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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Kedves Olvasó!

Kérem, engedje meg, hogy
(remélhetõleg) a tél vége felé ismertessem Önnel a Közösségi Ház
közelgõ rendezvényeit, folyamatban lévõ munkáinkat.
Javában tart a farsangi szezon,
így hát mire is készülnénk legközelebb, mint egy télbúcsúztató farsangi mulatságra! Február 22-én várjuk
látogatóinkat a Közösségi Házban,
ahol a hagyományokhoz híven jelmezversennyel, teaházzal, kézmûves foglalkozással, zenés-zajos télbúcsúztató felvonulással és Kiszebáb égetéssel igyekszünk végleg
elûzni a rossz idõt.
A jó idõ beköszöntével március
24-tõl egy teljes hétig nagytermünkbe invitáljuk az általános és középiskolás diákokat, hiszen Mezõtúrra
látogat a Játékos tudomány címû
interaktív kiállítás, amely könnyed
formában ad át tudományos ismereteket a kiállított kísérletek és érdekes tárgyak segítségével. A kiállításra idõpont egyeztetésével lesz
lehetõség jelentkezni az osztályoknak, amelyrõl a késõbbiekben tájé-

koztatjuk az intézményeket.
Április 8-án az óvodásoknak és
az alsós általános iskolás gyerekeknek szeretnénk kedvezni egy igazán színvonalas színházi elõadással. A Szabad Ötletek Színháza fog
ellátogatni hozzánk (mint már
annyiszor: Pöttyös Panna, Mézga
Géza, Brumi maci) egy méltán nagy
sikerû elõadással, a Vízipók csodapók címû mûvel.
Máris elérkeztünk Húsvét ünnepéhez és vele együtt a várva várt
tavaszi szünethez…április 19-én a
Móricz Zsigmond Könyvtárral
közösen egy jó hangulatú és meglepetésekkel
teli
Húsvétváró
Kézmûves házba hívjuk az alkotni
vágyókat.
Eljött a május. Immáron szikrázó
napsütésben talál bennünket
mezõtúriakat a Városnap május
17-én. A program a Városi Sportcentrumban kerül megrendezésre.
A tavasz folyamán a gyerekeket
rajzolásra bíztatjuk, hiszen idén is
megrendezésre kerül a Gyermeknapi
rajzverseny és kiállítás. A kiállítás

MEZÕTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ

Fesztivál és Túri Vásár, melyre idén
augusztus 6-tól augusztus 10-ig
kerül sor.
Mi már nagyban dolgozunk a
program összeállításán, a meghívott zenekarok, fellépõk listája
immáron összeállt. A fesztivál , a
vásár és a Közösségi Ház facebook
oldalán a minap elkezdõdött a
neves vendégek bemutatása.
Igyekeztünk az idei évben is egy
olyan rendezvénysorozatot összeállítani, ami nagy valószínûséggel
elnyeri a látogatók tetszését és mindenki megtalálja benne azt a programot, ami az ízléséhez a legközelebb áll.
Rendezvényeinkrõl, programjainkról további tájékoztatást talál
aktuális plakátjainkon, honlapjainkon
(www.mkskft.hu,
www.
turivasar.hu, www.muveszetinapok.
hu) , telefonon (56/350-075) vagy
akár személyesen is.
Várjuk Önt szeretettel 2014-ben is!
Tartson velünk az idei évben is
programjainkon, rendezvényeinken!

Orosz Annamária

Felhívás
Ez évben is szeretnénk megrendezni a Túri Alkotók Tárlatát, amelyen
eddig mezõtúri rajztanárok és tanítványaik állítottak ki. Idén ezt most kibõvítve, szeretettel hívunk és várunk minden amatõr alkotót, aki március 15-én
a galériában megrendezendõ kiállításunkon szívesen bemutatná alkotásait.
Jelentkezési szándékát legkésõbb február 20-ig jelezze a Közösségi
Ház titkárságán személyesen, e-mail-ben titkarsag@mkskft.hu vagy
telefonon 350-299.

Kétpón, Mezõhéken,
Mesterszálláson és Mezõtúron!
Telefon:
Központi mobil:
Email:
Cím:

megnyitójára 2014. május 23-án
kerül sor a Közösségi Ház nagytermében. Hajrá gyerekek!
Maradjunk a gyerekek öröménél!
Május 25-én Városi Gyermeknapnak
örülhetnek kicsik és nagyobbak egyaránt, hiszen lesz itt program a legkisebbeknek is és a már serdülõknek egyaránt! Drukkoljunk a jó idõért és reménykedjünk benne, hogy
idén a Városi Strandfürdõ adhat
megint otthont ennek a kitûnõ és jó
hangulatú programnak, szórakozással és pancsolással egyaránt!
A június a gyermekeknek a tanév
végét jelenti, nekünk pedig ismét
egy sor programot, amire meginvitáljuk Önöket! Ilyenek például az
Emberség napi megemlékezés június 16-án, valamint a Szent Iván éji
tûzugrás június 24-én.
A nyár folyamán további programokra, rendezvényekre várjuk
Önöket a Szabadság téren és városszerte egyaránt.
Tavaszi és nyári programjaink
ismertetésébõl kihagyhatatlan a
mindenki által várva várt arTúr

06/56 350-075
06/20 243-5808
mvtv@mkskft.hu
5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17. I. em.
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Felhívás

A Mezõtúri Városi Polgárõr Egyesület tájékoztatja a lakosságot, hogy
megalakult a Mezõtúri Szomszédok Egymásért mozgalom. A szervezõdéshez tartozást a lakóházon kihelyezhetõ matrica és a tábla jelzi, amelyet a polgárõrség ingyenesen biztosít.
A mozgalomhoz csatlakozás részletei után érdeklõdni lehet
- Fejes Bálint elnöknél (tel: 06/30 621-1649),
- Molnár Sándor gazdasági vezetõnél (tel: 06/20 771-7131), illetve
- bármelyik polgárõrnél.

