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Ajándék és ünnep
A projekt szó ma sokat hasz-

nált kifejezés, már-már olyan 
gyakran halljuk, hogy idegen 
csengése alig sérti fülünket. Ha a 
szinonimáját keressük talán az 
álom szavunk a legmegfelelõbb, 
hiszen minden projekt egy álom.

Egy ilyen álom nagyszerû meg-
valósulásának lehettünk tanúi.

A Kossuth iskola több mint 100 
éves falai a gondos tervezés és a 
szorgos kezek összehangolt 
munkája nyomán megújultak. Az 
elkészült beruházás eredménye-
képpen olyan akadálymentes és 
egészséges környezet alakult ki 
az épületegyüttesben, amit mél-
tán nevezhetünk a XXI. század 
iskolájának. Megteremtve ezáltal 
a korszerû nevelés-oktatás szín-
terét, valóra váltva egykori és a 
jelenlegi diákok és pedagógusok 
oly sokszor kimondott, megírt, 
lerajzolt, elénekelt vágyait.

Az eddig megtett út hosszú és 
fáradságos volt, de közben egyre 
nõtt azoknak a tábora, akik „szív-
ügyüknek” tekintették a nagy 
múltra visszatekintõ iskola meg-
újulását.

Köszönetemet fejezem ki 
mindazoknak, akik a tervezõasz-
taltól a projektzárásig elképzelé-
sükkel, döntésükkel, munkájuk-

kal, erkölcsi és anyagi támogatá-
sukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy az iskolánk megújulhasson.

Ajándék és ünnep.
Ajándék a kívül-belül szemet 

gyönyörködtetõ beruházás az 
iskolahasználók számára, a város 
lakossága számára. S igazi ünnep 
lesz minden nap az iskolában, a 
tanítási-tanulási folyamat órái 
alatt, a pedagógusok, a tanulók 
ünnepe, az oktatás ünnepe, a 
város ünnepe.

Megköszönöm Rózsa Endre 
volt országgyûlési képviselõ és 
Boldog István országgyûlési kép-
viselõ urak támogató együttmû-
ködését.

Köszönetet mondok Búsi Lajos 
helyettes államtitkár úrnak, aki a 

projekt indításakor a megyei köz-
gyûlés alelnökeként segítette 
munkánkat.

Köszönetemet fejezem ki 
Herczeg Zsolt polgármester 
úrnak és Dr. Draskovits Dénes 
volt polgármester úrnak a jelenle-
gi és egykori képviselõtestület 
tagjainak, hogy döntésükkel – az 
iskolánkban folyó magas színvo-
nalú nevelõ-oktatómunka ered-
ményeként – intézményünket 
méltónak találták a beruházás 
támogatására.

Külön köszönetemet fejezem 
ki Horváth Zoltán tervezõmérnök 
úrnak, aki egykori kossuthos 
diákként tervezett a munkatársa-

ival a jelen és jövõ tanulóinak egy 
modern, kényelmes, tágas 
„második otthont”.

Hálás szívvel mondok köszö-
netet a kivitelezõ Hód 2000 Kft 
ügyvezetõjének és felelõs mûsza-
ki vezetõjének idõsebb és ifjabb 
Vékony Ferenc uraknak, akik az 
építkezés elsõ pillanatától kezdve 
példaértékû elkötelezettségrõl 
tettek tanúbizonyságot.

Köszönetet mondok a magas 
színvonalon elkészített iskolabú-
torokért, melyek Ábry Kálmán és 
Kun László szakmai vezetésével 
nyerték el modern, esztétikus, jól 
használható formájukat.

Megköszönöm Gozsovics 
József és Szalókiné Illés Laura 
mérnököknek, hogy a bonyolító 
és mûszaki ellenõrök következe-
tes szigorával végezve munkáju-
kat felügyelték az építkezést.

Külön köszönetemet fejezem 
ki Szûcs Károly mûszaki irodave-
zetõ úrnak, Ács Bálint projektme-
nedzser úrnak lelkiismeretes, 
odaadó munkájukért.

Megköszönöm továbbá mind-

azon szakemberek és segítõik 
nehézséget nem ismerõ, kitartó 
munkáját, akik révén néhány 
hónap alatt megvalósult az álom-
iskola.

Végigsétálva az iskolában talán 
úgy érezhetjük, hogy olyan mér-
tékû a változás, az átalakulás, 
hogy az egykori iskola ódon fala-
ira alig-alig emlékezhetünk. De 

folyt a 2. old.



Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
és kedves hozzátartozóit az Államalapítás Ünnepe alkal-
mából a 2011. augusztus 20-án tartandó városi rendezvé-
nyekre

17:00 Városi Ünnepség, arató felvonulás,
ökumenikus kenyérszentelés

Helyszín: Szabadság tér
18:00 XIII. Országos Citera és Néptánc Gála

Helyszín: Szabadság tér
19:30 Díszkút avatás

Helyszín: Szabadság tér
20:00 A 30 éves Mezõtúri Képzõmûvészeti 
Alkotótelep jubileumi kiállítás megnyitója

Helyszín: Városi Galéria
22:00 Jamie Winchester koncert

Helyszín: Szabadság tér
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szeretnék mindenkit megnyug-
tatni, hogy nagy gonddal óvjuk, 
védjük múltunkat, hagyománya-
inkat, nagy elõdeink szellemisé-
gét és mindezeket itt találjuk a 
falak között ma is, amit a falakon 
túlra, szerte a világba egykori és 
jelenlegi diákjaink visznek 
tovább.

