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Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Megkérdeztük...
2015. február 26-án tartotta
soros nyilvános ülését
Mezőtúr város Képviselőtestülete. Az érintett napirendi pontokról Herczeg Zsolt
polgármester és Batta Attila
Viktor alpolgármester adott
tájékoztatást a sajtó munkatársainak.
– A képviselő-testület megszavazta
Mezőtúr Város Önkormányzatának
2015. évi költségvetését. Hogyan
készült el?

Iskolai kirándulás Walesbe!
A Teleki Blanka Gimnázium kirándulást szervez Walesbe (London és
Párizs érintésével) 2015. augusztus 22-30-ig. Van még egy néhány szabad
hely!
A részletekről érdeklődni lehet Pálné Balázs Ibolya tanárnőnél a
06/30/248-9644 telefonszámon.

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. február 26-ai soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Önkormányzati rendelet Mezőtúr Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
- Önkormányzati rendelet Mezőtúr Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről.
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban. A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

			

dr. Szűcs Attila jegyző

H.Zs.: – A témáról február 11-én
első alkalommal már tárgyalt a képviselő-testület, de akkor még első
olvasatnak tekintette a rendelettervezetet. Ezt követően minden képviselőnek két hete volt arra, hogy
átolvassa, még jobban megismerje
az anyagot. A felmerülő kérdéseket
Varga Zoltán irodavezető úr összevont bizottsági ülésen válaszolta
meg. Fontos tudni, hogy a bizottsági ülésen korlátlan számban lehet
kérdést feltenni, illetve véleményt
nyilvánítani; míg a képviselő-testületi ülésen meghatározott időkeretekben lehet kérdéseket feltenni,
valamint 2 alkalommal lehet hozzászólni egy-egy ponthoz.
A 2015. évi költségvetésről kijelenthetjük, hogy az utóbbi évek
talán legmegnyugtatóbb költségvetését fogadtuk el. Nagyon fontos az,
hogy több, mint 200 millió forintos
tartalékkal rendelkezünk. Úgy
vágunk neki ennek az esztendőnek
is, hogy a működési területünkön
veszteséget nem termelünk. A költségvetés vonatkozásában feltétlenül irányadó jogszabály az önkormányzatokról szóló törvény, az
államháztartásról szóló törvény és
a stabilitásról szóló törvény. Ezek
alapvetően szabályozzák az önkormányzatok gazdálkodási határait.

