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Új ügyvezetõ a Mezõtúri Városüzemeltetési Kommunális Nonprofit Kft. élén
A Mezõtúri Városüzemeltetési
Kommunális Nonprofit Kft. új
ügyvezetõje 2014. január elsejétõl Tóthné Szalóki Anna. A
megváltozott munkakörrõl, a
Kft.-rõl, a tervekrõl kérdeztem:
– Elõzményként beszéljünk arról,
hogy e poszt betöltése elõtt milyen
munkakört látott el?
– Mezõtúron már hatodik éve dolgozom. Elõször a TimTeo Kft.-nél
voltam, a szelektív hulladékgyûjtést,
illetve a válogatást irányítottam.
Majd 2011-ben kerültem a Mezõtúri
Víz- és Csatornamû Kft.-hez, elõször
a szennyvízágazat vezetõjeként,
majd 2012-ben megkaptam a kompágazatot. 2012-ben mikor a környezetvédelmi szakmérnöki diplomám
meglett, akkor úgy döntött a cégvezetés, hogy a hulladékgazdálkodási
ágazatot bízza rám. 2013. január
9-tõl jogszabályi háttérváltozás miatt
különvált a cég, a víziközmû üzemeltetése maradt a Mezõtúr és
Környéke Vízmû Kft.-nél, mi pedig,
mint
MVK
Mezõtúri
Városüzemeltetési Kommunális Kft.
folytattuk tovább a tevékenységeinket; városüzemeltetési, kompüzemeltetés, strand és a hulladékgazdálkodási feladatokból állt. A hulladékról szóló törvényben leírtak szerint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást teljesen külön kell kezelni,
nonprofittá kell tenni, és egyes eddigi városüzemeltetési feladatok, mint
például a közterület tisztántartás is a
közszolgáltató feladata. A város
vezetése úgy döntött, hogy január
elsejétõl áthelyezi a nem hulladékos
tevékenységeket egy másik társasághoz. Jelenleg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz tartozik a háztól való háztartási hulladékszállítás,
a szelektív hulladékgyûjtés, az éven-

kénti lomtalanítás, a közterület tisztántartása, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása.
– 2014. január elsejétõl a már átszervezett MVK Kft.-ben, mint ügyvezetõ kezdte el a munkát. Mennyiben
más ez, mint az elõzõ év?
– Számomra nagyon sok dologban. A felelõsség több mint az eddigi munkakörömben. Nem csak a
saját feladatomért vagyok felelõs,
hanem egyrészt azért, hogy Mezõtúr
városban kialakuljon egy hatékony
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás; másrészt azért is, hogy azok az
emberek, akik a társaságnál dolgoznak jól érezzék magukat, szeressenek itt dolgozni, lelkesedjenek a
munkájukért. Én mint munkavédelmi szakember hiszek abban, hogy
hatékony munkavégzésre csak nyugodt körülmények között kerülhet
sor. Természetesen a bizonytalansági faktor itt is megvan, viszont
abban biztosak vagyunk, hogy hulladékgazdálkodásra szükség van.
Úgy gondolom, hogy az ügyvezetõi
feladatkör most még kihívás, hiszen
egy kicsit munkaügyesnek kell
lenni, egy kicsit jogásznak, egy
kicsit érteni kell az adóhoz, a közbeszerzéshez. Nem lehet azt mondani
semmire, hogy nem tudom; ha
mégis van ilyen, akkor utána kell
járni bármennyi idõbe is kerül.
– A hulladékgazdálkodás tekintetében várható-e változás 2014-ben?
– Igen, jelenleg kicsit izgulunk,
várakozással vagyunk eltelve, mert
saját tevékenységbe fogjuk átvenni
majd a háztól való hulladékszállítást.
Pályáztunk egy szelektív hulladékgyûjtõ autóra, valamint szelektív hulladékgyûjtõ edényzetekre a lakosság
számára; annál is inkább, mert 2015.

január elsejétõl kötelezõ a háztól
való szelektív hulladékgyûjtés.
Pályázatot nyújtottunk be szintén
egy chipes rendszerre. Ez a rendszer
nagyon hatékony, mert adott
edényzetre, ingatlanhasználóhoz
kötötten lehet majd beazonosítani a
hulladékszállítását, és az edényzetek
ûrméretét. Az autóra fényfüggöny és
kamera lesz felszerelve. Nagyon fontos, hogy az ellopott edényzeteket
más nem tudja majd használni és
hogy mindenki csak az általa fizetett
hulladékmennyiség szállítását tudja
igénybe venni. Hangsúlyozni kell,
hogy ezek még tervek, a pályázatról
a mai napig még nincs információnk,
annyit tudunk, hogy befogadták és
feldolgozás alatt áll.