S mi az amit, mi ma útravalóul 
adhatunk diákjainknak? A kör-
nyezetvédelmi szemlélet kiemelt 
szerepet játszik a nevelési prog-
ramunkban. Intézményünk 
ÖKOiskola és a Madárbarát iskola 
címet viseli, a nevelõtestület 
meghatározó célja a gyermekek 
környezettudatosságának erõsí-
tése.

Az építés során elõnyben 
részesítették a természetes, kör-
nyezetkímélõ építõanyagok 
alkalmazását, valamint kiemelt 
szempont volt, hogy az új épület 
egységes képet alkosson és har-
monikusan illeszkedjen környe-
zetébe.

A felújított udvaron új játékok 
és padok szolgálják majd a pihe-
nést, kikapcsolódást a betelepí-
tett fák pedig a kellemes környe-
zetet.

A tartalmi fejlesztések fõ irá-
nya a gyermekek kompetencia-
alapú képzésének megteremtése 
különös tekintettel a nyelvi, 
informatikai, mûvészeti és szoci-
ális kompetenciákra.

Olyan épületegyüttes kialakítá-
sára került sor, amely ellátja az 
általános iskolát korszerû speciá-
lis termekkel - informatikai, ide-
gen nyelvi tantermek- és teret ad 
a tehetséges diákok bemutatói-
nak.

Az elmúlt tanévben indult 
iskolánkban a magyar-angol két 
tanítási nyelvû képzés elsõ osz-
tályban, melynek kiemelkedõ 
eredményeirõl, a szülõk elége-
dettségérõl örömmel adunk szá-
mot minden fórumon. A két taní-
tási nyelvû képzés csoportbontá-
sai tették szükségessé a nyelvi 
termek kialakítását.

2012-ben 30 éves jubileumát 
ünnepli iskolánkban az emelt 
szintû zenei nevelés. Az aula 
hangversenyteremmé változik 
majd egy-egy mini koncert alkal-
mával. Más alkalommal a közös-
ségi tér ünnepségek, iskolai, 
városi, kistérségi, megyei verse-
nyek konferenciák, fórumok 

helyszíne lesz. Intézményünk a 
kiváló elõminõsítés birtokában 
referenciaintézmény kíván lenni, 
szakmai mûhelyfoglakozások, 
bemutatóórák, elõadások szerve-
zõi, házigazdái leszünk ezáltal.

A korszerû felszereltségû gyer-
mekbarát termekben, tapasztalati 
úton, tevékenységközpontú okta-
tás során jutnak újabb és újabb 
ismeretekhez diákjaink. Az önál-
ló ismeretszerzést segítik az új 
iskolai könyvtár nyújtotta lehetõ-
ségek. Az  IKT eszközök ( tanulói 
laptopok, interaktív táblák, 
internet hozzáférési lehetõség) 
minden tanteremben segítik 
majd a diákok eredményes tanu-
lását.

A beruházás lehetõvé teszi, 
hogy az iskola valamennyi fel-
adatának egy épületben eleget 
tegyen – speciális termek, ebédlõ, 
tornaterem, közösségi tér, könyv-
tár, orvosi szoba, lift.

Amellett, hogy az intézmény 

minõségi, modern oktatási és 
mûvelõdési környezetet biztosít a 
diákoknak, pedagógusoknak, 
szülõknek, a településfejlesztési 
program lényeges eleméhez a 
közösségépítéshez is hozzá kíván 
járulni.

Az iskola nevelõtestülete és 
diákközössége nevében tisztelet-
tel meghívom Önöket és az egy-
kori diákokat, a város lakosságát 
az ünnepélyes tanévnyitó ünnep-
ségünkre, ahol mielõtt az iskola-
használók birtokba veszik az 
épületet köszönetet mondanak 
mindazoknak, akik álmaikat 
valóra váltották és megalkották új 
iskolájukat.

Névadónk, Kossuth Lajos gon-
dolatait szem elõtt tartva, bízom 
benne, hogy a megújult intéz-
ményben az általa megálmodott 
sikerrel dolgozunk a máért, s a 
jövõért.

„Én részemrõl a’ mondó 
vagyok, hogy a’ népnevelés 
olyan, mint a tölgy, melynek 
nagy idõ kell, míg a kisded makk-
ból élõfa lesz; de ép’ azért nem 
lehet vele eléggé sietnünk; ’s ha 
csakugyan nem rajtunk áll, egész 
erdõket vetni egyszerre: ültessen 
csak kiki tehetsége szerint apró 
csemetéket, – majd fa fa mellett 
erdõt csinál.”