A felhalmozási oldalon figyelembe vettük azokat a fejlesztéseinket,
amelyek ebben az esztendőben –
pénzügyi vonatkozásban – megjelennek. A fejlesztések tekintetében
el lehet mondani, hogy 2015. a
2014-2020-as időszakra való felkészülésről fog szólni. Ebben az
Uniós költségvetési ciklusban még
nem várhatóak olyan projektek,
amelyeknek a megvalósításába
belefogna az önkormányzat. 2015ben még a 2007-2013-as költségvetési ciklusból finanszírozott projektjeinket szeretnénk befejezni.
Két ilyen nagyobb beruházás is van,
az egyik a városközpont funkcióbővítése, a másik pedig a mezőtúri
belterületi utak felújítása. Ezeket
legkésőbb június 30-ig be kell fejezni, ezután pedig a pénzügyi elszámolást is rendezni kell.
A költségvetésről még annyit mindenképpen illik elmondani, hogy
kétszer ültünk le a tárgyalóasztalhoz minden önkormányzati intézmény és gazdasági társaság vezetőjével. Nagyjából az a finanszírozás
valósul meg, amelyeket kértek az
önkormányzattól. Természetesen
volt olyan is, ahol a kért támogatást
nem tudtuk finanszírozni, de a
végén egy, mindkét fél számára
megnyugtató egyezség lehet. Tehát
úgy látjuk, hogy az önkormányzati
feladat ellátási rendszer 2015-ben is
folyamatosan biztosítható lesz.
Fontos ez, hiszen döntően az önkormányzat kötelező feladatainak az
ellátását jelenti és részben az önként
vállalt feladatok finanszírozására is
lehetőségünk lesz. Érdekes volt az
előadás, amelyet a pénzügyi iroda
vezetője tartott a képviselő-testületi
ülés előtt. Itt látszott, hogy a költségvetés egészéből az önkormányzat
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önként vállalt feladatai durván 20%ot tesznek ki.
Mindenképpen el kell mondani,
hogy a helyi adóbevételek kapcsán
egy kedvező tendencia látszik érvényesülni. 2010-hez viszonyítva
több, mint 100 millió forinttal
növekszik a helyi adóbevételeinknek a mértéke. Ez gazdasági téren
való fejlődést, illetve a foglalkoztatási mutató bővülését is jelenti.
Ahogy említettem 2015. a 20142020-as időszakra való felkészülésről szól, így különforrást csoportosítottunk azon feladatok végrehajtására, amelyek az időszak projektjeire vonatkoznak. Hiszen itt fontos
az, hogy olyan elképzelésekkel,
aztán pedig olyan tervekkel és
tanulmányokkal rendelkezzen az
önkormányzat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ha a pályázati
kiírások megjelennek, az önkormányzat rövid időn belül a pályázatait benyújthassa ezekre az Uniós
forrásokra.
Sok minden mást tartalmaz még
az önkormányzat költségvetése, de
a fentieket kívántam kiemelni.
Összefoglalva: az önkormányzat
működése biztosított, a fejlesztési
források finanszírozása megoldott.
A váratlan eseményekre is van költségvetési tartalékunk. Nagy reményekkel vágunk neki az elkövetkezendő éveknek, hiszen több milliárd forintnyi fejlesztés érkezhet
Mezőtúrra.
– A képviselő-testületi ülésen szóba
került a Mezőtúrt és Kétpót összekötő kerékpárút kiépítése is.
Várható-e ennek a kivitelezése?
H.Zs.: – Boldog István képviselő
úr jelezte felénk, hogy van még
lehetőség arra, hogy a 2007-2013-as
időszakból megmaradt forrásokból
pályázati összeget hozzunk erre a
célra. Közel 40 millió forintból
készülne el a Mezőtúr és Kétpó
közötti kerékpárút kiépítésről szóló
terv. A képviselő-testület ennek a
pályázatnak a benyújtásáról döntött. Ez azt jelenti, hogy ha a pályázatunk nyer, abban az esetben a
tervezési folyamat elkezdődhet és a
2014-2020-as év forrásaiból remélhetőleg a kivitelezésre is lesz módja
majd a településnek. Ehhez tartozik
még információként, hogy Kétpó
Község Önkormányzata ugyancsak
beadta a pályázatát, ők a Kétpó-
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Törökszentmiklós közötti kerékpárút tervezésére. Amennyiben
mind a két pályázat sikeres lesz és a
kivitelezésre is tudunk pályázati
forrást nyerni, akkor a kerékpárút
elkészülhet.
– A települési támogatásokat érintően is változások történtek. Mit
fog ebből érzékelni a lakosság?
B.A.V.: – Március elsejétől több
változás is életbe lépett. Az eddig az
önkormányzat által biztosított
támogatások egy része átkerült a
járási hivatalhoz, másik része megszűnt, vagy átalakult. Sajnos többen
ismerik a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ez a járás hivatalhoz
került át, a rendszeres szociális
segéllyel együtt. A méltányossági,
ápolási támogatás megszűnt, illetve
a lakásfenntartási támogatás átalakult. Az önkormányzatoknak az a
feladata, hogy ha egy lakos létfenntartási gondokkal küzd, akkor segítsen rendkívüli támogatással. E célból egy olyan rendeletet próbáltunk
elkészíteni, ami igazságos, megfelel
a hatályos jogszabályoknak és az
kapja, aki valóban meg is érdemli.
Ennek megfelelően hatféle támogatásról beszélhetünk: 1. Rendkívüli
települési támogatás, amely abban
az esetben igényelhető, ha az egy
főre jutó nettó jövedelem nem
haladja meg a 42750 Ft-ot, egyedülálló esetén 57000 Ft-ot. Ez a támogatás félévente kerülhet kifizetésre. 2.:
A temetési segély, erre az a személy
jogosult, akinek a létfenntartását
veszélyezteti ez a kiadás; ennek
összege: 30000 Ft lehet. A segély
feltétele ugyanaz, mint az előbbi
támogatás esetében. 3.: Lakhatási
támogatás címén legfeljebb fél évre,
havonta maximum 2000 Ft-ot lehet
kiutalni. 4. A tüzelőtámogatás esetében két mázsa fát lehet havonta
megállapítani. 5. Köztemetés. 6. A
gyógyszertámogatás, amely havonta 500-4000 Ft-ig terjed. Bővebb
információt a Mezőtúr és Vidékében,
valamint a város honlapján olvashatnak (www.mezotur.hu).

Bodor Márti

2015. március 13.
Tisztelt Olvasó!

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében megköszönöm az
elmúlt évi támogatásukat. Kérem, hogy ebben az évben is segítsék adójuk
1 százalékának felajánlásával az egyesület tevékenységét és munkáját.
(Adószám: 18841637-1-16)
2015-ben a II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából az
áldozatokra és a háború történéseire emlékezünk.
Ezt egy kiállítás keretében tervezzük, amelyhez az Önök segítségét
kérjük. Levelek, iratok, történetek, tárgyi emlékek felajánlásával keressenek bennünket. Telefonszám: 06/20 214-4756
A segítő szándékot megköszönve,

Tisztelettel:
Szabó András Egyesületi elnök

2015. március 13.
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Aktuális pályázatokról röviden

Foglalkoztatást segítő támogatási lehetőségek
A Mezőtúr Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségén kirendeltségünkön megnyíltak az ESZA
társfinanszírozású támogatási lehetőségek a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű álláskeresők foglalkoztatására. Elindult az Ifjúsági
Garancia Rendszer és munkaerőpiaci program (GINOP 5.2.1.), valamint meghosszabbításra került a
TÁMOP 1.1.2. „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása”
program.
Ifjúsági Garancia Rendszer
A programba a 25 év alatti nem
dolgozó és nem tanuló 6 hónapja
regisztrált fiatalok vonhatók be.
Célja, hogy a programba vont fiatalok minél hamarabb, de legkésőbb
6 hónapon belül jussanak érdemi

van lehetőség.
A program célcsoportjai: alacsony iskolai végzettségű álláskeresők; programba vonáskor az 50.
életévet betöltött álláskeresők;
gyed-ről, gyes-ről visszatérő álláskeresők (programba vonást megelőző 1 éven belül gyed-en, gyes-es
volt az álláskereső); Foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők; tartós, vagy tartós
munkanélküliséggel veszélyeztetett
álláskereső.
A támogatások részleteiről érdeklődni a mezőtúri kirendeltségen
lehet!
Ügyintéző: Acsádi Nóra acsadin@
lab.hu tel: 56/578-420.

