ad lehetõséget kiállítás rendezéséhez. Az elsõ 2013 májusában Lévay
Gyula fényképész születésének
100. évfordulójához kapcsolódik,
amelyhez 2013. március 31-ig gyûjtjük az anyagot, és várjuk a felajánlásokat az általa készített fotókból.
A másik az Egyesület egyik névadójára Bodoki Fodor Zoltánra emlékezünk születésének 100. évfordulója
alkalmából – ez a kiállítás 2013.
júliusában lesz.
A napokban zárult a mezõtúri
kovácsok munkáit bemutató kiállításunk és ezen eszközök kiegészítésére keresünk „Végh-féle boronát”. (Végh Mihály kovácsmester

munkája.)
A segítõ szándékát személyesen
a Petõfi Sándor út 5. szám alatti
irodánkban, telefonon a 06/20 2144756 számon, vagy e-mailben
turandras@gmail.com címen teheti
meg.
Reménykedünk abban, hogy számos jó szándékú jelzéssel fognak
hozzánk fordulni.
Felhívom az érdeklõdõk figyelmét, hogy a Lámpás címû folyóiratunk 1. száma megvásárolható a
Móricz Zsigmond Könyvtárban
1200 ft/ egység áron.
Tisztelettel az Egyesület nevében:

Szabó András
elnök
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Be kell jelenteni a termõföld használatát

Papp János emlékére

Az elmúlt év november 11-én
köszöntötték családtagjai és közvetlen barátai 80. születésnapja
alkalmából, súlyosbodó betegsége
ellenére még nagyon boldog volt.
Kisszálláson született. Fiatalon a
futball szeretete és sporttehetsége
révén került Mezõtúrra 1957-ben.
Elsõ munkahelyén, a Mezõtúri
Gépállomáson üzemfenntartási
agronómusként, majd a gépjavítási
terület felügyelõjeként dolgozott.
Késõbb a Népi Ellenõrzési
Bizottság, majd a Pártbizottság lett
a munkahelye. A sportkarrier mellett szépen alakult szakmai pályafutása is. Munka mellett elvégezte a
gödöllõi agráregyetemet, késõbb a
Politikai Fõiskolát. Annak idején a
„városi káder utánpótlási tervben”
elsõ helyen számoltak az agilis fiatalemberrel.
1974 – tõl a a rendszerváltásig
Mezõtúr Város Tanácselnöke volt.
Városvezetõi pályafutása alatt a
Mezõtúr jelentõs fejlõdésen ment
keresztül. Ekkor épült a legtöbb

lakás és a foglalkoztatáshoz szükséges
gyár:
Tisza
Cipõgyár,
Fémfeldolgozó, új szociális jóléti
intézmény, óvoda, iskola, és az
egészséges életmódhoz szükséges
sportcsarnok és fedett uszoda.
Mindez jelentõsen befolyásolta a
város lakosságának jó közérzetét. A
fentieken túl tanácselnöksége alatt
két új lakótelep épült, az agrárium
szervezetei is fejlõdõ korszakukat
élték. Sokat tett a mezõgazdasági
technikum fõiskolává alakulásáért.
Szerette és támogatta a sportot és a
kultúrát.
Szerencsés korszakban volt vezetõ, mely jól párosult töretlen munkabírásával és jó szervezõi készségével.
2009-ben érdemesülten
vehette át a Mezõtúr Városért kitüntetést.
Két évtized adatott meg számára,
hogy nyugdíjasként gondtalanul
élvezhesse az életet, hódolhasson
kedvenc idõtöltéseinek. Örömmel
látogatta a túri focicsapat mérkõzéseit, szívesen járt vadászni.
Pályám kezdetén közvetlen fõnököm volt, karakteres vezetõi stílusa
mellett kedves emlékként õrzöm a
reggeli nagy ping-pong meccsek
hangulatát, melyekben óriási szenvedéllyel vett részt. Régi munkatársai, hûséges barátai és sok-sok tisztelõje nevében köszönünk el tõle el
a Mezõtúr és Vidéke hasábjain,
melynek legújabbkori újraindítását
személyesen szorgalmazta.