juk az ötleteket is az ott élõktõl,
nekünk már van egy elképzelésünk,
de az egész majd akkor nyer értelmet,
ha nyer a pályázatunk.
– Ha visszakanyarodunk a jelenhez 2014 -ben más személyi változás történt-e a Kft. életében?
– Egyéb személyi változás nem
történt, a feladatokhoz kapcsolódó
munkavállalók mentek el.
– Mennyiben segítség az, hogy ágazatok kerültek át az Intézményellátó
Kft.-hez?
– Még mindig vannak átfedések.
Például a zöldhulladék tekintetében
még le kell ülnünk egyeztetni, ha itt
lesz az ideje. Jelen pillanatban a zöld-

Képünk illusztráció

– A háztól való szelektív hulladékgyûjtést követõen a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek maradnak,
vagy felszámolásra kerülnek?
– Egyelõre maradnak, a váltás nem
lehet olyan éles. A szigeteket az üveghulladékok miatt felszámolni nem is
tudjuk, mivel a háztól való elszállításba az üveg hulladékok nem tartoznak
bele. A lakótelepeknél szintén maradnak a szigetek, arra keressük a megoldást, hogy ott hogyan vezessük be a
lakossági szelektív gyûjtést. Erre vár-

hulladékkal még most nem tudunk
foglalkozni, nincs rá kapacitásunk, de
elõbb-utóbb ez is a mi feladatunk
lesz. A feladat nyilván könnyebb az
átszervezés után, hisz csak a hulladékgazdálkodással kell foglalkozni.
Azt gondolom, hogy ha tiszta a város
és mindenki elégedett, akkor én boldog vagyok. Mindig azt szeretnénk,
hogy jobb legyen, szebb legyen, az
Uniós irányelveknek megfeleljünk.
Azon dolgozunk, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakóra.

Bodor Márti
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„Zöld Óvoda 2013” nyertesei lettünk

Meghívó
Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit 2014. március 15-én az 1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc 166. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségre.

Ünnepi programok:
8.00 órakor: ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Beszterczey András esperes, elnök-lelkész
Helye: Belvárosi Gyülekezeti Ház

A 2013-as évet városunk öt
óvodája sikeresen zárta. A Gyermekkert, a Harmatcsepp, a Mesekert és
a Százszorszép óvoda elsõ alkalommal, a Csoda-vár óvoda második
alkalommal nyerte el a „Zöld óvoda
2013” megtisztelõ címet. A minõsítéseket tanúsító oklevelek ünnepélyes átadására 2013. december
18-án délelõtt, Budapesten a
Magyar
Mezõgazdasági
Múzeumban került sor. Az elismeréseket
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium és az Emberi
Erõforrások Minisztériuma képviselõitõl vehettük át.

merésben is részesült. A 96 másodszorra pályázó intézmény közül,
óvodánkat választották ki és kérték
fel, hogy mutassuk be pályamunkánkat, melyet példaértékûnek ítéltek. Az oklevelek ünnepélyes átadása után, a jelenlévõ több mint 200
óvoda képviselõje megismerhette a
Csoda-vár óvoda programját, amit a
több éves tevékenységünk képanyagából elkészített prezentációval tettünk színesebbé.
A gyermekek környezeti nevelését továbbiakban is a családdal
együttmûködve, a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve,

A Zöld óvoda címet 3 évig használhatjuk, melyet újabb pályázattal
lehet megújítani és a 3. alkalom
után válhatunk „Örökös Zöld
Óvodává”. A cím elnyerése nem jár
külön pénzjutalommal, de elismeri
a környezetvédelem, környezettudatosságra nevelés terén végzett
munkánkat, melyet fontosnak tartunk a gyermekek nevelése során.
A Csoda-vár Óvoda külön elis-

a mindennapok sokszínû óvodai
játék és egyéb tevékenységébe építve szeretnénk folytatni, bízva
abban, hogy munkánk eredményeként a környezetét szeretõ, környezetére odafigyelõ gyermekek, környezettudatos felnõtté válnak.

9.00 órakor: VÁROSI ÜNNEPSÉG
A Túri Lovas Klub huszárainak
érkezése után ünnepi köszöntõt mond:
Boldog István országgyûlési képviselõ
A mûsorban közremûködnek:
A Kossuth iskola tanulói
Helye: Kossuth Lajos tér
10.30 órakor: Túri Alkotók Tárlata
Helye: Városi Galéria, Múzeum tér 1.