Szakmai programok támogatása esetén a Közösségi környezet
kollégium; a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium; Nemzeti összetartozás kollégium; a Társadalmi felelősségvállalás kollégium valamint
az Új nemzedékek jövőjéért kollégium megbízásából civil szervezetek
szakmai programjainak támogatására van lehetőség.
Támogatás összege Kollégiumonként eltérően minimum
100.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft.
Támogatás mértéke 90% lehet.
A pályázatról, a pontos beadási
határidőkről bővebben a www.
emet.gov.hu és a www.civil.info.hu
holnapokon olvashatnak!

gozni; a munkavállalóknak, mivel
családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész
társadalomnak - hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő
munka a nemzet két legfontosabb
erőforrása.
A pályázaton legfeljebb 3 000 000
Ft vissza nem térítendő támogatás
igényelhető. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. május 15. és
2016. április 30. közé eső időszak.
Az internetes pályázatok beadási
határideje: 2015. március 31.
A pályázati útmutatót a www.
ncsszi.hu oldalon találják meg!

Civilek pályázati lehetősége –
NEA 2015.
Elérkezett a NEA 2015. pályáza-

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének
támogatása

segítséghez a munkaügyi szervezeten keresztül. A program keretében
a fiatalok kaphatnak: képzési támogatást, lakhatási támogatást, vállalkozóvá válási támogatást, mobilitási támogatást, illtetve a fiatalt foglalkoztató munkáltató bérjellegű
támogatást igényelhet a foglalkoztatáshoz.
TÁMOP 1.1.2 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása” program
Kormánybizottság döntése alapján a kiemelt projekt meghosszabbításra került 2015.október 31-ig. Új
álláskeresők programba vonására
előre láthatóan 2015. április 30-ig

tok leadási határideje, amelyről
2015. március 4-én tartottunk előadást a Közösségi Házban. Az
elmúlt hónapban új kiírással megnyílt a lehetőség, a civil szervezetek
működésének és szakmai tevékenységének, - programjaik támogatásának finanszírozására.
Működési célú támogatás keretében cél a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítése, a civil
szervezetek működési költségeihez
való hozzájárulás révén.
Kérhető támogatás mértéke minimum 250.000 Ft, maximum
4.000.000 Ft.

A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi
családbarát programok támogatása,
melyek elősegítik a munka és
magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi
kötelezettségek összehangolását.
A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú
területén: a családi élet és az alkotó
munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése
alapvető érdeke a munkaadóknak,
hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dol-

Az új pályázati kiírásokról minden hónap első és harmadik hétfőjén 16:30-17:30 óráig pályázati
tanácsadást tartunk a Közösségi
Házban, ahol bővebben kaphatnak információt az aktuális
pályázatokról. Ettől eltérő időpont természetesen szintén
egyeztethető a szucs.dan@gmail.
com e-mail címen, vagy a
20/5588-364-es telefonszámon. A
következő tanácsadás időpontja:
2015. március 16. (hétfő).
Amennyiben kérdésük van,
vagy csak szeretnének tájékozódni a lehetőségekről, várom
Önöket!

Pályázati tanácsadás

Szűcs Dániel

Toborzás Mezőtúron

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó
Parancsokság 1. Toborzó és érdekvédelmi központ Szolnok 2015. február
26-án toborzó előadást tartott a Polgármesteri Hivatal török termében.
Az eseményt Almási László őrnagy, parancsnok nyitotta meg. Beszédében
elmondta, hogy mindig jó, ha egy város lehetőséget biztosít arra, hogy a
fontos információkat a Magyar Honvédség az érdeklődők számára helyben
át tudja adni.
A Magyar Honvédség több száz munkavállaló jelentkezését várja. A
hivatásos és szerződéses katonák utánpótlása ma már csak toborzás útján
történik. Minden 18. életévét betöltött legalább általános iskolai végzettség-

gel rendelkező, büntetlen előéletű fiatal jelentkezését várják, akik a sikeres
egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatot követően
kezdhetik majd meg katonai szolgálatukat.
Almási László a Mezőtúri Városi Televízió kérdésére elmondta, hogy a
szerződéses és az önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálat között az
alapkülönbség az, hogy önkéntes műveleti tartalékos katonák nem fő állásban, hanem a rendes állásuk megtartása mellett vállalnak katonai szolgálatot és a kiképzés időtartamán felül 3 évente legfeljebb 6 hónapot katonáskodnak. Ezzel szemben a szerződéses katonák minimum 3, vagy magasabb
beosztás esetén 5 évre vállalják, hogy főállásban a Magyar Honvédség kötelékébe kerülnek. Számos különböző beosztást kínálnak a jelentkezők számára, mint lövész, ejtőernyős, búvár, egészségügyi illetve gépjárművezető
munkaköröket.
Bővebb információ: Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsokság 1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ irodájában; Szolnok, Táncsics M. út 5-7 (telefon: 56/505-159; www.
hadkiegeszites.hu)

Bodor Márti
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Mezőtúri programok 2015.
Időpont

Helyszín

Rendezvény neve

Szervező

március 15.