Szemtanúkat keres a rendõrség
- a kutya túlélte az állatkínzást A Mezõtúri Rendõrkapitányság
16050/971/2013. bü. számon eljárást indított állatkínzás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen személy
2013. december 14-én Mezõtúron, a
Hortobágy-Berettyó vasúti hídnál
egy zsákba tett kutyát több alkalommal egy vasoszlophoz ütött,
majd az állatot a helyszínen hagyta.
Az eb életét egy gyalogos mentette
meg, aki miután megtalálta a

kutyát, állatorvoshoz vitte.
A Mezõtúri Rendõrkapitányság
kéri, hogy aki a bûncselekménnyel
kapcsolatban, vagy a kutya gazdájának személyére vonatkozóan információval rendelkezik, hívja a 06-56501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen
bejelentést az ingyenesen hívható
06-80-555-111 „Telefontanú” zöld
számán (h-cs: 8-16, p: 8-13), a 107
vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

„Áldozatsegítõ kapacitás fejlesztése
Jász-Nagykun-Szolnok megyében”
TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0036
Szám: 16050/130-2/2014.ált.

Meghívó
Tisztelt Asszonyom/Uram, Tisztelt Jelzõrendszeri Tag!
Az „Áldozatsegítõ kapacitás fejlesztése Jász-NagykunSzolnok megyében” c. projekt
Mezõtúri II. Road-Show
Szeretettel meghívom Önt és
Családját, Kedves Munkatársait
(intézményének diákjait) a TÁMOP5.6.1.C-11/2-2011-0036 „Az áldozatsegítõ kapacitás fejlesztése JászNagykun-Szolnok megyében” elnevezésû projekthez kapcsolódó II.
Áldozatvédelmi Road-Show címû
rendezvényünkre, mely 2014. február 20-án 13:00 órától 18:00 óráig
kerül megrendezésre a Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport Kiemelten
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
Közösségi Házában Mezõtúron, a

Szabadság tér 17. szám alatt.
A rendezvényre csoportok, osztályok jelentkezését is várjuk.
Kérjük, tisztelje meg jelenlétével
rendezvényünket!
Mezõtúr, 2014. február 05.

Tisztelettel
Benes Gréta r. tzls.
koordinátor
Fekete Miklós r. ezredes
rendõrségi fõtanácsos
kapitányságvezetõ

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendõr-fõkapitányság
cím: 5000 Szolnok, Baross út 39.
email: jaszmrfk@jasz.police.hu
web: www.police.hu/jasz

Társastánc félévzáró

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

www.turihirek.hu

A Bárdos Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskola társastánc tanszaka 2014. február 2-án félévzáró
bemutatót tartott. A rendezvényen
felléptek az iskola tanuló, valamint
az elõképzõs óvodások is. A rendezvénynek a Mezõtúri Városi
Oktatási Centrum adott otthont. A
bemutatón több olyan táncos szere-

pelt, akik számára a versenyzés
nem ismeretlen. A szemet gyönyörködtetõ táncokra nagyon sokan voltak kíváncsiak, a bemutató kezdetére megtelt a Sportcsarnok lelátója.
A szervezõknek ezúton is gratulálunk a sikeres rendezvényhez.

Bodor Márti

Operaelõadás a Szolnoki Szigligeti Színházban
2014. február 24-én 19 órai kezdettel.
Csoportos utat szervezünk Donizetti: Don Pasquale címû vígoperájára.
Összes költség: 3000.-Ft Jelentkezni lehet: a 30/9084757, vagy a
70/2404958 telefonon – Berczeli Endre.

2014. február 14.
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A RÉDEI-FÉM KFT bemutatkozása
Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere újságunknak elmondta,
hogy városunk számára mekkora jelentõséggel bír a Rédei-Fém Kft. jelenléte. Örömmel hangsúlyozta, hogy egy újabb vállalat tudott nagymértékû
fejlesztést végrehajtani.

A folytatásban Rédei István Imre ügyvezetõ úr mutatja be a Kft.-t.
A cég 1993-ban egyéni vállalkozásként kezdte mûködését. Vasszerkezeti
munkák gyártásával,160 m2-es területen 5 fõvel. Különbözõ alkatrészeket
gyártottunk a mezõtúri Agrohíd Kft-nek, a szolnoki Víz-és
Csatornamûveknek.
Késõbb a Sinus Kereskedelmi Kft részére szigetelési, fûtéstechnikai
berendezések, nyomástartó edények, elosztók, tágulási tartályok, papírbálázó gépek, alkatrészek gyártásával foglalkoztunk.
A gyártmány bõvülése folytán növekedett a létszám a gyártó munkaterület egyre kisebbnek bizonyult.
2002. év folyamán lehetõség nyílt egy 1700 m2 -es mûhelycsarnok bérlésére. A csarnok felújítás után a hozzá tartozó szociális-, raktár-, irodahelyi-

ségekkel alkalmassá vált további munkák vállalására. Ez a mûhelycsarnok
és egy raktár épület a késõbbiekben cégünk tulajdonába került.
Vállalatunk felvette a kapcsolatot a törökszentmiklósi Claas Hungaria Kft
beszerzési osztályával és különbözõ acélszerkezeti munkákra, gyártásra
kötöttek szerzõdést cégünkkel. A megnövekedett munka szükségessé tette
a további létszámbõvítést. Ezért a cégünk napjainkban 35 fõvel dolgozik.
A családi vállalkozásunk gépparkja elöregedett, ezért a megnövekedett
feladatokat nehezen tudtuk teljesíteni.
A pályázati lehetõségek nagyban segítették az üzem fejlõdését.
Különbözõ gépekre és mûhelycsarnok kivitelezésére pályáztunk. Ez
ideig négy pályázatot adtunk be, mivel megfelelt a kiírt követelményeknek,
ennek alapján közel 100 mFt vissza nem térítendõ támogatást nyertünk.
• emelõvillás targonca (5.5 t) és két elektromos emelõ
5 mFt
• korszerû hegesztõ gépek /impulzus/
12 mFt
• 3D mérõberendezés, mérõ szoba kialakítás
11 mFt
• 1040 m2 mûhelycsarnok és iroda épület
72 mFt
____________
Összesen: 100 m Ft
A pályázatok során vállalt követelmények között létszám és termelésnövekedést minden esetben tudtuk teljesíteni.
Az új csarnokba modern gépeket szereztünk be laser, élhajlító, kompreszszor. Így a csarnok átadása után azonnal meg tudtuk kezdeni a termelést.