Tar Anikó, intézmény vezetõû

(ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0010)

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
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Új kedvezmények a mezõtúri strandfürdõ 
látogatóinak

Mezõtúr Város Képviselõ testü-
lete 2011. július 26-ai soron kívüli 
ülésén úgy döntött, hogy az üze-
meltetõ Mezõtúr és Környéke 
Víz- és Csatornamû Kft. javaslatá-
ra a strandfürdõ látoga-
tottságának emelése érdekében 
az eddigi kedvezményeket széle-
sebb intervallumban biztosítja a 
látogatóknak.

Az eddigi hétfõi kedvezmény 
helyett, minden nap 16 óra után a 
felnõtt, diák, illetve a nyugdíjas 
jegyárak 50 %-kal csökkennek. 
Ezzel párhuzamosan változnak a 
családi jegyek árai is, követve az 

elõbb említett kedvezményeket. 
Bevezetésre kerül a látogatói 

jegy, amely azt a célt szolgálja, 
miszerint a fürdõzni nem vágyó, 
de a különbözõ versenyeken 
nézõként résztvevõ látogatóknak 
ne kelljen teljes árú jegyet vásá-
rolniuk.

Mezõtúr Város Önkormányzata 
a lakossági észrevételekkel egyet-
értve úgy gondolta, hogy a ked-
vezmények bevezetésével több 
mezõtúri lakos tudja igénybe 
venni a helyi strandfürdõ szolgál-
tatásait az alábbiak szerint.

Herczeg Zsolt, polgármester

Az új árak 2011. augusztus 1-tõl érvényesek

Mezõtúr Város Kórház Rendelõintézet 
Fejlesztéséért Közalapítvány

Közhasznúsági jelentés

A Közalapítvány egyszerûsí-
tett éves beszámolójának mér-
legének fõbb sorai (tájékoztató 
jelleggel): Táblázat

Költségvetési támogatás fel-
használása:

A Közalapítvány 2010. évben 
költségvetési támogatást nem 
kapott.

Vagyon felhasználásával kap-
csolatos kimutatás:

Kimutatás a 3. sz. melléklet 
alapján.

Célszerû juttatások kimutatá-
sa:

2010. évben cél szerinti jutta-
tások:

Optimum Tesztcsík 10 doboz
Personal aktív teszt 10 doboz
A 2010. évre kapott támogatá-

sok bemutatása: 2010. évben a 
Közalapítvány 534 e Ft támoga-
tást kapott különbözõ jogcíme-
ken.

A közalapítvány vezetõ tiszt-
ségviselõinek nyújtott juttatá-
sok értéke, illetve összege:

A Közalapítvány tagjai sem 

anyagi, sem tárgyi juttatásban 
nem részesültek.

Közhasznú tevékenységrõl 
szóló rövid tartalmi beszámoló:

A közalapítvány célja az 
egészségmegõrzés, betegség 
megelõzés, gyógyító tevékeny-
ség támogatása. Segíteni a régió 
lakosságának kórházi ellátásá-
nak biztosító amortizálódott 
mûszerek cseréjét, beszerzését, 
az elvégehetõ diagnosztikus és 
terápiás beavatkozások köré-
nek kiszélesítését, a helyben 
elvégezhetõ befejezett gyógyke-
zelések szélesebb körûvé válá-
sát. A közalapítvány a tevé-
kenységét az alapító okiratban 
megfelelõen végezte, a kurató-
riumi üléseket megtartotta. A 
Kuratórium döntéseinél priori-
tásként kezelte a célszerûséget, 
a Közalapítvány vagyonának 
minél jobb felhasználását.

Megtekinthetõ:
www.mezotur.hu

Fabó Erika

Kuratóriumi elnök

Az Ottawai Magyar Kórus Mezõtúron a 
Református Nagytemplomban ad

hangversenyt
2011. augusztus 21-én 19.00 órától a 

Gyomaendrõdi Zenebarátok Kórusával.
A belépés díjtalan!

Tájékoztató a képviselõ-testület
2011. június 22-ei soron kívüli

zárt ülésérõl
Változik a kétpói
hulladéklerakó

üzemeltetõje

A Szolnok Térségi Hulladék-
gazdálkodási Rendszerrel kap-
csolatos beruházás keretében 
valósult meg a kétpói hulladék-
lerakó, 5 db hulladékudvar és a 
szolnoki átrakó – válogató – 
tömörítõ állomás.

A beruházást végrehajtó 24 
önkormányzat a Remondis 
Szolnok Zrt-vel kötött együtt-
mûködési szerzõdés eredmé-
nyeként 2004-ben létrehozta  a 
Remondis Kétpó Kft-t. A Kft-vel 
szerzõdést kötöttek a kétpói 
hulladéklerakó és az 5 db hulla-

dékudvar üzemeltetésére.
Ezt a struktúrát a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség és az 
Európai Bizottság sem fogadta 
el, ezért a létrejött vagyontár-
gyak üzemeltetését 2012. janu-
ár 1-tõl a Szolnok Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás 
útján létrehozott  Kft-vel bizto-
sítják.

Mezõtúr a társulásban a har-
madik legnagyobb szavazat-
számmal rendelkezik.