Boldog Mária

Élõ képeslap Mezõtúrról...
Mezõtúr elsõ web kamerája
2013.02.07-én elkezdte mûködését
a Református Nagytemplom tornyából. Az önkormányzat Turisztikai
Munkacsoportjának tagjai között
egy évvel ezelõtt merült fel a kamera ötlete. Akkor az Actor Kft. felajánlotta, hogy rendszerében ingyenesen mûködteti és felhelyezi a
kamerát. Az elmúlt idõszakban
azonban kiderült, hogy számos
más feladat miatt a kamera projekt
eltolódott. De mint sok esetben
Mezõtúron most is bebizonyosodott, hogy összefogásból, közös
akaratból létre tudunk hozni értékes dolgokat. A kamera két célt
szolgál elsõdlegesen a turisztikát,
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így élõképben tudjuk megmutatni
városunkat és a lokálpatriotizmus
ezen megnyilatkozásával gondolunk azokra az emberekre, akik
elszármaztak városunkból, de szeretettel gondolnak Mezõtúrra. Ezért
köszönjük az Actor Kft-nek a továbbiakban is nyújtott segítségét, a
Református Egyháznak a kamera
próbaüzeméhez szükséges együttmûködést és területet, a Mezõtúri
Lokálpatrióta Egyesületnek, hogy a
www.alfoldkozepe.hu honlapon
elérhetõvé tették a kamera képét és
az adakozóknak, hogy megértették
miért fontos lépés ez számunkra.
Köszönjük...

Seresné Metzker Krisztina

A földtörvény módosítása miatt
2013. január 1-jétõl minden földhasználónak be kell jelentenie az
általa használt termõföldet az illetékes járási földhivatalnál. Ezzel
együtt a magánszemélyeknél a személyi számot, szervezeteknél a cégjegyzékszámmal is meg kell ezt
tenni március végéig.
A termõföldrõl szóló 1994. évi
LV. tv. 2013. január 1-jétõl hatályos
módosítása alapján a földhasználati
nyilvántartás kötelezõ tartalmi elemévé vált magánszemély földhasználók esetén a személyi azonosító
szám (személyi szám), állampolgárság, családi gazdaság esetén a
családi gazdaság regisztrációs szám
gazdálkodó szervezet esetén a statisztikai azonosító és a cégjegyzékszám.
A
bejelentést
a
Vidékfejlesztési Minisztérium által
közzétett adatlapon kell megtenni.
Letölthetõ: http://www.foldhivatal.
hu/index.php?option=com_
content&task=view&id=23 oldalról.
(Földhasználati azonosító adatközlési adatlap)
Az adatlap kötelezõ használatával a földhasználók az azonosító
adatközlési kötelezettségüknek
2013. március 30-ig tehetnek eleget
a járási földhivatal felé. A határidõ
elmulasztása földhasználati bírság
kiszabását vonja maga után.
Magánszemély földhasználóknak a
személyi azonosítót és a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya mindkét oldala!), míg
gazdálkodó szervezet földhasználóknak a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is csatolniuk kell.
A bejelentés ingyenes, amennyiben a földhasználatban egyéb változás bejelentésére nem irányul. Az

adatbejelentõ lapon földrészlet
használatát, illetve annak megszûnését bejelenteni nem lehet, az
kizárólag a törvény által elõírt azonosító bejelentésére szolgál! Ha a
földhasználó több járási földhivatal
illetékességi területén is használ
termõföldet, vagy minden földhivatalnál be kell nyújtania az adatlapot
és a másolatot, vagy csak a választása szerinti járási földhivatalba
nyújtja be egy példányban, de
ebben az esetben az adatlapon fel
kell tüntetnie azon általa használt
földrészleteket, melyek nem az
adott járási földhivatal illetékességi
területén fekszenek. Ily módon
értesülhet a járási földhivatal arról,
hogy a nyilvántartásba vétel után
hivatalból meg kell keresnie a többi
érintett járási földhivatalt az azonosító nyilvántartásba vétele végett.
Felhívom a figyelmet továbbá, hogy
2013. január 1-jétõl minden földhasználónak be kell jelentenie az
általa használt termõföldet az illetékes járási földhivatalnál, függetlenül az általa használt összes termõföld mennyiségétõl. Ez a rendelkezés az 1 hektár alatti, jellemzõen
zártkerti földrészletek használóira
is vonatkozik. Abban az esetben is
be kell jelenteni a földhasználatot,
ha a tulajdonos saját maga használja a termõföldet!
Mezõtúri Földhivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ:
08-18 óráig
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
08-16 óráig
Csütörtök:
13-16 óráig
Péntek:
08-12 óráig