Rédei István Imre
Ügyvezetõ

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezõtúr Város Önkormányzata 2014.
évben is részt vesz az EU Élelmiszersegély programban. A programban
való részvétel feltétele, hogy a fenti nyomtatványt hiánytalanul kitöltve
kell leadni a lent említett módon és helyen. További fontos információ,
hogy azon személyek, akik a korábbi években is beadták kérelmüket,
ismét szükséges a fenti kérelem beadása. A program célja, hogy az
országban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek az arra rászorulók között
kiosztásra kerüljenek. Az EU Élelmiszersegély programot az Európai Unió
finanszírozza. Az adományként szétosztásra kerülõ élelmiszer a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közremûködésével és utasításai
szerint a Magyar Élelmiszerbank Egyesület koordinálásával jut a programban résztvevõ településekre.
A rászorulók évente legalább egy alkalommal ingyen juthatnak hozzá
alapvetõ élelmiszerekhez, de a kapott élelmiszereket nem értékesíthetik.
Amennyiben a rászoruló személy az átvett élelmiszert értékesíti, az
osztást követõ 180 napig nem részesülhet további élelmiszersegélyben
a Program keretében.
Az élelmiszersegélyek szétosztása során rászoruló személynek számítanak azok a természetes személyek, egyének, valamint az ezen személyekbõl álló családok, akik szociális és pénzügyi rászorultság alapján az alábbi
kategóriák valamelyikébe tartoznak:
a) létminimum közelében élõk, önhibájukon kívül létminimum közelében élõk (akiknek egy fõre esõ jövedelme nem haladja meg egyedülálló
esetében a 84.480.- Ft-ot, családosok esetében a 69.734.- Ft-ot,

A beérkezett kérelmeket a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal
véleményezi és dönt a programban résztvevõk körérõl.
A kérelemhez mellékelni szükséges a család egészére tekintve a jövedelemigazolásokat. Munkavállalók esetében a benyújtást megelõzõ hónapról szóló munkáltatói igazolást, nyugdíj vagy nyugdíjszerû ellátásban
részesülõk esetében a 2014. évre kiállított „zöld” nyugdíjas értesítõt, és az
ehhez tartozó szelvényt, vagy számlakivonatot, egyéb szociális ellátás
esetén az arról szóló határozatot, vagy igazolást.
Munkanélküliek esetében igazolás vagy nyilatkozat büntetõjogi felelõssége tudatában arról, hogy nem kap pénzügyi ellátást. A fent említett igazolások fénymásolata elegendõ. Gyermekesek esetében a családi pótlékról
szóló igazolást.
Felhívom figyelmüket, hogy a kérelemben feltüntetett adatok valódiságát
vizsgáljuk, továbbá ha a kérelem hiányosan van kitöltve, vagy a fent leírtak
szerint a jövedelemigazolások nem kerültek becsatolásra, illetve határidõre
nem kerültek leadásra, a kérelem érvénytelennek tekintendõ.
A kérelmeket leadni postai úton 2014. március 07. napjáig, a Mezõtúri
Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezõtúr Kossuth tér 1. Hatósági Iroda
címére „2014. évi EU Élelmiszersegély program” megjelöléssel, vagy személyesen a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatalban kihelyezett gyûjtõládába történõ elhelyezéssel lehet. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.
Kérelem a 2014. évi EU Élelmiszersegély programban való részvételre
kitölthetõ a hátoldalon, vagy letölthetõ a www.mezotur.hu weboldalról.

b) kisnyugdíjasok, akiknek egy fõre esõ jövedelme nem haladja meg
egyedülálló esetében a 87.552.- Ft-ot családosok esetében a 72.960.- Ft-ot,

Mezõtúr, 2014.

c) hátrányosan szociális helyzetû gyermekek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk, nagycsaládosok).

Herczeg Zsolt
polgármester
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Sajtóközlemények
ZÖLDMEZÕTÚR
„Egészségház és Mentõállomás kialakítása Mezõtúron”
címû, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0030 jelû pályázat”
Nyitó Rendezvényérõl

Mezõtúr Város Önkormányzata „Egészségház és Mentõállomás kialakítása
Mezõtúron” címû, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0030 jelû pályázatának támogatási
szerzõdését 2013. június 26-án írták alá. A Regionális Operatív Program
Irányító Hatósága 130 000 000 Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte az
önkormányzat pályázatát. A beruházást az Európai Unió Regionális Fejlesztési
Alapja, és a hazai központi költségvetés támogatja. A maradék költséget az
Önkormányzat egyéb forrásból, részben banki hitelbõl finanszírozza.
A projekt, a Támogatói Szerzõdés aláírását követõen, a megvalósulás szakaszába lépett. Elkészültek a kiviteli tervek, a közbeszerzési eljárások megkezdõdtek. A megközelítõleg 210 millió forintba kerülõ beruházás pénzügyi hátterének biztosítása érdekében Mezõtúr Város Önkormányzata fejlesztési hitel
felvételét határozta el a támogatáson felüli költségek finanszírozására.