A testület elfogadta a társulás 
alapító okiratát és a társulási 
megállapodást.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ
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Augusztus 9.
(kedd)

18:00 Jönnek a harangok, pódi-
umest
Helyszín: Belvárosi Református 
Nagytemlom
20:00 Voltaire: Candide, inte-
raktív kalandozás
Helyszín: közösségi ház nagyter-
me

Augusztus 10.
(szerda)

17:00 Impro fotoklub kiállítás 
megnyitója
Helyszín: közösségi ház elõtere

18:00 Franz Kafka: Jelentés az 
Akadémiának, melodráma
Helyszín: közösségi ház nagyter-
me
20:00 Arany-kor, zenés balladás 
est, tábortûzzel
Helyszín: Múzeum tér
21:00 arTúr kert mozi
A nyomozó (magyar film, rende-
zõ: Gigor Attila)
Helyszín: Túri Fazekas Múzeum

Augusztus 11.
(csütörtök)

17:00 Hímzõkör kiállításának 
megnyitója

Helyszín: közösségi ház nagyter-
me
19:00 Liszt in Jazz, komolyzene-
jazz formáció
Helyszín: Városi Galéria
19:00 Vivace kamarakórus
Helyszín: Katolikus Templom
19:00 Helyi DJ-k bemelegítõ 
showja
Helyszín: strand
21:00 St. Martin és a Lókötõk 
citerazenekar
Helyszín: Katolikus Templom
21:00 arTúr kertmozi
A zöld sárkány gyermekei 
(magyar film, rendezõ: Miklauzic 
Bence)
Helyszín: Túri Fazekas Múzeum
21:30 Goulasch Exotica DJ 
Set
Helyszín: strand
23:00 Retro disco Dj Nazóval
Helyszín: strand

Augusztus 12.
(péntek)

16:30 Kornélió és Jerzsamen, 
latin-pop duó
Helyszín: központi színpad
17:00 Steve Taylor, pánsíp 

mûvész
Helyszín: belvárosi református 

templom
18:00 arTúr mozi
Pál Adrienn (magyar film, ren-

dezte Kocsis Ágnes)
A vetítés után beszélgetés 

Gábor Évával

Helyszín: közösségi ház nagyter-
me
19:00 Palmetta, világzenei for-

máció
Helyszín: központi színpad
19:30 Dalvarázs kisegyüttes
Helyszín: Casino
21:00 Besh O Drom, világze-

ne
Helyszín: központi színpad
23:00 Nemcsak Berry, rock-

country zenekar
Helyszín: központi színpad

Augusztus 13.
(szombat)

8:00-14:00 Bronzöntés
Helyszín: Takács Tanya
13:00 Mezõtúr és Környéke 
Nyugdíjasok Kistérségi Civil 
Társulásának mûsora
Helyszín: központi színpad
16:00 János Vitéz, a református 

Kollégium diákjainak elõadása
Helyszín: Városi Színházterem
16:00 Kesh, alternatív-rock zene-
kar
Helyszín: központi színpad
17:00 Illúzió és mágia, bûvész 
show
Helyszín: Városi Színházterem
18:00 Major Balázs és 
Megyeri László Rhythm-
Visual
Helyszín: Városi Galéria
19:00 Hollywoodoo, rock zene-
kar
Helyszín: központi színpad
19:30 Re*flex Band, fúvószene-
kar
Helyszín: Casino
21:00 Acoustic World, gitár 
együttes
Helyszín: Casino
21:00 Silver Shine, punk-

rockabilly
Helyszín: központi színpad
23:00 Fish!, rock zenekar
Helyszín: központi színpad

Túri Vásár
Augusztus 14.

Helyszín: központi színpad
8:00 Re*flex Band fúvószenekar 
zenés ébresztõje
9:00 Polgármesterek köszöntõi, 
testvértelepülések mûsorai

Az arTúr fesztivál 2011 és a Túri Vásár programja

Forrás színház

Szilver Shine St. Martin

Kukamese

Besh o Drom
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Az arTúr fesztivál 2011 és a Túri Vásár programja

10:30 Dalma Dance Club mûso-
ra
11:00 Kukamese - Klebersberg 
Kultúrkúria és a Fogi Színház 
mûsora
12:00 Te légy az álmom - 
Tihanyi-Tóth Csaba zenés 
mûsora
13:00 Fõzõverseny eredményhir-

detés
13:45 Karcagi Nagy Zoltán 
Nótaénekes mûsora
15:00 Leg a Láb Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény 
mûsora
15:30 Bárdos Lajos Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény tár-
sastánc tagozatának mûsora
16:00 Tolvai Renáta mûsora
17:00 Sheket, klezmer-
népzenei formáció koncertje
18:30 Maszkura és a 
Tücsökraj zenekar koncertje
20:00 Zászlódobálók, tûzzsong-
lõrök, tûznyelõk vásári mutatvá-
nyai
21:00 Apostol zenekar koncert-
je