Városi megemlékezés

Városháza, Kossuth Lajos tér Mezőtúr Város Önkormányzata

március 15.

Kiállításmegnyitó Kun Éva keramikus
és Probstner János keramikus, grafikus
közös kiállítása

Városi Galéria, Múzeum tér 1.

március 16.

Református Középiskolák
sportcsarnokok
Országos Kézilabda Bajnoksága

március 19.

Növendékhangverseny I.

március 20.

Növendékhangverseny II.

április 3-5.

Harcsafogó horgászverseny

április 8.

Telefon

Honlap

+36 56 551 902

www.mezotur.hu

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. KFT.

+36 56 350 174

www.mkskft.hu

Mezőtúri Református Kollégium

+36 56 350 012

www.refimezotur.hu

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola, Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola
Bajcsy-Zsilinszky E. út 39/A.

+36 56 350 899

www.bardos-mezotur.hu

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola

+36 56 350 899

www.bardos-mezotur.hu

Ligeti-tó

Mezőtúri Horgász Egyesület

+36 20 915 9700 www.turihorgasz.hu

sportcsarnokok
Református Középiskolák
Országos Kézilabda Bajnoksága

Mezőtúri Református Kollégium

+36 56 350 012

www.refimezotur.hu

április 10.

Versmondó verseny

Közösségi Ház, Szabadság tér 17.

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

+36 56 350 171

www.turikonyvtar.hu

április 10.

Kun Emléknap

Székeskert

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

április 11.

II. Mezőtúri Művészeti
Iskolás Táncverseny

Városi Oktatási Centrum,
Petőfi tér 1.

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola

+36 56 350 899

www.bardos-mezotur.hu

április 11.

VIII. Kner Kupa C és B Tíztánc Városi Oktatási Centrum
Országos Bajnokság

Kner Tánc-Sport Egyesület

+36 70 535 1196 www.knertse.hu
+36 30 903 0829

április 12.

Vegyes halfogó
horgászverseny

Versenypálya

Mezőtúri Horgász Egyesület

+36 20 915 9700 www.turihorgasz.hu

április 14.

Költészet Napja
a Kávészünet együttessel

Közösségi Ház

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és +36 56 350 075
a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

www.turikonyvtar.hu

április 17-18.

Református Iskolák
Országos Úszóversenye

Fedett Uszoda

Mezőtúri Református Kollégium

+36 56 350 012

www.refimezotur.hu

április 18.

Vezetéstechnikai bemutató

később lesz megadva

MoTo-ToUR csoport

+36 20 922 0756

április 18-19.

MezőTour II. Országos Balett és
Moderntánc Fesztivál és
IV. Növendék Koreográfus Verseny

Városi Oktatási Centrum

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola

+36 56 350 899

április 23.

„Hagyomány-Helyi termék-Hálózat” Városi Oktatási Centrum
tudományos konferencia

Gál Ferenc Főiskola dr. Barancsi Ágnes

+36 30 696 5031 www.gff-mezotur.hu/projektrendezvenyek

április 23.

Bérletes Hangverseny Kamarazenei és Városi Galéria
Szóló Hangverseny a Magyar
Művészetioktatás Napja tiszteletére

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola

+36 56 350 899

április 24.

V. Óperenciás Bábfesztivál

Közösségi Ház

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és +36 56 350 075
a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

április 26.

Tour de Túr

Városi Sportcentrum, Szolnoki út 15.

Protur Országúti Kerékpár Egyesület

május 1.

Városi Majális

Erzsébet-liget

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

május 2.

Túri Kupa - meghívásos horgászverseny Versenypálya

Mezőtúri Horgász Egyesület

+36 20 915 9700 www.turihorgasz.hu

május 6.

sportcsarnokok
Református Általános Iskolák
Országos Kézilabda Bajnoksága

Mezőtúri Református Kollégium

+36 56 350 012

www.refimezotur.hu

május 8.

Bérletes Hangverseny - Zeneiskolások Bárdos Lajos Alapfokú
és egykori zeneiskolások Zeneszerzői Művészeti Iskola
Pályaműveinek bemutatása

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola

+36 56 350 899

www.bardos-mezotur.hu

május 9.

Városnap

Városi Sportcentrum

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36-56 350 075

www.mkskft.hu

május 9.

Király András képzőművész
önálló kiállítása

Városi Galéria

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 174

www.mkskft.hu

május 9.

Városnapi Horgászverseny

Ligeti-tó

Mezőtúri Horgász Egyesület

+36 20 915 9700 www.turihorgasz.hu

május 15-17.

Kaán Károly XXIII. Országos Természet- Mezőtúri Református Kollégium,
és Környezetismereti Verseny
Kossuth út 2.

Benkő Gyula Oktató Központ

+36 56 350 012

www.kaankaroly.hu

május 31.

Városi gyermeknap

Városi Strandfürdő

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

június 3.

Ünnepi könyvhét
Vendég: Sándor Anikó írónő

Közösségi Ház

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

+36-56 350 171

www.turikonyvtar.hu

június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja
Trianoni Megemlékezés

Kossuth Lajos tér

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

június 6.