2014/01/30
Mezõtúr Város Önkormányzata sajtótájékoztató keretében mutatta be a
KEOP-6.1.0/B/11-2011-0151 azonosító jelû pályázaton támogatást nyert
„Mezõtúron a fenntartható fejlõdésért” munkacímû projektjét, amelynek célja,
a fenntartható fejlõdés és életmód közvetítése a lakosság körében, elsõsorban
a legfogékonyabb korú általános és középiskolás tanulók számára.
A Zöldmezõtúr programsorozat saját honlapot indított, amely az alábbi
címen érhetõ el: www.zoldmezotur.hu
Mezõtúr Város Önkormányzata a hazai, helyi továbbá a környezeti fenntarthatóság más szempontjaiból értékes termékek fogyasztását népszerûsítõ, valamint helyi értékek népszerûsítését célzó programjára, a ” Mezõtúron
a fenntartható fejlõdésért!”címû KEOP-6.1.0/B/11-2011-0151 azonosító jelû
pályázattal 35.179.675 Ft egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást nyert.
A projekt összköltsége: 37.031.237 Ft.

Mezõtúr Város Önkormányzata

Mezõtúr Város Önkormányzata
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Kérelem a 2014. évi EU Élelmiszersegély programban való részvételre
1. A kérelmezõ személyre vonatkozó személyi adatok:

7.

Név: __________________________________________________
Születési név: _________________________________________
Anyja neve:
_________________________________________
Szül. hely, idõ: _________________________________________
Lakóhely: 5400_____________________________________
Telefonszám (nem kötelezõ megadni): _____________________

8.
9.
10.

A kérelmezõvel egy háztartásban élõk száma (beleértve a kérelmezõt is) ________________ fõ

3. Rászorultsági kategóriák:
/A megfelelõ rész bekarikázandó/

2. A kérelmezõvel egy háztartásban élõk személyes és jövedelmi
adatai:

a.) Létminimum közelében élõ
b.) Kisnyugdíjas
c.) Hátrányos helyzetû gyermek

Név

1.
(kérelmezõ)

Születési hely,
idõ

Foglalkozás

Nettó jövedelem (Ft)

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon szereplõ adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az EU Élelmiszersegély programban
kiosztott élelmiszereket nem értékesíthetem. Amennyiben az
átvett élelmiszersegélyt értékesítem, az osztást követõ 180 napig
nem részesülhetek élelmiszersegélyben a program keretében.

2.
3.

Tudomásul veszem, hogy a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal, valamint a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a rászorultságot igazoló dokumentumokat ellenõrizheti.

4.
5.

Mezõtúr, 2014. ________________ .

6.
____________________________________
kérelmezõ aláírása

2014. február 14.
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mezõtúr és vidéke
Új ügyvezetõt választott Mezõtúr város képviselõ-testülete

A Mezõtúri Intézményellátó
és Ingatlankezelõ Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. január elsejével új
munkakörökkel, új ügyvezetõvel kezdte meg a munkát. A
képviselõ testület novemberi
ülésén zárt ülésen szavazta
meg Pappné Juhász Emíliát a
kft. ügyvezetõjének.

– Elõzményként beszéljünk arról,
hogy e poszt betöltése elõtt milyen
munkakört látott el?
–
A
Groupama
Garancia
Biztosítónál dolgoztam 19 évig alkalmazotti
munkaviszonyban.
Különbözõ vezetõi feladatokat láttam
el, különbözõ városokban. Az utóbbi
három évben Mezõtúron dolgoztam.
– Akkor el lehet mondani, hogy a
vezetõi szerep nem ismeretlen…
– Nem, már két hasonló jellegû
munkahelyem volt ezelõtt. A biztosító elõtt a Szõnyegszövõ Háziipari
Szövetkezetben dolgoztam és ott a
festõüzemet vezettem. Számomra
nagyon fontos, hogy kellõen motivált
emberekkel dolgozzak. Kiemelt feladatomnak tekintem az alkalmazottak anyagi védelmének minél magasabb szintû biztosítását, cserébe
folyamatos szakmai fejlõdést és
fegyelmezett munkavégzést várok el.
– Mennyire kihívás ez a jelenlegi
pozíció?
– Nagyon nagy kihívás számomra, mert teljesen új terület.
Szakmailag nem ismertem a kft
egyik ágazatát sem, mint vezetõ
úgy érzem, felkészült vagyok. Az
elsõ héten mégis megijedtem, hisz
az ingatlankezelés, az étkeztetés,
ingatlan bérbeadás, városüzemeltetés teljesen idegen volt; de ahogy
teltek a napok rájöttem, hogy nem
is olyan ismeretlen ez a munka,
mert ugyanazt csinálom, mint
eddig. Tárgyalok a partnerekkel,

döntéseket hozunk, megoldásokat
keresünk a felmerült problémákra,
terveket készítünk 2014-re. Akiket
megismertem
ágazatvezetõket
szakmailag nagyon felkészültek és
kiegészítjük egymást.
– Az elõzõ munkahelyeket tekintve,
mennyivel több az a létszám, amivel jelenleg együtt kell dolgoznia?

nem tudtunk végezni. A tanulságokat
levontuk és felkészülve várjuk az
újabb havat. Már dolgozunk az új
technológián, arra vonatkozóan, hogy
hatékonyabb legyen a munkavégzésünk. Úgy gondolom, hogy Mezõtúron
18 km kerékpárút van és a mezõtúriak
megérdemlik azt, hogy ha egy kicsit
drágább eljárással is, de azok tisztán
legyenek tartva.

– Attól függ, hogy mikor
milyen beosztásba helyeztek. A
legtöbb negyven fõ volt, akivel
dolgoztam. Jelenleg 136 beosztottal dolgozom és kilenc ágazatvezetõvel. Van élelmezési, karbantartási, városüzemeltetési,
komp és gépszerelési, fürdõ,
mezõgazdasági, közfoglalkoztatási, takarítási és ingatlankezelési ágazatunk.