Kb. 22:30 TÜZIJÁTÉK

A rendezvényhez kapcsoló-
dó mûvészeti programok, 

kiállítások:
Augusztus 1-tõl augusztus 20-ig 
Képzõmûvészeti Alkotótelep a 
Takács-tanyán
Augusztus 10-tõl az IMPRO 
Fotóklub kiállítása a Közösségi 
Ház elõterében (megnyitó 17 óra)
Augusztus 11-tõl a Hímzõ 
Szakkör kiállítása a Közösségi 
Házban (megnyitó 17 óra)
Augusztus 13-án 8 órától bronz-
öntés a Takács-tanyán
Augusztus 13-án 14 órakor a 
„Papíron, örökül” rajz és fotópá-
lyázat eredmény hirdetése a Túri 

Fazekas Múzeumban
Augusztus 20-tól a Mezõtúri 
Képzõmûvészeti Alkotótelep 

kiállítása a Városi Galériában 
(megnyitó 20 óra)
Augusztus 20-án XIII. Országos 
Citera és Néptánc Gála
Augusztus 21-én 19 órakor az 
Ottawai Magyar Kórus és a 
Gyomaendrõdi Zenebarátok 
Kórusának közös koncertje a 
Belvárosi Református Nagytemp-
lomban
A rendezvény ideje alatt is megte-

kinthetõk a Túri Fazekas 
Múzeum (Bolváry-kúria) állandó 
kiállításai és Veress Miklós kera-
mikus és fia Veres Tamás grafi-
kus kiállítása 
A rendezvényhez kapcsoló-

dó sportprogramok:
Augusztus 12-én „Túri Vásár” 
Kupa nemzetközi gyermek foci-
torna.
Augusztus 13-án 10 órától 
Lovasíjász verseny a Gorkij úti 
lovaspályán
Augusztus 13-án IX. Túri Kupa 
utcai futóverseny
Augusztus 14-én 10 órától séta-
repülés és tandemugrás a 
Földvári úti ideiglenes repülõté-

ren
Augusztus 19-20-án Alföldi 
Sárkányok Harca mezõtúri sár-

kányhajó verseny a Hortobágy-
Berettyó területén
Augusztus 26-28. IV. Túri Kupa 
Nemzetközi Ejtõernyõs 
Célbaugró Verseny a Földvári úti 
ideiglenes repülõtéren.
A rendezvényhez kapcsoló-

dó egyéb programok:
Augusztus 14-én fodrász- és 
körömdíszítõ verseny és bemuta-
tó a Városi Sportcentrumban
Augusztus 13-án Motoros felvo-

nulás, 18:30-tól motorbemutató a 
Szolnoki úton (részletek: www.
tmk04.hu)
Augusztus 13-án 15 órától 
NOHAB Vasútmodellezõ Szakkör 
bemutatója a közösségi házban
Augusztus 14-én ÖKO-Pannon 
szelektív road showja a 
Sportcentrum elõtti területen
Augusztus 14-én 9 órától Véradás 
a volt MHSZ épületében
Augusztus 19-én este lampionos 
csónakfelvonulás, mécses úszta-
tás a Hortobágy-Berettyó 
Városháza mögötti szakaszán
Augusztus 20-án Arató felvonu-
lás

Jó szórakozást!
Sheket

Major Balázs

Apostol

Kesh

Bronzöntés



(2011. augusztus 11-15.)
Mezõtúr városa idén is ven-

dégül látja testvértelepüléseit, 
az erdélyi Árkost, Kálnokot és 
Sepsikõröspatakot, a lengyel 
Maków Podhalanskit, a német 
Weidát, az olaszországi Canellit 
és a vajdasági Törökbecsét. 

A rendezvénnyel szeretnénk 
hozzájárulni egymás kultúrájá-
nak megismeréséhez, megérté-
séhez, a nyitott világszemlélet 
kialakulásához és természete-
sen a testvértelepülési kapcso-
latok még szorosabbá fûzésé-
hez. A találkozó ez alkalommal 
az „Európa a Polgárokért 
Program” keretében, az Európai 
Bizottság támogatásával valósul 
meg. 

A rendezvény programjaiból:
Augusztus 12. 10:00 Túri
Vásár Kupa Nemzetközi 

Gyermek Focitorna a 
Sportpályán a testvértelepülé-
sek csapataival

Augusztus 13. 09:00
Cserebere, Fogadom – Nem-

zetközi Oktatásügyi Konferen-
cia diákok és tanárok részvéte-
lével a Városháza Dísztermében

Augusztus 13. 14:00
A Találkozó logójának meg-

tervezésére kiírt pályázat, illet-
ve a „Papíron, örökül” Rajz- és 
fótópályázat eredményhirdeté-
se, valamint a pályamûvekbõl 
rendezett kiállítás megnyitója a 
Túri Fazekas Múzeumban

Augusztus 14. 09:00
Polgármesterek köszöntõje, a 

testvértelepülések mûsorai a 
központi színpadon

Az eseménnyel kapcsolatos 
kérdéseiket telefonon a +36 56 
551 937-es számon, illetve 
bkiss@mezotur.hu e-mail 
címen tehetik fel.

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklõdõt!

Herczeg Zsolt

polgármester

6 m e z õ t ú r  é s  v i d é k e 2011. augusztus 5.