Törjék Anita
kamarai tanácsadó
30/3 323-424

Egy doni katonára való szokatlan visszaemlékezés
„Amikor kisgyerek voltam, lázasan kutattam a padláson kincsek
után. Régi papírok, régi tárgyak
bukkantak elõ a félhomályban.
Ahogy ott - félve az egerektõl –
tovább kutattam, egy kis lapocska
csúszott ki a régi újságok alól.
Ceruzával írták…
Annyit tudtam, hogy nagyapámat Kálmánnak hívták. Hirtelen
majd kiugrott a szívem a helyébõl.
Hiszen ez az én nagyapám!
Kijövõ könnyeimet gyorsan köté-

nyembe rejtettem, és szaladtam le a
padlásról, mint aki tényleg kincset
lelt.
- Anyu, mamuka! Nézzétek mit
találtam! Gonda nagyapám levele.
Hanem ami azután jött, azt nem
kívánom senkinek. Elfojtott, rég
elfeledett könnyek, bánatok szakadtak fel mindkettõjükben.”

Zubor Erika Nérya
A történet folytatása az alábbi
honlapokon olvasható: www.nerya.
org és www.mezoturesvideke.hu
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Könyvtár „sarok”

A Móricz Zsigmond Könyvtár - a
MINDEN TUDÁS-t egyenlõ eséllyel
biztosító alapintézmény - a város
szívében könyvekkel, folyóiratokkal,
napilapokkal, hangos könyvekkel,
gazdag CD gyûjteménnyel (mesék,
könnyû- és komolyzenei anyagok),

filmekkel, szélessávú Internet szolgáltatással várja az érdeklõdõket! A
könyvtár elérhetõségei:
Címe: 5400 Mezõtúr, Szabadság
tér 17.,telefonszáma: 56/350-171.
Gyermekkönyvtár:
56/350075/34 mellék

Kattints rá nagyi! Népszerû tanfolyamaink legutóbbi „végzõsei”
Dr. Dávid András, Gózon Judit könyvtáros, Hegyi Sándor, Gombás Jenõné,
Borsányi Margit, Szilágyi Gáborné, Báthori Józsefné

Internet címe: www.turikonyvtar.
hu (honlapunkon minden fontos
információ megtalálható; online
katalógusunkban tájékozódhatnak
a könyvtár gyûjteményérõl, elõjegyzést, hosszabbítást tehetnek a
kikölcsönzött kötetekre).

Beiratkozási díj: 16 éven aluliak
és 70 éven felüliek részére ingyenes
Nappali tagozatos diákoknak és
60-70 év közötti nyugdíjasoknak:
500.-Ft/év, egyéb esetben: 1000.-Ft/év
Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás kedvezõ áron!

Óvodásoknak, általános- és középiskolások részére könyvtárhasználati és tematikus könyvtári órákat tartunk. Ennek keretében látogatott el hozzánk a Kossuth
Lajos Általános Iskola 8. osztálya Tar Anikó vezetésével

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Közösségi Ház
2013. április 19-én rendezi meg a III. Óperenciás Bábfesztivált
általános iskolai csoportok részére.

Kedves Bábosok, Kreatív Alkotók!

Farsangoltunk!
Rengeteg hiedelem, szokás fûzõdik a farsangi ünnepkörhöz. Ezekbõl elevenítettünk fel néhányat a gyermekkönyvtárban, többek közt a Csodavár Óvoda
„Süniseivel”. Elûztük a telet, majd látjátok túriak!

1. Arra bíztatunk benneteket, hogy szépséges meséket, nevetõs-sírós igaz
történeteket hozzatok el hozzánk, szólaltassatok meg a bábok segítségével.
Mûsoridõ javasolt: 10-15 perc
2. A fesztivált megelõzõ napokban, illetve idejére segítségetekkel kiállítást szeretnénk rendezni. Kérünk benneteket, készítsetek bármilyen
technikával, de legalább A/3-as méretben olyan rajzokat, melyek a korábbi bábos élményeitekrõl szólnak.
Nevezési határidõ: április 10. – mely egyben a rajzok leadási határideje is!
5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17.
Nevezési lap a könyvtár honlapjáról is letölthetõ.
Töltsünk együtt egy szép napot! Számítunk rátok!