– Hogyan döntik el, hogy melyik út
legyen letakarítva?

– Megnövekedtek az ellátandó feladatok is 2014-ben. Milyen feladatok
kerültek az Intézményellátó Kft-hez?

– Számomra a legnehezebb a
közfoglalkoztatás. Nagyon sok megoldandó feladatot látok. A rendszert
is nehéz megismerni, és nagyon jó
lenne, ha valami kézzelfoghatót is
tudnánk végezni. Jelenleg rendben
tartjuk a várost, van mezõgazdasági
tevékenység is, de valami értékteremtõ feladatban gondolkozom.

– Az Intézményellátóhoz eddig
tartozott a karbantartás, a takarítás,
az ingatlanok bérbeadása, étkeztetés, közfoglalkoztatás; január elsejétõl a stranddal, a komppal és a városüzemeltetéssel bõvült a feladatkör.
– Így egy hónap távlatából, hogy
látja, mennyire sikerült megismerni a munkaköröket?

– Erre minden év õszén készül
egy síkosság mentesítõ terv, amit a
mûszaki osztálytól kapunk és a
szerint dolgozunk.
– Említettük már fentebb, hogy több
ágazat mûködik a kft-n belül.
Melyiket érzi jelenleg nehezebbnek?

– A város lakossága milyen ügyben
és hol tud a kft-hez fordulni segítségért?
– Személyesen, telefonon és

– Nagy feladat volt négy hét alatt
minden dolgozóval megismerkedni, de úgy gondolom mára sikerült
minden ágazatot áttekinteni.
– Az elsõ hónap nem is telt el esemény nélkül, rögtön egy komoly
hóhelyzettel került szembe. Mint
új ügyvezetõ, ezt hogy élte meg?
– Mezõtúri polgárként érzékeltem,
hogy csúsznak az utak, havasak a
kerékpárutak. Viszont mélyebben
belelátva elmondhatom, hogy munkatársaim mindent megtettek ez ellen.
Technológiailag elég jól el vagyunk
látva. Ebben az esetben egy kis vis
maiorról (vis maior: elõre nem látott
kényszerítõ körülmény, elháríthatatlan akadály, ami meggátol valamely
kötelezettség elvégzésében. www.idegen-szavak.hu) tudok beszélni, mert
az a hõmérséklet volt, amikor a mi
sónk nem olvasztotta meg a havat, az
a minimális hó mennyiség esett –
10-12 cm – aminél látványos munkát

e-mailban is állunk rendelkezésükre; akár a havas úttal, a fákkal kapcsolatosan, akár ha ebédre szeretnének elõfizetni. A stranddal kapcsolatos észrevételeket is várjuk.
Természetesen fogadjuk azokat is,
akik nem panasszal, hanem segítõ
szándékkal keresnek fel minket.
Tervezés alatt áll a „virágos
Mezõtúr” elgondolásunk, ez esetben várjuk a házi kertekbõl kimaradt virágszaporító anyagokat, egyegy tõ virágot. Tervezem azt, hogy
havonta, kéthetente nyílt napot tartsunk, amikor a lakosság bejöhet, és
elmondhatja észrevételeit.
– Az már most elmondható, hogy
egy hónap után is vannak tervei.
Milyen elgondolásai vannak még
2014-re vonatkozólag?
– Minden ágazatra van „újító”
elképzelésünk. A teljesség igénye nélkül néhány példát el is mondhatok: a
takarítási ágazaton is új kolléga kez-

dett január elsején. Itt már úgy alakítottuk ki a munkarendet, hogy érezzék, mi egy szolgáltatást végzünk, így
már meg is kaptuk az elsõ elismeréseket. Az élelmezési ágazatnál gyönyörû szendvicseket készítettek a kollégák néhány rendezvényre és ezt szeretnénk is publikálni, hírelni, hogy
vállalunk hidegtálak készítését. A
kompnál jelentõs forgalomnövekedést szeretnék elérni. Én olyan helyrõl jöttem, ahol teljesítményarányos
fizetések vannak, ahol csak lehet, ezt
szeretném bevezetni. Nem várom el a
munkatársaimtól, hogy szombatvasárnap ingyen dolgozzanak, ha dolgozni kell, akkor azt meg is kell
fizetnünk. A fürdõágazattal kapcsolatban megkezdõdik a strandberuházás, amit nagyon várunk. Ezzel lényegesen jobban ki tudnánk szolgálni a
látogatók igényét. Az lenne a legjobb,
ha megfelelne az OEP (Országos
Egészségbiztosítási Pénztár) elvárásainak és ide járnának gyógykezelésre a mezõtúri beutaltak. A mezõgazdasági ágazat arról szól, a START
munkaprogram keretében 6 hektáros
területen kertészeti növényeket termelünk, elsõsorban a konyha részére. Reméljük ez sikeresebb lesz, mint
a tavalyi év volt. Az ingatlankezelés
területén felmérjük a bérlakásaink
állapotát – akár energiatakarékossági,
akár komfortfokozat növelési szempontból – és erre egy karbantartási
tervet készítünk. A közfoglalkoztatás
tekintetében értékteremtõ foglalkoztatást szeretnék. Nézve a környezõ
településeket látható, hogy tésztakészítõ üzem, méhészet, betonlap
készítést is végeznek. Valami hasonlóban gondolkozom. Összességében
minden ágazatnál van valami új, amit
kívülállóként észrevettem és ezekkel
úgy gondolom, tudunk a munkánk
minõségén javítani.
A Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ KKN Kft. ágazatairól a
késõbbi lapszámainkban olvashatnak
bõvebben.
A soros novemberi zárt testületiülésen a képviselõ-testület a
Mezõtúri
Városüzemeltetési
Kommunális Nonprofit Kft. élére is
új ügyvezetõt választott meg,
Tóthné Szalóki Anna személyében.
A vele készült interjút a következõ
lapszámban olvashatják!