Vízparti Fieszta

Hortobágy-Berettyó főcsatorna Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány

június 6.

II. Mezőtúri Autós Találkozó

Városi Strandfürdő

Tóth Sándor

június 7.

EFI Egészségnap

Városi Oktatási Centrum

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

+36 56 550 427

június 6-7.

Vegyes halfogó horgászverseny

Harcsás lapos ága

Mezőtúri Horgász Egyesület

+36 20 915 9700 www.turihorgasz.hu

június 12.

III. Emlékkoncert

Városi Strandfürdő

Mányi Tibor

+36 30 873 4606

június 16.

Emberség Napja

Evangélikus Templom, Botyánszky János Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.
Emlékpark, Holokauszt emlékhely

T á m o g at ó i n k :

www.bardos-mezotur.hu

www.bardos-mezotur.hu

www.turikonyvtar.hu

www.mkskft.hu

+36 20 558 8364 www.mezotur.hu
+36 20 419 4242
www.facebook.com:
II. Mezőtúri Autós Találkozó

+36 56 350 075

www.efimezotur.hu

www.mkskft.hu
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Mezőtúri programok 2015.

Időpont

Helyszín

Rendezvény neve

június 21.

Gyermek és ifjúsági horgászverseny Ligeti-tó

június 24.

Szent Iván éji tűzugrás

július 11-12.

V. Balázs Árpád Emlékverseny Harcsás mély ága

július 18.

Béketelepi utcabál

július 28.

Megemlékezés az I. Világháború Kossuth Lajos tér
Centenáriumának tiszteletére

július 29 –
augusztus 1.

East Fest

augusztus 5-8. ArTúr Fesztivál

Városi Galéria előtti terület
Szép Ernő utca

Szervező

Telefon
+36 20 915 9700

www.turihorgasz.hu

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

Mezőtúri Horgász Egyesület

+36 20 915 9700

www.turihorgasz.hu

Szűcs Dániel

+36 20 5588 364

www.mezotur.hu

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

Városi Strandfürdő

East Fest Event Kft.

A város különböző pontjai

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

MoTo-ToUR csoprot

+36 20 922 0756

Mezőtúri Horgász Egyesület

+36 20 915 9700

augusztus 6-9. Kárpát-medencei Motoros Találkozó Városi Strandfürdő
Versenypálya

augusztus 8.

Túri Vásár Kupa

augusztus 8.

XIII. Túri Kupa Utcai Futóverseny Szabadság tér 17.

augusztus 9.

Túri Vásár

Honlap

Mezőtúri Horgász Egyesület

www.eastfest.hu

Sportiskola SE

www.mkskft.hu
www.turihorgasz.hu
www.turikupa.hu

Szolnoki út

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

augusztus 19. A Mezőtúri Családfakutató
Kör kiállítása

Túri Fazekas Múzeum,
Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 174

www.mkskft.hu

augusztus 19. Lampionúsztatás
meglepetés programokkal

Hortobágy-Berettyó főcsatorna Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány

+36 20 558 8364
+36 20 419 4242

www.mezotur.hu

augusztus 20. Sárkányhajó verseny

Hortobágy-Berettyó főcsatorna Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány

+36 20 558 8364
+36 20 419 4242

www.mezotur.hu

augusztus 20. Városi megemlékezés, Szent István
napi ünnepség, Aratófelvonulás

Kossuth Lajos tér

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT,
Újvárosi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

augusztus 20. A Mezőtúri Képzőművészeti
Alkotótelep kiállítása

Városi Galéria

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.
Mezőtúri Művészeti Közalapítvány

+36 56 350 075
+36 20 998 3552

www.mkskft.hu

augusztus 27-30. Pontyfogó Kupa

Harcsás mély ága

Mezőtúri Horgász Egyesület

+36 20 915 9700

www.turihorgasz.hu

szeptember 1. A II. Világháború Áldozatainak
Emléknapja

Kossuth Lajos tér

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

szeptember 30. A magyar népmese napja
X. Mesemondó verseny

Közösségi Ház

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

+36 56 350 171

www.turikonyvtar.hu

október 1.

Zenei Világnapi Hangverseny
Bárdos Lajos születésnapján

Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola

+36 56 350 899

www.bardos-mezotur.hu

október 3.

Túri Fazekas Múzeum,
A Badár Balázs Országos Fazekas
Pályázathoz kapcsolódó rendezvények: Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
díjátadó, kiállítás és szakmai konferencia

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 174

www.mkskft.hu

október 3.

Ünnepi Népzenei Hangverseny, k é s ő b b l e s z m e g a d v a
A Szivárvány citerazenekar 45.,
a Tücsök citerazenekar 10. születésnapja

Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület

+36 20 9128 001

www.szivarvanycitera.hu

október 5-11.

Országos Könyvtári Napok - Október 11. Közösségi Ház
Nyitott Könyvtár - Népmesegála

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

+36 56 350 171

www.turikonyvtar.hu

október 11.

Ősz-Ülő

Szabadság tér, Sétálóutca

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

október 23.

Városi megemlékezés
és kiállításmegnyitó

Kossuth Lajos tér,
Városi Galéria

Mezőtúr Város Önkormányzata,
Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mezotur.hu
www.mkskft.hu

október 25.