Testvértelepülési Találkozó az Európai Unió 
támogatásával

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott 
ennek a projektnek a költségeihez. Ez a 
kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit 
tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető 
felelőssé az abban foglaltak bárminemű fel-
használásért.

A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 
Jegyzékén szereplõ elemek bemutatkozás az 

arTúr Fesztiválon és a Túri Vásáron
A mezõtúri fazekasság 

2009-ben került fel a Szellemi 
Kulturális Örökség Nemzeti 
Listájára. A listán szereplõ 
elemek (a további elemek: A 
Népmûvészet Mestere díj 
kitüntetettjeinek tudása és 
tevékenysége; Busójárás 
Mohácson - maszkos farsang-
végi télûzõ szokás; A kunsági 
birkapörkölt karcagi hagyo-
mánya; Élõ hagyományok 
Kalocsa kulturális terében: 
hímzés, viselet, pingálás, 
tánc; A magyar solymászat; A 
halasi csipkevarrás élõ hagyo-
mánya; Matyó örökség – a 
hímzés, viselet, folklór 
továbbélése) mindegyike 
tudatosan õrzi és védi hagyo-
mányait, és fontosnak tartja 
azok minél szélesebb körû 
megismertetését.

A fesztiválon, és a Túri 
Vásárban a mezõtúri fazeka-
sok mellett Mohács és Karcag 
képviselteti magát.

A bemutatkozás
programjai:

2011. augusztus 13. (szom-
bat), 14 óra

A Szellemi Kulturális 

Örökség Igazgatósága 
(Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, Szentendre) tabló-
kiállításának, és a Papíron, 
örökül címû rajz-és fotópályá-
zat anyagából rendezett kiállí-
tás megnyitója. 

Helyszín: Túri Fazekas 
Múzeum (Bolváry-kúria)

A kiállításokat megnyitja, 
illetve a pályázat díjait átadja: 
Dr. Csonka Takács Eszter, a 
Szellemi Kulturális Örökség 
Igazgatóságának igazgatója.

A megnyitó után 15-17 óra 
között a múzeum udvarában 
kézmûvesek segítségével a 
gyerekek és felnõttek is kipró-
bálhatják az agyaggal való 
munkát.

Augusztus 14. (vasárnap)
A Túri Vásárban együtt 

mutatkozik be a mohácsi, a 
karcagi, és a mezõtúri küldött-
ség, valamint a Szellemi 
Kulturális  Örökség 
Igazgatósága.

A mezõtúri sátorban 10-15 
óra között mindenki kipróbál-
hatja a fazekas korongon való 
munkát.

Pusztai Zsolt

arTúr mozi
Augusztus 10, (szerda), 21 

óra Túri Fazekas Múzeum
A nyomozó (magyar film, 

rendezte: Gigor Attila)
Egy boncmester élete látszó-

lag szürke és unalmas, ám a 
hétköznapok igencsak megvál-
toznak, mikor a fõszereplõ 
kénytelen lesz a saját élettörté-
netét részletesebben megvizs-
gálni. Az utóbbi évek egyik leg-
jobb krimije. 16 éven aluliak-
nak nem ajánlott!

Augusztus 11. (csütörtök), 
21 óra, Túri Fazekas Múzeum

A zöld sárkány gyermekei 
(magyar film, rendezte: 
Miklauzic Bence)

Máté János ingatlanügynök 
és Wu, a kínai raktárõr, barátok 
lesznek, holott a helyzetük 
éppen ennek ellenkezõjét való-
színûsítené. Ebbõl bonyodalom 
lesz, pláne mikor ugyanabba a 

pizzafutár lányba szeretnek 
bele. Remek színészekkel egy 
remek humorú, nem minden-
napi történet. 12 éven aluliak-
nak nem ajánlott!

Augusztus 12. (péntek) 18 
óra, közösségi ház nagyterme

Pál Adrienn (magyar film, 
rendezte: Kocsis Ágnes)

Morbid, abszurd és groteszk 
történet egy kórházi elfekvõn 
dolgozó nõvérkérõl, aki a gon-
dokkal terhelt jelenbõl vissza-
térni igyekszik gyerekkorába. 
Ehhez az utazáshoz a legtöbb 
segítséget saját fantáziájától 
kapja. A nemzetközi fesztiválo-
kon is nagy sikert aratott film a 
fõszeplõt játszó mezõtúri szüle-
tésû Gábor Éva remek alakításá-
val. 16 éven aluliaknak nem 
ajánlott!

A filmvetítés után beszélge-
tés Gábor Évával.