Bodor Márti
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Aranydiplomásokat köszöntöttünk a Telekiben
A tanári pálya minden más pályánál határtalanabb, és mint a Nílus
termékeny vize, túlárad saját partjain.
Ez a hivatás ma is sokat követel mûvelõjétõl, de sok örömöt is ad, melyet
csak pedagógus élhet meg. Kollégák,
egykori telekis diákok népes csapata
vette körül az ünnepelteket, akik fél
évszázada szerezték meg tanári diplomájukat. Szívet melengetõ köszöntõ,
szavalatok és az énekek csengése tette
élménnyé az ünnepet.
Dr. Horváth Károlyné – Házi
Mária – 1963-ban az ELTE
Bölcsészettudományi Karán vehette
át magyar–orosz szakos középiskolai tanári diplomáját.
Férjével együtt Mezõtúron kezdte
tanári tevékenységét, a Teleki meghatározó egyénisége lett. Olyan új
világot igyekezett megnyitni tudásban és emberségben, mely döntõen
formálta a diákok életét. Néhány év

tanítást követõen, 1970-tõl már a
Teleki Blanka Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium igazgatói feladatát látta el
egészen 1982-ig, majd a megyei
Pedagógiai Intézetnél szakfelügyelõként segítette a középiskolai oktatást.
Emberszeretete és tisztelete
hatotta át munkáját. Nemcsak lelkes pedagógusként, vezetõként
hanem lélekbúvárként, az irodalom

mûvészeként is egy személyben
közvetítette tudását, példát adott,
jellemet formált, életet vitt a város,
az iskola, a diákság napjaiba.
Tóth Boldizsárné – Boldog Terézia
– az ELTE Természettudományi
Karán biológia–földrajz szakon diplomázott 1963-ban. 1971-ben a filozófia tanítására jogosító diplomát is
megszerezte. 1965-1995-ig dolgozott
a Telekiben, ahol szívügye volt a
diákok egészséges életre nevelése.
Elismerés övezte, és övezi ma is
szaktudását, humanitását, szerénységét. Pályája során mindig nagy
hivatástudattal törekedett arra, hogy
megszerettesse e két gyönyörû szakterületet, a biológiát és a földrajzot.
Nyugdíjazása óta a helytörténet írásának is mestere lett, tíz kötete jelent
meg, melyért Toldi Ferenc díj kitüntetésben részesült.
A történelem- és földrajztudo-

mányt ezreknek adta át iskolánkban
Németh Sándorné – Kiss Ilona –
tanárnõ. Ezen ünnepségen köszöntöttük õt is, aki egy évvel ezelõtt
vette át az ötvenedik évfordulót
tanúsító Aranydiplomát.
A Telekivel a Telekiért dolgoztak,
nemcsak a tudást, hanem az emberi
példamutatást is átadva az új generációnak. Öröm volt az ünneplés,
köszönet a szervezésért Rózsa
Endréné kolleganõnek.
„A tanár híddá feszül, s biztatja
tanítványait, keljenek át rajta;
majd miután megkönnyítette
számukra az átjutást,
boldogan összeroskad, arra buzdítva õket,
hogy maguk építsenek hidakat.”
Nikosz Kazantzakisz

Jurtáné Gellért Edit
pedagógus

A gyökerek összeérnek…
Könyvbemutató a Telekiben
2013. december 11-én volt a bemutatója a Teleki Blanka Gimnáziumban
a Falusirató címû könyvnek, melyet
Dr. Horváth Károlyné, a Teleki
Blanka Gimnázium egykori igazgatója szerkesztett.
A könyvet az alábbi gondolatokkal ajánlom az olvasók figyelmébe.

„Vannak vidékek gyönyörû
tájak ahol a keserû
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
vannak vidékek viselem
akár a bõrt a testemen
meggyötörten is gyönyörû
tájak ahol a keserû
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül”
Kányádi Sándor fenti sorai jutottak
eszembe a könyv olvasása közben.
Ilyen vidékek egyike lehetett
Tiszabõ, az egykor virágzó falu is,
amely a Falusirató címû könyvben
elevenedik meg az olvasó elõtt. Én
bepillanthattam a könyv alkotásának különbözõ szakaszaiba - a gondolat megszületésétõl az anyaggyûj-

tésen át az elsõ bemutatóig, ami
2012-ben volt Szandaszõlõsön a
Tiszabõrõl elszármazottak találkozóján. Tiszteletre méltó és példaértékû ezeknek az embereknek az
egymáshoz és
falujukhoz való
ragaszkodása. Már nincs hová viszszamenniük, egy számukra idegen
településen jönnek össze évente feleleveníteni a gyerekkori emlékeket,
találkozni rég nem látott ismerõsökkel, és erõt meríteni a közösségbõl.
Egy ilyen találkozón indította el Dr.
Horváth Károlyné – aki maga is
Tiszabõ szülötte – ennek a könyvnek a gondolatát. A levelet, melyben
arra kérte a „tiszabeieket”, hogy
írják le gyermekkori emlékeiket, a
következõ gondolattal fejezte be: „
Rajtad is múlik, mekkora „lesz” a
„volt” Tiszabõ.”
És jöttek a levelek – az olykor
kusza betûkkel, remegõ kézzel írt
sorok –, a telefonok, a személyes
találkozások. Az egykori tiszabeiek
visszaemlékezésekbõl, emberi sorsokból, történetekbõl, megsárgult
fényképekbõl összerakták falujukat. Egymás után törtek elõ az
emlékek, megelevenedett a múlt.
Ahogyan szaporodtak a történetek,
úgy vált még szorosabbá az összetartozás a falu egykori lakói között.
Rég nem látott ismerõsök vették fel
a kapcsolatot újra egymással, isme-