Sajtóközlemény Jász-Nagykun-Szolnok megye
influenza helyzetérõl
2014. február 11.
A figyelõszolgálati jelentések alapján végzett becslés szerint az év 6.
hetében (2014. február 3 - 10.) közel 23%-kal nõtt az influenzaszerû tünetekkel háziorvoshoz forduló betegek száma az elõzõ héthez viszonyítva,
számításaink szerint kb. 525 beteg fordult orvoshoz.
A betegek 47%-a 15-34 év közötti, 28%-a 15 éven aluli, 20%-a 35-59 év
közötti, 5%-a pedig 60 év feletti volt.
Megyénkben a laboratóriumi vizsgálatok még nem mutattak ki influenza vírust.
Közösséget érintõ esethalmozódásról nem kaptunk bejelentést, a megbetegedések továbbra is elszórtan fordultak elõ.

Dr. Sinkó-Káli Róbert
megyei tiszti fõorvos

MEZÕTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ

Mezõtúri Városi Intézmény –
Csoda-vár Központi Óvoda
dolgozói

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

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

www.turihirek.hu
Hírek, Tények, a Lényeg! Túri Hírek
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Felhívás

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

Ünnepeljünk együtt!
2014. március 14-én 19 órától MAGYAR BÁL!
Helye: Szõlõfürt vendéglõ
Menü: aperitif
tárkonyos csirkeraguleves cipóban,
kemencés karaj aszalt szilvával töltve, párolt rizs, tört burgonya
vagy vegetáriánus tál
Kossuth kifli
Részvételi díj: 3000 Ft/fõ
A bál fõvédnöke: Boldog István országgyûlési képviselõ
Jelentkezni lehet: 06/30 602-34-47, 06/30 424-8206

„Köszönjük …Fróna Zsigmondnak”
/Kissné Mikes Éva 2002./
1990-2014. Majdnem 25év egy
klub élén elismerésre méltó idõ. Az
1986-ban alakult „Szív-Ér” Klub
vezetõjeként ennyi ideig dolgozott
önzetlenül, nagy odafigyeléssel,
gondossággal Fróna Zsigmond.
Az általa szervezett sok-sok színes klubfoglalkozás – egészségügyi
elõadások, ismeret bõvítõ vetélkedõk, túrák, közös névnapok – megszervezése nagyon komoly elõkészítõ munkát igényelt, nem beszélve az egy-, vagy több napos kirándulások sokoldalú, zökkenõmentes

lebonyolításáig. Zsiga mind ezt erejét nem kímélve, teljes szívvel tette
a hosszú évek alatt.
A klubért végzett munkáját
köszönjük meg Kissné Mikes Évike
egy klub kirándulásról írt cikkének
utolsó mondatával: „Köszönjük
mindezt a klub vezetõjének, Fróna
Zsigának.”
A vezetõi feladatok átadása alkalmával kívánunk Neki jó egészséget
és még sok boldog évet.

A „Szív-Ér” klub tagjai

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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Duma Zene Tánc Produkció

Újabb kulturális sorozatot
köszönthetünk Mezõtúr városában.

Magyarországon több fellépés után
Mezõtúron is köszönthettük Badár

Fotó: Rácz István

A produkció szervezõi elmondták, hogy egy több éves múltra viszszatekintõ rendezvénysorozat újraélesztéséért dolgoznak, aminek elsõ
eseményére 2014. február 14-én
került sor a Városi Oktatási Centrum
sportcsarnokában. Már rögtön az
elsõ est egy nem mindennapi
mûsorral várta az érdeklõdõket.

Sándor és Kõváry Barna Magyarok
menni Bamako címû elõadását,
amire rendhagyó módon a rallyautót
is elhozták, sokak örömére.
Nagy Zoltán a Duma Zene Tánc
egyik
szervezõje
a
Városi
Televíziónak elõzetesen elmondta,
hogy több hónapos kihagyás után
indul újra a rendezvénysorozat. A

2014-es évben 8 fellépés várható. A
folytatás elõreláthatólag áprilisra
tehetõ, amikor Hadházi László és
Dombóvári István érkezik Mezõtúrra.
Természetesen a szervezõk a változás jogát fenntartják. Nagy Zoltán
azt is elmondta, hogy köszönet illeti
a rendezvény támogatóit, illetve
mindazokat, akik számára fontos a
kultúra, a kulturális rendezvény.
A résztvevõk 3 órán keresztül
élvezhették a mûsort. Badár Sándor
és Kõváry Barna között egész este
érzõdött, hogy a verseny folyamán
nem csak csapattársakká, hanem
barátokká is váltak. Elmondták a
humor és a jó hangulat nagyon
megkönnyítették a helyzetüket.
Fontos, hogy az ember bármilyen
helyzetben tudjon nevetni. A látogatók az est elsõ részében Badár
Sándor stand up-ján derülhettek,
ahol a rally részleteibe avatott be

mindenkit a komikusból lett versenyzõ, közben megtekinthették
azt az autót, amivel sikeresen teljesítették a távot, zárásként pedig a
Magyarok menni Bamako címû film
került levetítésre.