Ragadozó halfogó verseny

Ligeti-tó

Mezőtúri Horgász Egyesület

+36 20 915 9700

www.turihorgasz.hu

október 30.

Halloween Party

Közösségi Ház

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

november 21.

Országos Magyar
Wing Chun Bajnokság

Városi Sportcentrum

Mezőtúri Wing Chun Kung Fu
Harcművészeti Sportegyesület

+36 70 771 9899

november 29. Készüljünk együtt a Karácsonyra Városháza Díszterme
Adventi programsorozat ünnepi megnyitója

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

december 6.

Adventi programsorozat

Közösségi Ház

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu

december 11.

Adventi koszorú kiállítás

Közösségi Ház

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

+36 56 350 171

www.turikonyvtar.hu

+36 56 350 075
+36 20 9128 001

www.mkskft.hu
www.szivarvanycitera.hu

december 13.

Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok
17. Túri Találkozója

Közösségi Ház

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.,
Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület

december 17.

Karácsonyi hangverseny

Városi Oktatási Centrum

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola

+36 56 350 899

www.bardos-mezotur.hu

december 20.

Adventi programsorozat

Közösségi Ház

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT.

+36 56 350 075

www.mkskft.hu
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Tájékoztató az önkormányzat által nyújtott támogatásokról
2015.02.26-án a képviselő – testület megalkotta a 3/2015.(III.01.) számú
települési támogatásról szóló önkormányzati rendeletét.
A települési önkormányzatok képviselő-testületének feladata a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek önkormányzati
segélyben részesítése. Elsősorban azokat a személyeket indokolt támogatni,
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt
anyagi segítségre szorulnak. Ilyen többletkiadás lehet különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós
anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadások. Önkormányzati segélyre válhatnak jogosulttá azok is, akik a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
Rendkívüli települési támogatás
Az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő
személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, (2015-ben 42.750 Ft) egyedülálló személy esetén kétszeresét
(57.000 Ft) és nem rendelkezik vagyonnal, továbbá önmaga vagy családja
létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.
A rendkívüli települési támogatási kérelemhez mellékelni kell a kérelem
benyújtását megelőző havi jövedelemigazolást.
A rendkívüli települési támogatás havonként adható legnagyobb összege
családonként 1 000 Ft, azaz évente legfeljebb 12 000 Ft. A támogatásról
szóló döntésben legfeljebb hat havi rendkívüli települési támogatás egy
összegben történő kifizetéséről lehet dönteni, az éves rendkívüli települési
támogatás felső határától ez esetben sem lehet eltérni.
Kivételes méltánylást érdemlő esetben, így különösen súlyos betegség,
elemi kár esetében, a települési támogatás éves összegének felső határa
elérheti az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, (2015-ben
28.500 Ft). E rendelet alkalmazásában súlyos betegségnek minősül a daganatos megbetegedés, vagy a műtéti beavatkozás, illetve az ahhoz kapcsolódó orvosi kezelés. A súlyos betegség esetén az erről szóló orvosi iratot a
kérelemhez mellékelni kell.
A rendkívüli települési támogatást legfeljebb naptári év végéig lehet
megállapítani.
A rendkívüli települési támogatást elsősorban utalvány formájában kell
adni, kivételes méltánylást érdemlő esetben, pénzben is kifizethető.
Temetési segély
Azon személy részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén
akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként temetési segélyt lehet megállapítani.
Temetési segélyben részesíthető az a személy, akinek családjában az egy
főre jutó havi nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, (2015-ben 42.750) egyedül élő kérelmező
esetén kétszeresét (2015-ben 57.000 Ft) nem haladja meg.
A támogatás feltétele, hogy a temettetést számlával igazoló kérelmező és
az elhunyt a haláleset időpontjában települési állandó lakos volt.
A temetési segély összege 30 000 forint.
Lakhatási támogatás
A képviselő-testület lakhatási támogatást biztosít annak a rászoruló személynek, akinek a jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2015-

ben 57.000 Ft) nem haladja meg és a lakásfenntartás indokolt havi költsége
eléri, vagy meghaladja az egy háztartásban élő családtagok és a lakásban
élő más személyek nettó összjövedelmének 30%-át.
Indokolt havi költségnek kell tekinteni a kérelem benyújtását megelőző
hónap lakásfenntartásának költségét.
A lakhatási támogatást legfeljebb hat hónapra illetve a naptári év végéig
vonatkozóan lehet megállapítani.
A lakhatási támogatást a vízdíj, szennyvízdíj kifizetéséhez, illetve a hulladékdíj kifizetéséhez, - a díj kiegészítéseként - kell biztosítani.
A lakhatási támogatás legnagyobb mértéke a hulladékdíj 100%-a, a vízdíj
90%-a, szennyvízdíj 90%-a, de havonta legfeljebb 2000 forint lehet. A
lakhatási támogatást elsősorban a hulladékdíj fizetésére kell fordítani, a
támogatási összegből fennmaradó részt a vízdíj és a szennyvízdíj megfizetésére kell fordítani. A lakhatási támogatás összegszerű megosztásáról a
határozatban kell rendelkezni.
A lakhatási támogatást annak megállapításától kezdve a folyósítás időtartama alatt a közszolgáltatónak kell elutalni.
Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Nem jogosult lakhatási támogatásra az,
a) aki lakás hasznosításából jövedelemmel rendelkezik,
b) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződés áll fenn,
c) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal
kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be.