retlenek – akikben „csak” annyi volt
a közös, hogy valaha ugyanabban a
faluban születtek, éltek – köszöntötték ismerõsként egymást. Ha
csak ennyi történt volna a könyv
hatására, már akkor is azt mondom:
érdemes volt. De a Falusiratóban
ennél sokkal többrõl van szó.
Ez a könyv egyszerre szívet-lelket melengetõ és felkavaró olvasmány. Értéket õriz, és értéket
teremt.
Ancsel Éva írja egyik bekezdésében:
„Ha már senkitõl sem kérdezhetjük:
• Emlékszel? – akármilyen semmiségre utalva, akkor minden emlékünk megbetegszik.
Ami senkivel sem megosztható,
az meg sem történt.”
Itt most még volt, van kitõl kérdezni. Így kelt életre a falu, az emlékek, a hagyományok.
S a könyv mindezt megörökíti,
átmenti a jövõnek. Egyszerre gazdagítja ismereteinket és érzelmeinket. Nosztalgiát teremt, és példát ad
emberségbõl, a munka szeretetébõl, a múlt és a gyökerek iránti
tiszteletbõl. Olvasása közben felváltva éljük meg a gyermekkori boldogságot, a falu hétköznapjait és az
elveszett éden miatt mélyrõl feltörõ
szomorúságot.

Fájó ellentmondás feszül a régmúlt, a virágzó falu, az egymásra
odafigyelõ, szorgos emberek és a
jelent dokumentáló újságcikkekbõl
kirajzolódó mai Tiszabõ képei között.
Az embert elgondolkodtatja és
elszomorítja, ha arra gondol, hová
tûntek ezek az értékek.
Hová lett a rend az életünkbõl?
Miért tettük tönkre a történelem
során annyiszor – és tesszük tönkre
ma is – azt, ami mûködik, ami jól
mûködik?
Ez a könyv Tiszabõt siratja, de
azt gondolom, a falu névtáblája –
sajnos – sok település nevével
helyettesíthetõ lenne.
Illyés Gyula a következõket írja:
„A múltat is teremteni kell… egy
korszak attól lesz múlt, hogy megírják… Valamirevaló múlt megteremtéséhez néha nagyobb erõ kell, mint
a jövõéhez: mindent pontosan a
helyére kell tenni.”
Erre a nem könnyû feladatra vállalkozott Dr. Horváth Károlyné
ennek a könyvnek az elkészítésével.
S hogy a könyv nemcsak száraz
kordokumentum, hanem lelke is
van, az nem meglepõ.
Kitalálója, szerkesztõje és gondozója szeretettel bánt vele, szívvellélekkel készítette. Úgy, ahogyan
azt Marika nénitõl megszoktuk:
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bármit csinál – ír, szervez, rendez,
oktat – az mind mélyen emberi,
azzal mindig értéket közvetít és
minden esetben tanít. De hiszen
pedagógus.
S hogy mekkora „lett” a „volt”
Tiszabõ? Errõl mesélt Marika néni
a könyvbemutatón azon a meghitt,
decemberi délutánon a Teleki ódon

falai között. És errõl mesél a
Falusirató címû könyv is, melyet
szeretettel ajánlok fiatalnak és idõsnek, falun élõnek és városinak,
mindenkinek, akit érdekel a múlt,
és akinek fontosak a gyökerek.

Gyermekkönyvtár nyitva tartása:
HÉTFÕ
13-18 ÓRÁIG
KEDD
10-12 és 13-17 ÓRÁIG
SZERDA
13-18 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK
13-17 ÓRÁIG
PÉNTEK 10-12 és 13-17 ÓRÁIG
SZOMBAT
9-13 ÓRÁIG
Zeneszoba nyitva tartása:
HÉTFÕTÕL – PÉNTEKIG
13 – 17 ÓRÁIG
VERSMONDÓ VERSENY
A Mezõtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár a Költészet Napja
alkalmából ez évben is járási versmondó versenyt hirdet.
Minden versmondó a korának
megfelelõ verssel nevezhet be a
versenyre.
Természetesen nagyon fontos,
hogy a versek magyar szerzõ tollából származzanak, de saját költemény vagy magyar költõ megzenésített mûve is választható.
A verseny négy kategóriában
kerül megrendezésre:
- alsó tagozatosok
- felsõ tagozatosok
- középiskolai tanulók és
- felnõttek részére.
A döntõkre április 11-én kerül
sor, ahol a legjobbak teljesítményét
értékes jutalmakkal honoráljuk.
Jelentkezni lehet a könyvtár honlapján e-mailben ( info@turikonyvtar.
hu ) vagy személyesen a könyvtárban.

„…Nehéz a kezem – leteszem.
Nehéz a szemem – lecsukom.
Megyek az úton, de ne sirassatok.
Földi életembõl csak ennyi jutott.
Isten, minden embernek kimérte,
Kinek hol a kezdete, és hol a
vége.”

Rózsa Endréné
középiskolai tanár

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!
Értesítjük Önöket, hogy a könyvtár nyitva tartása 2014. február 1-tõl
a következõképpen módosult
Felnõtt könyvtár nyitva tartása:
HÉTFÕ
9-17 ÓRÁIG
KEDD
9-17 ÓRÁIG
SZERDA
13-18 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK
9-17 ÓRÁIG
PÉNTEK
9-17 ÓRÁIG
SZOMBAT
9-13 ÓRÁIG

Dr. Meczner László emlékére

Jelentkezési határidõ:
2014. március 30.
IV.ÓPERENCIÁS BÁBFESZTIVÁL
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK RÉSZÉRE
A Mezõtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár és a Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
2014. április 4-én rendezi meg a IV.
Óperenciás Bábfesztivált általános
iskolai csoportok részére.
Kedves Bábosok, Kreatív Alkotók!
1. Arra bíztatunk benneteket,
hogy szépséges meséket, nevetõssírós igaz történeteket hozzatok el
hozzánk, szólaltassatok meg a
bábok segítségével.
Játsszátok el a gyerekeknek, és a
gyermeklelkû
felnõtteknek.
Mûsoridõ javaslat: 10-15 perc
2. Kérünk benneteket, készítsetek
egy marionett kutyát ! A figura
készülhet újrahasznosított természetes anyagokból, de legyen legalább
40-50 cm magas, könnyen sétáltatható. Az nem gond, ha ugatni nem tud.