Fotó: Rácz István

A szervezõknek ezúton is
köszönjük ezt a jó hangulatú eseményt és várunk mindenkit szeretettel a következõ rendezvényekre
is. A részletekrõl, várható idõpontokról érdeklõdhetnek a www.
dztprodukcio.hu weboldalon.

Bodor Márti

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 28.

5

mezõtúr és vidéke

Olvasásra és emberi kapcsolatokra ösztönzõ motivációs elõadást tartott
Duláné Zsíros Zsanett író-elõadómûvész 2014. február 13-án a Mezõtúri
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. A program a TÁMOP-3.2.13-12/12012-0318 számú „Sokszínû könyvtár” címû pályázat keretében az Irodalmi
Szakkör tagjainak részvételével valósult meg.
Véget értek a „ Mesés Hétfõk „ rendezvényei a Gyermekkönyvtárban.

Kedves Óvó Nénik, Tanító Nénik és Könyvtáros Nénik!
„Elringattuk, elcsomagoltuk azt a sok szép mesét, mit tõletek kaptunk.
Megõrizzük, gondozzuk, vigyázunk rájuk, hogyha nagyok leszünk, mi is
mesélhessük.„
Köszönjük, nagyon élveztük, még ha néha kicsit mocorogtunk is!
Ugye jövõre is találkozunk?!
A Gyermekek és szüleik nevében,

Szabó Adrienn

Fotó: Némethiné

A Könyvtár húszórás, számítógépes ismereteket nyújtó képzést szervezett nyugdíjaskorúaknak. A képen a Kattints rá, Nagyi! tanfolyam résztvevõi
láthatók, és Kara Mária, aki önkéntesként segítette a könyvtár munkáját.

Egy szép kiállítás – egy szép helyen
2013. november 8-ra meghívót
kaptam EMPÍR-ENTERIÕR
GALÉRIA Kecskemét, Izsáki u. 2.
Egy kedves gyermekkori baráti
házaspár (akik túriak, én is) fiúk ifj.
Veres Gyula keramikus önálló kiállítására.
A kiállítás rendezõi, házigazdái:
Gonda Szántó Ágota, aki szintén „túri
lány”, Magony Péter, Magony Zoltán.
Amikor beléptünk a galériába, a
szépsége azonnal szembetûnt. Az
egész terem melegséget, amolyan
ide belépni érdemes, mert itt látszik, hogy az igényesség, a szépség,
a mûvészet otthonra talál.
Ágota gratulálok Neked, a két
Magony úrnak és mindazoknak,
akik ezt a létesítményt létrehozták.
Kecskemét büszke lehet, de
Mezõtúr is.
A kiállításról: mind megannyi
csoda!
Ahogyan néztem ezeket a szépségeket, mûvészi értékeket, néha elho-

mályosodó szemmel, amit a kitörni
készülõ könnyek okoztak. Ennyi
szépség? Ilyen tehetséges ez fiú?
Másik oldaláról is bemutatkozott, gitáron saját magát kísérte és
kedves tánclépésekkel fokozta –
önmagát adta!
Amikor Eszterkével összenéztünk, valami különös fény ragyogott a szemünkben, az övébe az
anyai büszkeség-öröm, az enyémbe
a szeretet.
A két Lázár fiú: Domokos és
Ágoston gitárjátéka, énekszáma
nagy tetszést aratott.
Gyuszikám! Még egyszer köszönöm a meghívást, ha nem látom,
sokkal szegényebb lennék.
További sok sikert!

Szeretettel:
Tóth Dezsõné Kata
Kecskemét

Farsangoltunk!
A Közösségi Házban is sor került
a farsang megünneplésére. 2014.
február 22-én megtelt a ház kicsik
és nagyok zsivajával. Huszonnégy
jelmezes gondolta úgy, hogy megméreti magát a beöltözõk között. A
zsûri soraiban foglalt helyet elnökként Batta Attila Viktor alpolgármester úr, valamint Papp Erika a
Móricz Zsigmond Könyvtár munkatársa és Korcsok Anita a
Polgármesteri Hivatal kommunikációs referense. A helyezések a
következõképp alakultak:
Különdíj: Nagy Martin, Nagy
Botond, Nagy Kristóf
III. hely: Csorba Ibolya
II. hely: Major Levente

I. hely: Malkócs Martin

Mezõtúr Város Önkormányzata
minden jelmezest egy meglepetéscsokitojással jutalmazott, valamint
az önkormányzat különdíjával lett
gazdagabb Bíró Csilla Andrea.
Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt Boldog István országgyûlési
képviselõ úr, aki szintén egy különdíjat hozott a rendezvényre, amelyet
Lajter Julianna Lara érdemelt ki.