Tüzelőtámogatás
A képviselő-testület tüzelőtámogatást biztosít annak a rászoruló személynek, aki a szociális törvény alapján energiafelhasználási támogatásra
nem jogosult, és akinek a jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és
félszeresét (2015-ben 71.250 Ft) nem haladja meg.
A tüzelőtámogatást az önkormányzat a saját tulajdonában levő fa kiosztásával, vagy kereskedővel kötött megállapodás alapján a kereskedő telephelyén történő átvétellel természetbeni ellátásként biztosítja. Amennyiben
a jogosult egészségi állapota miatt az szükséges, a tüzelőtámogatás jogosult lakcímére történő kiszállításáról az önkormányzat is gondoskodhat.
A tüzelőtámogatás kiosztása október 15. napjától április 15. napjáig
lehetséges.
A tüzelőtámogatást legfeljebb havonta egy alkalommal lehet megállapítani, illetve igénybe venni.
A tüzelőtámogatás legnagyobb mennyisége alkalmanként legfeljebb 2q
fa, vagy szén.
A tüzelőtámogatás során kiosztható fa mennyiségének értékét az éves
költségvetési rendeletben meg kell tervezni, az így betervezett összeg mértékéig állapítható meg tüzelőtámogatás. Az adott évre betervezett támogatási összeget a teljes támogatási időszakban kell felhasználni, tehát a költségvetési évben fel nem használt előirányzat kötött felhasználású előirányzatként kerül elszámolásra a következő év költségvetésében.
A költségvetési rendeletben fedezettel nem rendelkező tüzelőtámogatás
iránti kérelmet el kell utasítani.
Köztemetés
A képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés
költségeinek megtérítése alól mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles
személy családjában az egy főre jutó havi nettó átlag jövedelem nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a hagyaték kizárólag
hagyatéki teherből áll.

Folyt. a 7. old.

2015.március 13.

7

mezőtúr és vidéke

Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét (2015-ben 57.000 Ft) nem haladja meg, és havi
rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, (2015-ben 7.250 Ft) továbbá
közgyógyellátásban nem részesül és a gyógyszerek költségének viselése
saját vagy a családja létfenntartását veszélyeztetik.
A gyógyszertámogatás igényléséhez be kell nyújtani a fénymásolt receptet, valamint a kiváltott receptről szóló gyógyszertári bizonylatot (számlát).

A gyógyszertámogatás kifizetése pénzben történik.
A gyógyszertámogatás összege havi 500 forinttól 4000 forintig állapítható meg.
A gyógyszertámogatást eseti jelleggel, vagy rendszeresen, legfeljebb egy
évre lehet megállapítani.
A gyógyszertámogatás iránti kérelem benyújtásakor igazolni kell a betegséget.

dr. Szűcs Attila
jegyző

Búcsú Tornyi Győzőtől

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. február 26-ai soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Önkormányzati rendelet a települési támogatásról
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban. A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

dr. Szűcs Attila
jegyző

MEGHÍVÓ
a DRÁMA VAN! – TAVASZI ZSONGÁS – A DRAMATIKUS NEVELÉS
HETE című országos programsorozat részeként városunkban tartandó
két rendezvényre
Kiégés előtt? Kiégés után?
KIÉGÉS HELYETT!
Iskolai helyzetek kivesézése drámajátékokkal
Meghívottak: a város pedagógusai
(Véletlenül sem továbbképzés!)
Helyszín: Teleki Blanka Gimnázium, Mezőtúr
Időpont: 2015. március 25. du. 5 óra
Lenni kell, lenni, lenni, lenni.
Hogy élünk Mezőtúron?
Drámajáték zenével, gondolkodással azoknak, akik tenni akarnak
Meghívottak: elsősorban a helyi amatőr énekkarok felnőtt tagjai
Helyszín: Teleki Blanka Gimnázium, Mezőtúr
Időpont: 2015. március 26. du. 5 óra

Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapja
2015. 02. 25-én, a kommunista
diktatúrák áldozatainak emléknapján iskolánk középiskolás osztályai
megemlékezésen vettek részt, ahol
archív felvételekkel és az 1956-os
forradalom emlékére íródott zenével ismerhettük meg történelmünk
sötét korát és az áldozatok életének
borzalmait.
A megemlékezés végén igazga-

tónk egy bibliai idézettel zárt: „Jaj
azoknak, akik azt mondják, hogy a
rossz jó, és a jó rossz, és akik azt
állítják, hogy a sötétség világosság,
és a világosság sötétség; azt állítják,
hogy a keserű édes, és az édes keserű! (Ézs.5:20)”
Mezőtúri Református Kollégium,
Gimnázium, Szakközépiskola,
Általános Iskola és Óvoda

Meghívó
Fejes Imre
szerző, zenetanár és oboaművész születésének
118. évfordulójára emlékezünk
2015. március 18-án 10 órakor
a Kiss János út 64. sz. alatti Mesekert Óvodai emléktáblájánál.
A megemlékezést követően koszorúk elhelyezésére és közös éneklésre
kerül sor (Fejes Imre: Mezőtúri utcák, házak...).