Múlnak az évek, és egyre több!
„Csak vidám szívvel vagyunk képesek gyönyörködni a jóban.”
A Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége (VNYKOSZ) mezõtúri
rendezvényén nem volt hiány a címben is említett vidámságban, jókedvben. Immáron nyolcadik alkalommal szervezték meg – ezúttal Mezõtúron,
a helyi Lokomotív Vasutas Nyugdíjas Klub jóvoltából –az országos Túri
Vásár idejében a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Találkozóját és a
Kulturális Fesztivált augusztus 11 – 12-én. A helyi fõiskola kollégiumának
ünnepi díszbe öltöztetett ebédlõjében fogadta Molnár Sándor klub-és kistérségi vezetõ és csapata az ország minden részébõl érkezett, közel 140
vendéget. Pontban fél tizenkettõkor a himnusz hangjai után köszöntötte
Molnár Sándor a meghívott klubokat a rendezvényt megtisztelõ városi
vendégeket és a médiumok képviselõit. Külön üdvözölte a szerbiai
Törökbecsérõl érkezett küldöttséget. A nagyszabású rendezvényt Horváth
László a VNYKOSZ elnöke nyitotta meg. Köszöntõ szavain túl elmondta:
Mezõtúr volt a bölcsõje a kistérségi kapcsolatok kiszélesítésének és megalapozója a 2011-ben létrehozott Kárpát - medencei Civil Összefogás
Fórumának. Szervezetük az idõskorúakért, nyugdíjasokért felelõs kormányzati tárca stratégiai partnere lett: javaslattételi és törvény-véleményezési jogosítványokkal felvértezve képviselhetik a civil összefogásban résztvevõk érdekeit. Kiemelte: rendkívüli fontosságú a család: a nagyszülõ –
szülõ – gyermek – unoka kapcsolatrendszer erõsítése.

CÖF Alapító szóvivõje

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
az Erzsébet Program keretében 2013-ban
is üdülési pályázatot hirdet.

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

A pályázók köre:
• egészségügyi ellátórendszer munkavállalói,
• fogyatékossággal élõk,
• honvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselõi, közalkalmazottai és munkavállalói,
• belügyi szervek hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselõi,
közalkalmazottai és munkavállalói,
• állami közmunkaprogram keretében foglalkoztatott munkavállalók,
• Magyar Államvasutak Zrt. és annak többségi tulajdonában lévõ vállalatok munkavállalói,
• nagycsaládosok,
• nyugdíjasok.
Az egyes pályázatok kizárólag elektronikus úton, a www.
erzsebetprogram.hu honlapon található pályázati adatlapokon nyújthatóak be.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 20.
Telefonos ügyfélszolgálat: munkanapokon 8 és 16 óra között 06 1 371 32 42
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Rövid összegzés az MLE 2012. évi tevékenységérõl
A
Mezõtúri
Lokálpatrióta
Egyesület munkáját 2012-ben is az
alapításakor megfogalmazott fõ célok
motiválták, tevékenységét a város
lakosainak érdekében végezte Az év
elején – értékelve az egyesület eddigi
mûködését – tisztújítást hajtottunk
végre a vezetõségben. Februártól
elnökké Gonda Károlyt választottuk.
A munkatervünkben még az év
elején a kiemelt rendezvényeket
rögzítettük, és ezekhez kapcsoltuk
a lebonyolítás legfontosabb elemeit. (idõpontok, helyszínek, felelõsök, stb.)
Május 1-jén második alkalommal
rendeztük meg a TÚRI MAJÁLIST. A
délelõtti nagyszabású városi gépfelvonulást követõen, egész délután az
Erzsébet-ligetben önfeledten szórakozhatott minden korosztály. A nap
sztárvendége idén Charlie illetve a
Matyi és a hegedûs volt. A rendezvényhez kapcsolódva ismét meghirdettünk egy fotópályázatot, és a
zsûri, valamint a közönség által legjobbnak ítélt alkotásokat a ligetben
kiállítottuk. Újdonság volt, hogy ezeket a fotókat több, mint egy hónapig
a vasútállomás elõterében is bemu-

tattuk, így a helyiek mellett vidéki
utazók is gyönyörködhettek bennük.
Ezt követõen a képekbõl keretezve
(10 db-ot) a mezõtúri kórháznak
átadtunk a folyosók dekorálására.
Július 20-21-én a Mezõtúri
Horgászegyesületnek, a „Balázs
Árpád 24 órás horgászemlékversenyével” egy idõben a III. TÚRI
CIVIL TÓPARTI - t bonyolítottuk le.
A szombat talán legfõbb kuriózuma
a fõzés volt, ahol a több, mint 30
versenyzõ 48 bográcsában rotyogott valamilyen étel a versenyzõk, a
közönség és Benke Laci bácsi, a „
fõzõk segítõje” és egyben a zsûri,
nagy örömére. A vendégsereg késõ
esti szórakoztatásáról Sipos F.
Tamás gondoskodott, aki természetesen egy trabantban érkezett.
A nyáron 3 alkalommal ismét
volt lokálpatrióta TÚRI MOZI a
Fazekas Múzeum hangulatos udvarán. A filmvetítések továbbra is
népszerûek voltak, szerencsére az
idõjárás is kegyeibe fogadta idén a
közönséget egy-egy vetítésre közel
100-an látogattak el.
Szeptember 22-én a szokásos TÚRI
MURI következett. E rendezvény