A rendezvényt támogatta az elsõ
helyezett és a különdíjas versenyzõ
tortájának felajánlásával a Peppino
Cukrászda.
Az eredményhirdetés után mindenki jót lakmározhatott az
Újvárosi Hagyományõrzõ Klub dolgos asszonyainak keze munkáját
dicsérõ finom fánkokból.
Az édes falatokat az emeleten az
ingyenes teaházban lehetett leöblíteni, valamint a szokásokhoz híven
kézmûveskedés is várta a kreatív
kedvû vendégeket busó álarcok
készítésének lehetõségével.
A program végén az esõ ellenére
is igyekeztünk a Kisze bábunkat
elégetni és hatalmas csörömpölés-

sel megfutamodásra késztetni a
telet. Reméljük sikerült!
Köszönjük Szegényné Fehérvári
Ildikónak a báb elkészítését!
Köszönjük vendégeinknek, hogy
ismét velünk voltak rendezvényünkön, a jelmezeseknek, hogy beöltöztek, a szülõknek, családoknak,
hogy segítették a gyerekeket ebben.
Köszönjük a zsûri munkáját, a
támogatók felajánlásait!
Találkozunk legközelebb!

Orosz Annamária
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Felhívás

Tájékoztató
Tájékoztatom, hogy a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény (továbbiakban: Nvt.) 2. § (7) bekezdése szerint a dohányzási korlátozással
érintett, valamint a dohányzásra
kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más
egyértelmû jelzés alkalmazásával –
tûzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve
piktogrammal – szembetûnõ
módon meg kell jelölni.
2013. március 1-én hatályba
lépett a dohánytermékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és
ellenõrzésérõl, a kombinált figyelmeztetésekrõl, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának
részletes
szabályairól
szóló
39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet,
amelynek 11. §- a szerint a dohányzási korlátozással érintett, valamint
a dohányzásra kijelölt helyeket,
helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott
tartalmú és formájú felirat vagy jel-

zés alkalmazásával kell megjelölni.
A felirat vagy jelzés mérete legalább
A/4-es nagyságú. A feliraton vagy
jelzésen szereplõ „DOHÁNYZÁSRA
KIJELÖLT HELY” és „TILOS A

Szûcs Lajos
Telefon: +36 20 419 4242
E-mail: szucsl@mezotur.hu

Korcsok Anita
Telefon:+ 36 20 220 3686
E-mail: akorcsok@mezotur.hu

Köszönettel:

Herczeg Zsolt polgármester, a MAFC elnöke
Szûcs Lajos a MAFC elnökhelyettese

I. Tanács Károly emléktorna
I. Tanács Károly emléktorna
keretein belül 2014. február 8-án
nõi kézilabda mérkõzésekre került
sor a Városi Sportcentrumban.

DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros
színnel, legalább 30 pontos
Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos
Helvetica Bold betûmérettel kell
készülniük. A rendelet hatálybalépése elõtt az Nvt. elõírásainak megfelelõen kihelyezett, de a 11. §-ban
és a 7. mellékletben foglalt elõírásoknak meg nem felelõ feliratot
vagy jelzést e rendelet hatálybalépésének napjától számított 12
hónapon belül, 2014. március 1-ig
kell a 11. §-ban és a 7. mellékletben
foglalt elõírásoknak megfelelõen
módosítani vagy cserélni.
Mezõtúr, 2014. február 21.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Mezõtúri Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi
Intézete

A farsang vízkereszttõl hamvazószerdáig, azaz január 6-tól a nagyböjt kezdetéig tart. Ez az utolsó
alkalom a mulatságra, utána következik a húsvét végéig tartó nagyböjt.

A Mezõtúri Atlétikai Football Club Sportegyesület és a Mezõtúr Város
Sportjáért Alapítvány Jubileumi Rendezvényt és Sport Kiállítást szervez,
melynek helyszíne a Városi Oktatási Centrum.
Szeretnénk városunk sportéletéhez méltó és színvonalas kiállítást megrendezni, ami átfogóan mutatja be a Mezõtúron mûködõ sportágak múltját és jelenét. Kérünk mindenkit, aki a kiállítás idejére vagy esetleg azon
túl is személyes relikviákat, régi fotókat, írásokat, egyéb emléktárgyakat
tud felajánlani, jelentkezzen az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

A Közösségi Házban mûködõ
klubok is megtartották már hagyományosnak mondható farsangi
mulatozásukat, mint a Szív-Ér
Klub, Henry Dunant Klub és a
Hallássérült csoport is.