2011. augusztus 19-20-án 
ismét megrendezésre kerül a 
mezõtúri sárkányhajó verseny 
a Hortobágy-Berettyó területén. 
Augusztus 19-én (pénteken) a 
sárkányhajókon való hajózásra 
lesz lehetõsége a kilátogató 
nézõknek, este pedig egy látvá-
nyos lampionúsztatásra és fák-
lyás vízi felvonulásra kerül sor. 
Augusztus 20-án (szombaton) 
a résztvevõ csapatok elõfutamo-
kon indulnak, majd a döntõkön 

mérhetik össze tudásukat.
A sárkányhajó versenyen a jó 

hangulatról a kiépített lelátók, a 
sörcsapok, és a zene mellett a 
esti vízi látványosság gondos-
kodik. A rendezvényre minden-
kit szeretettel vár: 

Mezõtúr Város Önkormányza-
ta, Mezõtúri Közmûvelõdési és 
Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft., Mezõtúri Lokál-
patrióta Egyesület, Sárosi Train-
ing&Consulting, Csernyán Péter

Alföldi Sárkányok Harca

Az õsmagyarok mindennap-
jainak részét képezte a lovaglás 

és a harc. Folyamatosan képezték magukat a törzsi vadászatok, 
játékok és versengések alkalmával. A könnyûlovasok mesterien 
kezelték az íjat, melynek elkészítése 5-10 évig is eltarthatott. A 
lovasíjászatra a visszacsapó íjakkal és a lovakkal való bánás magas 
szintû összhangja jellemzõ. A Túri Lovas Klub Sportegyesület a 
Gorkij úti lovas pályán 13. alkalommal rendezi meg az õseink 
hagyományait felelevenítõ lovasíjász versenyt augusztus 13-án.

Lovasíjász verseny



Tisztelt Könyvtárhasználó!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy könyvtári kölcsönzését már ott-

honról is meghosszabbíthatja.
Keresse fel internetes oldalunkat (www.turikonyvtar.hu), ahol 

az online katalógus megnyitását követõen az „OLVASÓI 
ÁLLAPOT” mezõben azonosítóként használja a vonalkódos olva-
sójegy számát (pl. MZSK005), jelszóként a születési dátumát (pl. 
19560304) Ezt követõen már azt az oldalt fogja látni, ahol elvé-
gezheti a mûveletet. Amennyiben biztonságosabb jelszót szeret-
ne használni erre is van lehetõsége. Azt javasoljuk, hogy olvassa 
el a jelzett oldalon található PÉLDA és a SEGÍTSÉG  feliratok 
mögött található információkat is. Sikeres belépést kívánunk! 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár munkatársai
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Faragó Magyarnak dedikált
2011. július 19. kedd 

Ebben az évben a megszokott-
nál egy héttel korábban rendez-
ték Mezõtúron a Faragó Tamás 
Rose Kupát. Az egri sikerrel vég-
zõdött hatcsapatos torna végén 
különdíjat is átadtak: a gyõztes 
csapatból Magyar Márton játéka 
egy a névadó által aláírt labdát 
ért.

Remek strandidõben rendez-
ték Mezõtúron a Faragó Tamás 
Rose Kupát: a tornát hagyomá-
nyosan az elsõ bajnokságán túl-
jutó korosztálynak rendezik. 
Ezúttal a ’99-esek ugrottak vízbe: 
három fõvárosi csapat, a bajnok 
BVSC, az ezüstérmes Vodafone 
Pólósuli, amelynek vezetõje a 
verseny névadója, Faragó Tamás, 
valamint a Honvéd vett részt a 
vetélkedõn.

Vidékrõl a bajnok és Halassy 
Kupa-gyõztes Eger, valamint a 
Szolnok és a Csongrád együttesei 
csaptak össze a gyönyörû, egye-
di készítésû kerámia kupáért.

A szombati csoportkör után 
BVSC–Vodafone-Pólósuli, vala-
mint Eger–Csongrád elõdöntõt 
rendeztek vasárnap. A budapesti 
élcsapatok találkozóján nagy 
küzdelem alakult ki, a Pólósuli 
6-5-ös gyõzelemmel vágott visz-
sza a sárga-kékeknek a bajnoki 
vereségekért, s bejutott a döntõ-
be. Ezután három viszonylag 
sima találkozó következett, 
hiszen a második elõdöntõn az 
egriek 18-5-re, a Honvéd-Szolnok 
helyosztón a budapestiek 14-8-
ra, míg a Csongrád elleni bronz-
meccsen a BVSC 13-5-re nyert.

A finálé nagy kérdése az volt, 
hogy a Vodafone Pólósulinak 
sikerül-e megállítani az elsõ sze-
zonján fantasztikus rajtot vett 

hevesieket, vagy zsinórban har-
madik rangos tornáját is megnye-
ri a vidéki élcsapat? Mindkét gar-
nitúra kemény, szoros emberfo-
gással igyekezett ellehetetleníte-
ni ellenfele támadójátékát, de a 
gólfelelõsök hamar rájöttek, a 
kapusoknak a felnõtt kapu felsõ 
sarkai egyelõre elérhetetlenek, 
így a távoli, jól helyezett lövések 
rendre a hálóban kötöttek ki.