Nem könnyű leírni, nem könnyű
tudomásul venni, hogy elmentél,
hogy ezután már nem fogunk találkozni, nem láthatjuk szálfa alakodat,
arcodat, mosolyodat, nem halljuk
derűs és bölcs megjegyzéseidet –
aminek segítségével magad is kön�nyebben léptél át a napok bosszantó,
sőt bántó dolgain. Gyors távozásod
nemcsak a családodat viselte meg.
Mindnyájan, akik jól ismertünk döbbenten és mélyen megrendülve vettük tudomásul a történteket. Nem
rég tértél haza derűsen Sopronból,
senki nem sejthette a közelgő tragédiát, ami családodra zúdult.
Tornyi Győzőt, Titit (aki egy időben a Barta nevet viselte nevelőapja
után) jómagam az 1990-es években
ismertem meg közelebbről egy baráti közösségben. Akkor amikor a nagy
társadalmi változások idején mindenki politizált vagy politizálni próbált és helyezkedett és senki nem
látott tisztán. Ő a Magyar Demokrata
Fórum nyugodt, biztonságot kereső
nemzeti elveit fogadta el. Antall
József volt számára a követhető
példa. Gondolkozását, politikai elveit minden bizonnyal a családi háttérben féltve őrzött hazafias-nemzeti
hagyomány alapozta meg. Apai
nagyapja, Tornyi Viktor ugyanis
koronaőr volt. Saját elvi álláspontját,
patriotizmusát, értékrendjét is megfogalmazta abban a nekrológban,

amit Antall József miniszterelnök
halála kapcsán „Búcsú a Szolgától”
címmel írt, (M és V 1993. dec. 3.)
mely szép és bölcs méltatása volt a
nagy elkötelezett politikusnak az
első szabadon választott miniszterelnök áldozatvállalásának.
A politikában aktívan 1989 óta
vett részt. A Megyei Önkormányzat
tagjaként a Polgári Szövetség képviselőcsoport munkáját irányította.
Bizottságokban is dolgozott és
többször képviselte megyénket.
Mi itt Mezőtúron elsősorban a
Magyarok Világszövetsége Mezőtúri
Szervezetének – mely itt 1996-ban
alakult – alapító tagjaként ismerhettük. E szervezetnek dr. Keresztes
Károly orvos, majd dr. Kocsis Attila
lelkész után, ő lett az elnöke. A havi
összejövetelek megtartására a
magyar kulturális és tudományos
élet számtalan kiváló prominens
személyiségeit megnyerte ugyanúgy, mint a helyi közélet kiváló előadóit, versmondóit, énekeseit. Így
lett e civilszervezet minden alkalma
esemény, a magyar és mezőtúri kultúra közvetítője úgyis mondhatjuk,
hogy szabad egyeteme. Így ismerhettük meg közelről például Kun
Kovács László őstörténészt, Papp
Lajos szívsebészt, Raffai Ernő történészt, Koltai Gábor filmrendezőt,
Juhász László kulturtörténészt,
Juhász Bori üvegfestőművészt, Pitti
Katalin énekesnőt, Rácz Sándort a
nagy 56-os munkásvezért. (Ezeket
az MVSZ előadásokat a mai napig
többen emlegetik és hiányolják.)
Végső búcsút február 27-én vettünk tőle. Hamvainak méltó
búcsúztatásán Éger Ádám református lelkész nyújtotta a lelki vigaszt
megtört szeretteinek. Sírját beborította a rengeteg virág.
Drága Győző nem feledünk,
legyen neked könnyű a föld, isten
veled.

Kissné Mikes Éva
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

ELHUNYTAK

Kovács István élt 29 évet,
Sánta Gáborné Domokos Terézia élt 95 évet,
Gecser Antal élt 63 évet,
Sárvári Imréné Berecz Teréz élt 84 évet,
Simon Sándor élt 71 évet,
Oláh Károlyné Berez Julianna élt 95 évet,
Sipos Sándor Gábor élt 53 évet,
Vajas Ferenc élt 58 évet,
Majzik György élt 73 évet,
Burai Gergely (Lili) élt 72 évet,
Gonda Sándor élt 64 évet,
Ádám Bálintné Barna Mária élt 82 évet,
Csepcsényi Lajos élt 72 évet,
Tóth János élt 90 évet.

Fotókat készítette: Szász Krisztina

Ferenczi Bence
(Török Teodóra)

Huszárik Ádám
(Huszárik Nikolett)

Kerékgyártó Barnabás
(Borzi Kitti)

Lakatos Bernadett
(Lakatos Anna)

Subák Boglárka
(Tóth Tímea)

Szilágyi Noémi
(Szabó Mónika)

Nyugodjanak békében.

Lázár Gergely Attila
(Takács Andrea)

Pozsa Gábor
(Nagy Edit)

Véradás
2015. március 28-án (szerdán) 8-13 óráig Véradás a Közösségi Házban.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Március 13-19-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Március 20-26-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Március 14-15-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Március 21-22-én
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

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.
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

Víg Károly Levente
(Tyukodi Renáta)

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Hermann Mezőtúr Kft. munkatársakat keres felvételre
BETANÍTOTT FELÜLETKEZELŐI munkakörbe
több műszakos munkarendbe.
Jelentkezni önéletrajzzal a Szolnoki út 79. alatti irodánkban.
Telefon: 06/56 351-091
Lapzárta: 2015. március 18. (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 őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