Fotó: Mezõtúri Városi Televízió

A megmérettetésre érkeztek
Tisztaföldvárról,
Szolnokról,
Martfûrõl és Mezõtúrról is játékosok. A tornán extra programként
szivacskézilabda bemutatót is megtekinthettek az érdeklõdõk. A rendezvényen részt vett Tanács Károly
fia, Tanács Zoltán és Herczeg Zsolt
polgármester is.
A szervezõk Tanács Károlyra,
országosan elismert kézilabdaedzõre emlékeznek, emléke elõtt tisztelegnek ezzel a rendezvénnyel. Õ
volt az, aki a nõi kézilabdáért

nagyon sokat tett Mezõtúron.
Polgármester úr a Mezõtúri
Városi Televíziónak elmondta, örül
annak, hogy nõi vonalon is erõsödik ez a sportág a városban.
Várhatóan a 626. Szakképzõ
Iskolában szeptembertõl elindul
egy kézilabda osztály, ahol napi két
edzést tartanak a középiskolások
számára, az általános iskola alsóbb
évesei pedig az alapozó edzésekre,
szivacskézilabdára járhatnak.
Végeredmények:
1. hely: Martfû
2. hely: Szolnok
3. hely: Mezõtúr
4. hely: Tiszaföldvár
Gólkirálynõ: Jakab Henrietta
(20 gól) Tiszaföldvár
Legjobb játékos: Sápi Szilvia
Martfû
Legjobb kapus: K.Nagy Krisztina
Szolnok
A díjakat Herczeg Zsolt Mezõtúr
város polgármestere adta át, amelyekhez ezúton is gratulálunk.

Bodor Márti

Álláshirdetés
A Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft felvételt hirdet
Városüzemeltetési csoportvezetõ
munkakör betöltésére.
A munkakör betöltésének feltételei:
• magyar állampolgárság
• büntetlen elõélet
• cselekvõképesség
• minimum középfokú iskolai
végzettség.

Elõnyt jelent:
• vezetõi tapasztalat
• út-és járdaépítésben szerzett
gyakorlat
• mezõgazdasági végzettség
A jelentkezéshez iskolai végzettséget is tartalmazó, szakmai önéletrajzot kell csatolni,melyet 2014.
március 10-ig lehet benyújtani az
intezmenyellato@mturiellato.hu
email címre.
Az állás 2014. április 1-tõl tölthetõ be.

2014. február 28.

Adományok a gyermekosztálynak

Változás egy klub életében
A Mezõtúri Henry Dunant
Rokkantak Klub 1981-ben alakult Dr.
Németh Pál kezdeményezésére.
Akkor a rokkant embereket fogta
össze. Mára már inkább nyugdíjas
klubként mûködik. Vezetõje volt
Csepcsényi Istvánné. Majd Kelemen
Sándorné 24 éven keresztül látta el a
klubvezetõi feladatokat 2010-ig, a
tagság nagy megelégedésére. Én
akkor ideiglenesen azért vettem át,
mert felkértek, mivel Marika elõrehaladott életkora miatt már fárasztónak találta, hiszen akkor lett 80 éves.
A klub tevékenysége azon túl,
hogy összefogja egy közösségbe az
embereket, ahol értelmesen lehet
eltölteni kéthetente egy délutánt,
egyéb alternatívákat is kínál. Szoros
kapcsolatban
vagyunk
a
Könyvtárral, Közösségi Házzal,
egymás programjait támogatva.
Ugyanígy a Kossuth Lajos Általános
és Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Iskolával évtizedes kapcsolatot tartunk egymást segítve úgy,
hogy kölcsönös rendezvényeink
vannak, valamint részt veszünk az
„Olvassunk Együtt” mozgalomban.
Támogatunk hátrányos helyzetû
gyerekeket.
Olyan rendezvényeink is vannak,
ahol a szórakozásé a fõszerep, de
szellemi vetélkedõket is rendezünk.
Kirándulásokat szervezünk, amelyek maradandó élményeket nyújtanak. Figyelünk egymásra, betegeink
sorsát követjük. Munkatervünket