Eleinte a Pólósulinak kapasz-
kodnia kellett, ám a mérkõzés 
középsõ szakaszában átvette a 
vezetést. A záró játékrészre 
azonban egyre fogyott az erõ a 
fõvárosiakból, az Eger pedig for-
dítani tudott, így 30 másodperc-
cel a mérkõzés vége elõtt a heve-
siek egygólos elõnyük megõrzé-
séért passzolgathattak. Talán tíz 
másodperc lehetett már csak 
hátra, amikor a Pólósuli labdát 
szerzett, majd két gyors passz 
után a középen üresen álló játé-
kosa hatalmas, félpályás góllal 
egyenlített! A fennmaradó játék-
idõt már kivédekezték a buda-
pestiek, így a 9-9-es döntetlen 
után büntetõpárbajra került sor. 
Az elsõ hibára a második párban 
került sor, amikor a Pólósuli játé-
kosa kapufát lõtt, s miután az 
egriek a továbbiakban sem 
hibáztak, elhódították a kupát.

A névadó, Faragó Tamás saját 
bevallása szerint egyéni díjakat 
nem szándékozott kiosztani, ám 
az egri Magyar Márton kiváló 
játékát nem tudta figyelmen 
kívül hagyni, így az egri gólfele-
lõs a torna legjobb játékosaként 
és egyben gólkirályaként dedi-
kált labdát kapott ajándékba az 
olimpiai bajnok példaképtõl.

Ritz Gyula

Civil Híradó 

Mezõtúr város önkormányzata 
az Újvárosi Hagyományõrzõ 
Klubot delegálta a közelmúltban 
Kunszentmártonban, Szarvason és 
Törökszentmiklóson megrende-
zett aratónapokra. A csapat mind-
három településen kitett magáért 
és városunkért, hiszen II. helyezés-
sel, illetve különdíjakkal jutalmaz-
ták embert próbáló munkájukat. 
Elsõ kaszásuk Herczeg Antal vál-
lalkozó, aki Patkós Lajos alpolgár-
mester-mezõgazdásszal együtt – az 
önkormányzat anyagi segítsége 
mellett – támogatta a klub részvé-
telét.  Ezek a programok évek óta  
szép példái a civil szféra és az 
önkormányzat eredményes együtt-
mûködésének. 

Július 23-án is nyüzsögtek a 
„civilek” a strandon. 

Szombaton a Városi Nyugdíjas 

Klub tartotta hagyományos, nagy-
szabású rendezvényét. A kánikula 
utáni lehûlés miatt ugyan lehetett 
izgulni, hiszen 35 klub jelezte 
részvételét a X. Túri Nyugdíjas 
Strandpartira  és bizony nehéz lett 
volna „esõnapról” gondoskodni. A 
lelkes klubtagok hajnaltól zsíroz-
ták a kenyereket a közel hatszáz 
fõs vendégsereg számára. Tíz órá-
tól délután ötig váltották egymást a 
dalos-verses-humoros-táncos pro-
dukciók a színpadon, és nem mel-
lékesen sokan fürdõztek is.  Gyalog 
Lajosné klubvezetõ, azaz Maca 
néni  és helyettese Bacsáné Icuka 
lelkes társaikkal együtt elismerést 
érdemelnek  melyet Herczeg Zsolt 
polgármester úr megnyitó beszé-
dében meg is elõlegezett számuk-
ra. 

Boldog Mária

Új szolgáltatás!

Boldog születésnapot Erzsike néni!

Herbály Istvánné Erzsike néni, július 22-én ünnepelte 104. szü-
letésnapját, a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona” J-N-Sz M-i Idõsek 
Otthonában. A Közösségi Ház munkatársai ezúton kívánnak bol-
dog születésnapot és jó egészséget Erzsike néninek.        -a szerk.-
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Készenléti gyógyszertár
Augusztus 5-11-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Augusztus 12-18-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
Augusztus 19-25-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 6-7-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Augusztus 13-14-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Augusztus 20-21-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

Bujda István
(Németh Krisztina)

Balogh Brandon János
(Muzsai Alíz)

Piroska Richárd Noel
(Csillag Krisztina)

Papp Zoltán István
(Lakatos Anna)

Savella Julianna Alíz
(Kovács Szilvia)

Polgár Boglárka
(Budai Tímea)

Tisler Annamária
(Fajsz Anita)

Teleki Gergõ
(Szabó Katalin)

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Szabó Lajos élt 70 évet,
Kállai Lajos Mátyás élt 65 évet,

Nagymihály János Péter élt 47 évet,
özv. Takács Sándorné Szabó Rozália élt 89 évet,

Szabó Lajosné Tóth Róza élt 88 évet,
Abrudán Mihály élt 57 évet.

A Túri Vásáron,
2011. augusztus 14-én 11 órától 

több ezer adag ingyen
babgulyást osztanak ki a

központi színpad környékén!

Kiegészítés a „Mezõtúr és vidéke” 2011. július 22-i számának 9. 
oldalán megjelent „A Katolikus Iskola 2010/2011-es tanéve” címû 
cikkhez: Major Krisztián, 8. osztályos tanuló: Országos futóver-
seny, Székesfehérvár: 10 km, csapatban 5. hely; Kistérségi 
Diákolimpia, Mezõtúr, valamint Megyei Diákolimpia, Szolnok: 
1500 m-es síkfutás, mindkétszer 2. hely; Föld-napi Tófutó-
verseny, Mezõtúr: 1. hely; Túri Trapp futóverseny, Mezõtúr: 2. 
hely.                Molnár Aliz, szülõ
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