Mély megrendüléssel veszünk
búcsút Dr. Meczner László fõorvos
úrtól, volt munkatársunktól. Benne
az igaz embert, az orvost, a vezetõt
tiszteltük, aki mindig a hivatásának
élt, és mindenkit erre tanított.
Mindig bátran fordulhattak hozzá
munkatársai munkájuk kapcsán,
vagy egyéb problémáikkal.
Kiemelkedõ szakmai tudása
megyei és országos szinten is elismert volt. A megszerzett tapasztalatokat igyekezett megosztani a kezdõ
orvosokkal, egyéb szakmák szakorvosaival, de a mellette dolgozó munkatársakat is folyamatosan tanította.
1935. május 7-én született, szülei
értelmiségiek voltak. 1967-ben szerezte a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen a diplomáját, laboratóriumi szakorvosi bizonyítványát jeles
eredménnyel kapta meg. 1977-ben,
pályázati eljárást követõen laboratóriumi szakfõorvosi állást töltött be a
mezõtúri kórházban, ahol bevezette
a
cytokémiai
vizsgálatokat.
Folyamatosan részt vett tudományos munkákban, és szakdolgozói
- orvos és asszisztens - képzéseken.

Munkáját többszörösen elismerték: 1981-ben igazgatói dicséretben, 1986-ban Városi Fõorvosi
Dicséretben részesült.
Az ország több pontjáról kérték
ki szakvéleményét egy-egy laboratóriumi diagnosztikai kérdésben.
Kórházunkban nyugdíjas koráig
dolgozott folyamatosan, de nyugdíjba vonulását követõen is örömmel segített, ha szükség volt a szaktudására.
2001-ben betegedett meg elõször,
mely betegségébõl a gondos szakellátásnak, és szívós szervezetének
köszönhetõen hamar felépült.
2003-ban ismét súlyos betegséggel került kórházba, amibõl már
sajnos nem tudott teljes mértékben
meggyógyulni. Ekkor volt kénytelen
abbahagyni munkáját, ami nagyon
hiányzott az elkövetkezõkben.
2013. szeptemberétõl már sokszor szorult kórházi ápolásra, ahonnan az év végétõl már sajnos nem
mehetett haza.
Betegségét méltósággal, türelmesen viselte. Sohasem panaszkodott.
Személyével tanult, okos és intelligens, tiszteletre méltó, ugyanakkor szerény, türelmes, nyugodt,
csendes embert veszítettünk el.
Emlékét megõrizzük.

Dr. Csellár Zsuzsanna
mezõtúri kórház

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Április 4-én sok-sok díjat szeretnénk kiosztani, pl.: a legjobb elõadás, - a legszebben beszélõ báb;–
rendezés;- látványvilág;- a legvirtuózabb mozgatás és a leghitelesebb
bábfigura!
Nevezési határidõ:
2014.március.28.
5400. Mezõtúr, Szabadság tér 17.
Nevezési lap a könyvtár honlapjáról is letölthetõ.
Töltsünk el együtt egy szép
napot!
A játék, az örök . Számítunk
rátok!
Keress
bennünket a
Facebookon!
Mezõtúri Móricz
Zsigmond Városi
Könyvtár

az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0108 azonosító számú, ”Szervezetfejlesztés a
Mezõtúri Önkormányzatnál” címû pályázat Nyitó Rendezvényérõl
2014/01/30
Mezõtúr Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0108 azonosító
számú, ”Szervezetfejlesztés a Mezõtúri Önkormányzatnál” címû pályázatának
támogatási szerzõdését 2013. november 21-én írták alá. Az Államreform
Operatív Program Irányító Hatósága 21 958 268 Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte az önkormányzat pályázatát. A beruházást az Európai Unió
Szociális Alapja, és a hazai központi költségvetés támogatja. A projekt támogatási intenzitása 100%.
A projekt, a Támogatói Szerzõdés aláírását követõen, a megvalósulás szakaszába lépett. A projekt szakmai megvalósítójának kiválasztása, egy közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.
Mezõtúr Város Önkormányzata
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1 sz.
T:06-56-552-902; www.mezotur.hu
E-mail: pmh@mezotur.hu
www.mezoturiszennyvizprojekt.hu

2014. január 31.

közéleti lap

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Lovas Sándorné Nagy Julianna élt 92 évet,
Szabó Imréné Bíró Mária élt 70 évet,
Horváth Ferenc élt 68 évet,
Berkes Gyuláné Kádár Róza élt 86 évet,
Szûcs Gyuláné Gonda Teréz élt 82 évet,
Tar Sándorné Török Katalin élt 79 évet,
Major János élt 68 évet.

Nyugodjanak békében.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Csató Eszter
(Dr. Havasi Judit)

Máté Izabella
(Kozma Izabella)

Molnár Viktória Zsuzsanna
(Molnár György)

Piroska Viktor Róbert
(Kudlacsek Lilla)

Strausz Dorina Zora
(Patkós Henrietta)

Szõke Janka Abigél
(Pásztor Janka)

Tóth Lionel
(Bíró Bernadett)

Veres Sándor
(Tor Edit)

Farsangi mulatság
2014. február 22., szombat 14 óra, Közösségi Ház
Jelmezverseny, kézmûves játszóház,
fáklyás felvonulás, teaház!
Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúr Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Február 14-20-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
Február 21-27-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
Február 15-16-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Február 22-23-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352- 265; 06/30/977-0936

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,
hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.

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: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

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.

Lapzárta: 2014. február 19. (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.