igyekszünk úgy összeállítani, hogy
ki-ki megtalálja az éves program
során az õt érdeklõ témát.
Az elmúlt év második felében
jeleztem, hogy 2014-ben már nem
vállalom a klub vezetését, bizonyos
okokból, és kértem vállalja valaki
helyettem. A klub tagjai közül nem
volt jelentkezõ, így tagjaink közül
eljutottak egy olyan személyhez, aki
bár kívülálló volt, de egész életét
áthatotta a közösségi munka. Ez a
személy
Szamosfalvi
Imréné.
Nyugdíjazása elõtt Családsegítõben
és Idõsek Otthonában dolgozott.
Felkérésre igent mondott, mivel
annak idején a megalakulást is segítette akkori beosztásából kifolyólag,
így nem volt számára e terület idegen.
A tagság szinte minden tagja
ismerõsként üdvözölte, és 2014.
január 30-án egyöntetûen megválasztotta klubvezetõnek.
Szeretettel üdvözöljük a klub
élén, kívánjuk sokáig vezesse e lelkes, hûséges, összetartó kis csapatot jó egészségben.
Aki szívesen csatlakozna, mert
esetleg mostanában ment nyugdíjba és hiányzik a közösség szeretettel várjuk. Minden páratlan csütörtök délután 14 órától tartjuk foglalkozásainkat.
Mezõtúr, 2014. február 14. napján

Bankó Béláné
volt klubvezetõ

Városnap 2014
2014. május 17-én ötödik alkalommal kerülnek megrendezésre a
Városnapi programok.
Idén is várjuk a jelentkezéseket a
fõzõversenyre (csoportos és egyéni), a hagyományos száraztésztából készült ételek mellett bármilyen étel készítésével lehet majd
versengeni a Városnap Fõszakácsa
címért, és aki erõt és kedvet érez
magában, megmérettetheti magát a
városkapitányi viaskodáson. Az
elmúlt években nagy sikernek
örvendett a természetjáró kerékpártúra, amelynek keretében
Mezõtúr környékének állat - és
növényvilágát ismerhették meg
közelebbrõl a túrázók. Bízunk
benne, idén is velünk tekernek! A
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Városi Sportcentrumban a már
hagyományos tártkapus rendezvény keretében várjuk majd a
sportbarátokat, akik ezen a napon
ingyenesen vehetik igénybe a
Sportcentrum szolgáltatásait.
Ne feledje:
2014. május 17. VÁROSNAP!!!
Minden érdeklõdõt szeretettel vár
Mezõtúr Város Önkormányzata és a
rendezõ Mezõtúri Közmûvelõdési
és Sport KKN Kft.

A
Mezõtúri
Lokálpatrióta
Egyesület 2014. február 12-én adta
át a Mezõtúri Kórház és
Rendelõintézet gyermekosztályának szánt ajándékait.
Az ajándékokat a 2013-ban megrendezett Túri Murin megtartott
virágcsokor árverésen összegyûlt
pénzbõl vásárolták meg. Három
városi virágkötõ: Újhelyi Anita és
kisfia Zsombor, Pályi Misi és Herbály
Kálmán csokrait lehetett megvásárolni. Ezúton is köszönet illeti: Enyedi

Piroskát, Boros Lászlót, Fekécs
Gábort, Dobos Lajost, Gonda
Károlyt, Tóth Zoltánt és Pápai Imrét,
hogy segítették e nemes célt.
Az egyesülettõl Dr. Antal Ferenc
fõorvos, a kórház orvos-igazgatója
és Dr. Nagy Mihály fõorvos vette át
a megvásárolt játékokat. A helyszínen elhangzott, hogy a kórház helyzete sokak számára fontos, nagy
öröm ez az adomány a gyermekosztály számára.

Bodor Márti

Hírek a városi tekesport világából
Január második hetében az immár
hagyományos Szerencseforrás kupával indult a tekeszezon. Több mint 10
amatõr csapat versengett egymással
a csapat és legkülönfélébb egyéni
trófeákért, érmekért. A legfontosabb
kategóriák gyõztesei:

Csapatverseny:
I. Szerencseforrás II. 951 fa
II. Tûzoltók 935 fa
III. Szerencseforrás I. 919 fa
Egyéni verseny:
legjobb igazolt versenyzõ:
Szarka Tibor MAFC 262 fa
legjobb „A” osztályos versenyzõ:
Szabó Ferenc , Tûzoltók 252 fa
„B” osztályos férfiversenyzõ:
Selmeczi Sándor, Oncsa 240 fa
„B” osztályos nõi versenyzõ:
Bíróné Ildikó, Városháza 209 fa
Természetesen a felsoroltakon
kívül még sokan szereztek helyezéseket, különféle díjakat. Az eredményhirdetésrõl készült videót,
valamint a teljes felsorolást mindenki megtekintheti a Mezõtúri
Tekebarátok Facebook oldalán.
A városi amatõr tekebajnokságban
is folytatódik a pontvadászat. Immár
a 14. fordulónál tart a bajnokság,