Mezõtúri játékosok a V. Szegedi Amatõr Poolbiliárd
Bajnokságon
Immáron V. alkalommal rendezik
meg a Szegedi Amatõr Poolbiliárd
bajnokságot Szegeden, A-B-C kategóriában. Ez a bajnokság a kezdõ és
a hobbi szintû játékosok számára

Renátó, Hajdu Róbert Pinki,
Szerencsés István és Kálnai Milán. A
2011-es évben Dézsi Renátó nyerte a
bajnokságot, egy kupával gazdagodott bajnokság végén.

kiváló lehetõséget nyújt tudásuk
összemérésére. A versenysorozat 10
fordulóból áll, most januárban a
forduló felén, az 5. versenyen léptek
túl. A játékosok minden forduló
után pontokat szereznek, és azokat
gyûjtik a versenysorozat végéig.
Kategóriánként körülbelül 30
játékos nevez be a bajnokságra, de
általában 15-16 versenyzõ vesz részt
1-1 fordulón. Mezõtúron is vannak
vállalkozó szellemû biliárdosok.
Idén a túri delegáció 3. alkalommal
nevezett „B” kategóriában. Városunk
résztvevõi az idén: Veres Imre, Dézsi

Hat asztalon folyik a verseny egyszerre. A januári közel 7 órás megmérettetésrõl is szép eredményekkel jöttek haza játékosaink, Renátó az elsõ,
Veres Imre pedig az ötödik helyezést
tudhatta magáénak. A versenysorozat
végén az elsõ 8 versenyzõ tovább jut a
döntõbe, ahol már más osztály versenyzõi is részt vesznek. A bajnokság
végén az elsõ három játékos feljebb
léphet egy kategóriát.
Következõ forduló 2013. március
18-án lesz. Szurkoljunk mi is a
mezõtúri játékosoknak!

Bodor Márti

értékelésekor megállapítottuk, hogy
folyamatos új ötletekkel, betétprogramokkal színesítve, erre az õszi, gyümölcs, bor és pálinka „ünnepre”
továbbra is van igény a lakosság körében. A rendezvényen szervezett jótékonysági célú árverés bevételét
november hó elején, a városi kórház
gyermekosztálya részére átadtuk.
Egyesületünk az év folyamán
más szervezetek által rendezett legtöbb programon is képviseltette
magát. Így a Városnapon és a Túri
Vásáron fõztünk, eveztünk és kukoricával kedveskedtünk a jelenlévõknek az augusztusi sárkányhajó-versenyen, részt vettünk a Túri Kupán,
a II. Óperenciás Bábfesztiválon a
„Legötletesebb járgánykészítõ” díjat
kaptuk, felvonultunk a 25 éve végzett mezõtúri fõiskolások nosztalgia
Valéta gépkarneválján, fõztünk a
Kóborka Túri Állatvédõ Egyesület
számára rendezett jótékonysági
fõzésen és futottunk „versenysétáltunk” a szilveszteri futóversenyen.
Az egyesület alapítói, vezetõi és
képviselõi által a legtöbb városi
ünnepségen és kiemelt programon
megjelentünk, képviseltettük szer-

vezetünket, legyen az nemzeti
ünnep, koszorúzás, kulturális, vagy
sportrendezvény.
Ezen a fórumon is szeretnénk
megköszönni a velünk együttmûködõ szervezeteknek, civileknek, családoknak és embereknek, hogy
együtt dolgozhatunk Mezõtúrért.
Reméljük, hogy az egyesület iránt
érdeklõdõk ezek után is figyelemmel
kísérik munkánkat, és programjainkat továbbra is szívesen látogatják.
Kérjük, akinek kedve, ötlete,
ideje van, az keressen bennünket,
segítsen a rendezvények és a programok lebonyolításában! Várunk
minden 99 évnél fiatalabb mezõtúri
polgárt, aki csatlakozni szeretne egy
vidám, tevékeny civil közösséghez,
akik felelõsséget éreznek szûkebb
hazájukért Mezõtúr és környékéért.
Köszönünk minden segítséget,
tevékeny kezet, anyagi támogatást,
jó szót, amit kaptunk polgároktól,
cégektõl, illetve egyéb támogatóktól!
Együtt Mezõtúrért jelszavunkkal
kívánunk erre az évre is sok szerencsét, jó egészséget minden városlakónak!
Mezõtúri Lokálpatrióta