ahol hétrõl-hétre majd százan
mozognak versenyszerûen a szabadidõsport keretein belül. Mind a két
csoportban éles a küzdelem a dobogós helyekért és a pillanatnyi állásból
még korai lenne messzemenõ következtetéseket levonni. Inkább csak
egy pillanatkép, mint sem prognózis.
A bajnokság állása:
„A” csoport
1. Tûzoltók,
2. Szerencseforrás,
3. Aivarex.
„B” csoport
1. Masiniszták,
2. Hermann,
3. Mentõk.
Az NB II-s csapat is megkezdte a
tavaszi szezont
a
Nemzeti
Bajnokságban. Sajnos a nyitó mecscsen éppen az egyik bajnok aspiránsnál vendégeskedtek, kevés
sikerrel. A folytatás a hazai pályán
több örömet okozott a csapatnak és
a szurkolóknak egyaránt. 09-én a
második tavaszi fordulóban a Szanki
OBSE-t láttuk vendégül. A fiúk
magabiztos fegyelmezett játékkal
meggyõzõ fölénnyel nyerték meg a
mérkõzést és nem akármilyen skalpot gyûjtöttek be, hiszen az egyik
élmenõ csapatot verték meg 7-1-es
arányban. A pályacsúcs is veszélyben forgott, hiszen mindössze 5 fa
kellett volna még az új csúcs eléréséhez. Na de ne legyünk ennyire telhetetlenek. A MAFC továbbra is a
tabella második felében foglal
helyet, de a mai teljesítmény szép
reményekre adhat okot.

Lakatossanyi

Bordács László
ügyvezetõ

www.mezoturesvideke.hu

2014. február 28.

közéleti lap

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Arany Lászlóné Lévai Eszter élt 88 évet,
Földesi János élt 68 évet,
Geszti Sándor élt 59 évet,
Tóthné Kovács Irén élt 58 évet,
Gyalog István élt 60 évet,
dr. Kun Andrásné Nagy Mária élt 82 évet,
Kenéz Sándorné Bíró Erzsébet élt 85 évet,
Molnár Mihályné Murányi Ilona élt 92 évet,
Nagy Ferencné Tóth Margit élt 66 évet,
Csíkos Antalné Iglódi Margit élt 78 évet,
Fazekasné Cser Margit élt 67 évet,
Patkós Jánosné Szathmári Mária élt 89 évet,
Bátoriné Köteles Anna élt 65 évet,
Molnár Bálint élt 92 évet.

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

Bibel Réka
(Balog Anikó)

Ferencz Teodor
(Csíder Irén)

Fróna Nóra
(Hoffmann Angéla)

Marosi Izabella Zsanett
(Triolo Mária Zsanett)

Sósmáté Zsófia
(Szatmári Erika)

Sõrés Nóra Janka
(Bányai Anna)

Nyugodjanak békében.
Felhívás
A „Zöld Mezõtúr” programsorozat keretében reklámfilm fõszerepére
keresünk 16 és 20 év közötti lányokat.
Ha nem félsz a kihívásoktól és szeretnél szerepelni az országos és helyi
televíziókban, akkor küldd el fényképes jelentkezési lapodat a
Mezõtúri Városi Televízió email címére: mvtv@mkskft.hu
Jelentkezési határidõ: 2014. március 3.
A reklámfilm Mezõtúron a fenntartható fejlõdésrõl szól. Arról hogy,
hogyan tartsuk tisztán a környezetünket, óvjuk meg természeti értékeinket.
A reklámspot 30 másodperc hosszú, a kiválasztott szereplõ pár vágókép erejéig jelenik meg a felvételben, és egy rövid öt mondatos szöveget
mond el.
Aki érez magában bátorságot és szeretné magát kipróbálni, a televíziók
kamerái elõtt az jelentkezzen.
Információ a facebookon: Mezõtúri Városi Televízió

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Február 28- március 6-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Március 7-13-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

Állatorvosi ügyelet
Március 1-2-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Március 8-9-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

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.
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Szja 1%
TISZTELT LAKOSSÁG!
A Mezõtúr Város Sportjáért Alapítvány köszönetet mond azoknak az
állampolgároknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítványnak juttatták céljaink megvalósítására.
2013. 03. 26-án az Szja 1 %-ból támogattuk a Mezõtúri Wing Chun
Kung Fu Harcmûvészeti SE serdülõ versenyzõit, akik 2013-ban részt
vehettek a Romániában megrendezett Kung Fu Európa Bajnokságon.
Hozzájárultunk 2013. 12. 18-án a sport évzáró ünnepségen a sportolók
elismerõ díjazásához.
Kérjük további szíves támogatásukat.
Adószámunk:
19219347-1-16

Tisztelettel:
Herbály Gergely
kuratórium elnöke

Lapzárta: 2014. március 05. (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.