Egyesület

Megyei Úszó Diákolimpiai Döntõk
A téli hónapokban zajlottak az
úszó diákolimpia megyei döntõi, a
középiskolásoknak még decemberben Szolnokon, az általános iskolások részére Mezõtúron szervezett a
Megyei Diáksport Szövetség, a
Megyei Úszó Szövetség, a szolnoki
és mezõtúri Diáksportkör. Sajnos
tényként kellett kezelnünk, hogy az
elõzõ évekhez képest csökkent a
versenyzõk száma. A versenyek jó
szervezettség mellett zajlottak, és
többször szoros csatákban dõlt el
az, hogy ki képviselheti a megyét az
országos döntõn. Az általános iskolások versenyének eredményeit az
úszószakosztály honlapján: musz.
ramin.hu oldalon elolvashatják a
Tisztelt Újságolvasók. Mezõtúri
versenyzõként az országos döntõbe
jutott: IV. kcs. Nagy Kitti (Kossuth
Ált. Isk.) 100 m gyors-, és pillangó-,
Lengyel Norbert (Református Koll.)
100 m hát-, Seres Flóra (Református
Koll.) 100 m mell-, Seres Benedek
(Református Koll.-B kategória) 100
m mell, 4x50 m. fiú gyors váltó
Református Kollégium, III. kcs.

Csató Blanka (Református Koll.)
100 m gyors-, és pillangó-, Bíró
Csenge (Református Koll.) 100 m
hát-, és mell-, 4x50 m leány gyors
váltó Református Kollégium, I. kcs.
Forján Anna (Református Koll.) 50
m gyors-, és hátúszás. Az idõsebbekrõl, mivel a világhálón jegyzõkönyv nem lelhetõ, bõvebben: elsõ
és továbbjutó Fésûs Renáta (100 m
mell-), Karapancsev Kristóf (100 m
mell- és pillangóúszás), mindketten
a Református Kollégium tanulói.
Dobogón végzett: Ádám Hajnalka
(100 m hát – és gyorsúszás), Kéki
Dorottya (100 m mellúszás), õk a
Református Gimnázium tanulói,
Király Benedek Teleki Blanka
Gimnázium. (100 m gyors- és pillangóúszás),
a
Református
Kollégium 4x50 méteres váltói:
Ádám H., Szántó Lolita, Kéki D.,
Fésûs R., fiúk: Karapancsev K.,
Sárvári Tamás, Szakony Bence és
Vad Gergõ. Gratulálunk a diákoknak és felkészítõiknek!

kiru
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Borzi Vivien - Mezõtúrról a fotók világába
Miben látod a különlegességed?

Borzi Vivien neve már sokak
számára ismerõsen csenghet
nem csak Mezõtúron, hanem
az egész országban. „A fotózás
számomra nem csak munka,
hanem szerelem is” – áll
weboldala bemutatkozó anyagában. Abban a szerencsés
helyzetben van, amirõl sokan
csak álmodnak, munkája a
hobbija és talán ezért is folyamatosak a felkérései.
Pályafutásáról kérdezem városunk szülöttjét, Borzi Vivient.

– Inkább lányokat fotózom,
fashion vagy glamour képeket
készítek. A képeim elegánsak és
letisztultak. Fontosak a színek és a
fények. Aki szereti a munkámat,
ezért szereti. Talán kicsit újnak hat
a látásmódom, és ez nem csak a
modelljeimnek, nem csak a nõknek, de a férfiaknak is kimondottan
tetszik.
– Akik követnek téged, szinte minden nap friss képeket láthatnak a
közösségi oldaladon. Mennyi idõt
tesz ki a fényképezés az életedben?

– Mikor döntötted el, hogy a fotózásnak szenteled az életed? Milyen
út vezetett idáig?
– Azt hiszem 16 éves lehettem,
amikor elkezdtem hobbi szinten
fotózgatni. Akkoriban jelent meg az
elsõ tükörreflexes digitális fényképezõgép, ami elérhetõ árban volt,
és azzal gyakorolgattam. Ha visszagondolok, minden apró kis véletlen
segítette a munkámat. Jó barátnõm
volt az akkoriban szépségkirálynõvé lett Papp Lili, akin gyakorolhattam.... az élet az utamba sodorta
Kozma Izát, aki inspirált engem
minden téren. Valahogy úgy érzem,
hogy az élet is úgy akarta, hogy ez
sikerüljön.
– Egy nyilatkozatodban olvashat-

tuk, miszerint szerencsésnek mondhatod magad, mert a hobbid a munkád. Csak olyan fotózásokat vállalsz el, amit te magad is szeretsz?
– Nos... nem vállalok rendezvényeket, illetve tájképeket sem,
maximum a telefonommal fotózom
ilyesmit. Ezeket nem szeretem.
Viszon, ha személyt kell fotóznom,
azt ¬ bárki legyen is – mindig tiszta
szívvel és lelkesen teszem.
– Mi a munkásságod fõ profilja?

– Minden napom errõl szól.
Minden reggelem, estém, délutánom... nappal fotózom, este retusálok... Fontosnak tartom, hogy az a
lassan 9000 ember, aki szereti a
munkáimat, igenis napról napra
lássanak valami újat tõlem.
– Sok ismert emberrel dolgozol
együtt. Gondolok itt Zimány
Lindára, Debreczeni Zitára, Dukai
Reginára. Hogyan sikerült velük
munkakapcsolatot teremteni?
– Megkerestek. Nem tudom igazából. Egyik munka generálja a
másikat. Plusz azért pár ismertebb

lánnyal a munkán kívül is jóban
vagyok, de azért azt leszögezném,
hogy elõbb volt munkakapcsolatunk, mint barátságunk.
– Hogyan találnak rád a modelljeid?
– Ezt nem tudom.... hirdetni nem
kell magam. Jönnek, és mi nagy
szeretettel várjuk õket!
– Több ismert embert fotóztál már
Bálint Antóniát, a Megasztárból
ismert Hient, Sarka Katát. Velük
hogyan kerültél kapcsolatba?
– Erre csak az elõzõekben említett dolgot tudom mondani.... így
hozta az élet. Sarka Kata elmondása
szerint ajánlottak neki.
– A legismertebb nõi fotósok közé
tartozol. Milyen jövõt képzelsz el
magadnak? Milyen terveid vannak?
– Sok tervem van a jövõre nézve,
de ezekrõl még nem szeretnék semmit mondani.... Most képeket készítek, felkérnek igazán jó munkákra... Nekem már ez is elég, de azt
érzem, hogy nem lesz itt megállás!

Bodor Márti

Köszönjük, Teleki!
Idén XI. alkalommal rendezték
meg a Teleki Blanka Gimnáziumban
a hagyományosan nagy érdeklõdéssel várt Teleki Történelemversenyt.
Az iskola történelem-munkaközössége a 2001/2002-es tanévben
hirdette meg elõször az általános
iskolák 7-8. osztályosainak szóló
háromfordulós versenyét. Az elsõ
két forduló írásbeli. Az elmélyült
kutatómunkát igénylõ, a szakirodalom használatára épülõ elméleti feladatok mellett egy a témához kapcsolódó esszét és egy illusztrációt
kell elkészítenie a kétfõs csapatoknak. Közülük a legjobb tíz kerül a
döntõbe, ahol játékos, de alapos
felkészülést igénylõ feladatok megoldásában mérhetik össze tudásukat. Nevezési díj nincs, minden
induló kap emléklapot, oklevelet
vagy könyvjutalmat.
A verseny népszerûségére jellemzõ, hogy 50-60 csapat szokott
nevezni. Azokban az években, amikor a 6. osztályosoknak is meghirdették a versenyt, 100-nál több

páros munkáját értékelte a zsûri.
Ebben az évben 48 csapat jelentkezett a környezõ települések iskoláiból, Dévaványáról, Törökszentmiklósról,
Rákóczifalváról,
Jászkisérrõl, Öcsödrõl és a mezõtúri iskolákból, a Rákóczi útiból, a

volt, ám a keresztrejtvény, a totó, az
igaz/hamis eldöntendõ kérdések
oldották a feszültséget. A térképes
feladat után szinte hibátlan megoldásokat hozott a képfelismerés,
majd nagy tetszést aratott a dramatizálás. III. Frigyes és Mátyás bécs-

Kossuth Lajos iskolából és a
Református Kollégiumból. Az írásbeli fordulókban Zsigmond korát
kutatták a gyerekek, a döntõre
Hunyadi Mátyás uralkodásáról és a
Jagelló-korról kellett felkészülniük.
A villámkérdések megválaszolásához a szerencsére is nagy szükség

újhelyi találkozóját igen ötletesen
jelenítették meg a csapatok.
Ez a versenyzési lehetõség közelebb hozza a történelmet nagyon
sok érdeklõdõ gyermekhez, és
segítséget ad képességeik sokoldalú
kibontakoztatásához.
Köszönjük!

A verseny eredménye:
I. helyezett:
Korom Kata, Kerékgyártó Kitti
Felkészítõ tanár: Bánné Gaudi
Éva
Rákóczi Úti Általános és MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû Iskola
Mezõtúr
II. helyezett:
Tóth Szabina, Török Zoltán
Patrik
Felkészítõ tanár: Molnár Imréné
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Törökszentmiklós
III. helyezett:
Barna Zsófia, Kiss Viktória
Felkészítõ tanár: Pincziné Balla
Magdolna
Csete Balázs Általános Iskola
Jászkisér

Molnár Imréné
Kölcsey Ferenc Általános
Iskola Törökszentmiklós
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ELHUNYTAK

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Dudás Jánosné Papp Judit élt 41 évet,
Ugrai Ferencné Megyeri Irén élt 68 évet,
Kosnár Lajosné Radványi Mária élt 90 évet,
Dr. Pepóné Kiss Róza élt 60 évet,
Ádám Bálint élt 83 évet,
Szegedi Sándorné Csíder Róza élt 92 évet.

Nyugodjanak békében.
MEGHÍVÓ

Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Bozó - Kun Ádám
(Kun Annamária)

Szilágyi - Bíró Lili
(Zámbó Rita)

Veress Blanka
(Balog Katalin)

Zemlényi Dóra
(Csuka Mária)

Tisztelt Sporttársnõ/Sporttárs!
Tisztelettel meghívom Önt a Mezõtúri Horgászegyesület éves
közgyûlésére.
Idõpont:
2013. Február 23. 09 óra
Helyszín:
Petõfi úti Színházterem
Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó és tájékoztató, bejelentések – Pongrácz Zoltán,
elnök
2. Beszámoló a vezetõség 2012. évi munkájáról – Juhász Béla, titkár
3. Beszámoló a 2012. évi pénzügyi tevékenységrõl – Pápainé Juhász
Ildikó, gazdasági vezetõ
•
Mérleg
•
Eredmény kimutatás
•
Közhasznúsági melléklet
•
Tájékoztatás a pályázati támogatás elszámolási helyzetérõl
•
2013-as költségvetési tervezet
4. Felügyelõ Bizottság beszámolója a 2012. évrõl – Sáfár Zsolt, F.B. elnök
5. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2012. évrõl – Ugrai Zsigmond, F.B. elnök
6. Horgászmester beszámolója a 2012. évrõl – Kocsis Lajos,
horgászmester
7.Versenyfelelõs beszámolója a 2012. évrõl – Veres Imre, versenyfelelõs
8. Hozzászólások, válasz, határozathozatal
Amennyiben a Közgyûlés a megjelentek létszáma miatt határozatképtelen, (a résztvevõk száma nem éri el a szervezet létszámának több
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontokkal, megismételt Közgyûlést hívok össze, melynek során a az elõzõekben részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.
A megismételt Közgyûlés idõpontja: 2013. február 23., 9:30 óra
Helyszín:
Petõfi úti Színházterem
A megismételt Közgyûlés a résztvevõk számától függetlenül
határozatképes!
Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg
bennünket személyes jelenlétével.
Tisztelettel:
Pongrácz Zoltán

elnök

A becsületes megtalálónak!
Kérlek téged, hogy 2013. február 5-én a múzeum elõtt hagyott
kabátból - amit eltulajdonítottál - legalább a kocsikulcsot dobd be a
Túri Fazekas Múzeum, vagy a Közösségi Ház udvarára.
Segítségedet elõre is köszönöm!
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Köszönetnyilvánítás!
Ez úton szeretném mind azoknak megköszöni azt, hogy a 2012. december
16-án megrendezésre került kézilabda gálán segítségemre voltak!
Nevezetesen: Barta Gyulának, aki a Sportcentrum vezetõje, Szûcs
Dánielnek, aki mindenben segítségemre volt, Baranyi Oláh Andreának, a
Sparnak, a Szabadidõ Központban: Kelemen Mártonnak, Ács Máriának és
mindenkinek, aki részt vett és megjelent! Szeretném egy hagyomány alapkövét letenni, ami talán újra felébresztené Mezõtúron a nõi kézilabdát!
Köszönettel: Merza Andrea

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Február 15-21-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. 13.
Tel.: 350-111
Február 22-28-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr. Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Február 16-17-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Február 23-24-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936

Lapzárta: 2013. február 20. (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.

