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Hogy volt, hogy lesz ...
Szûcs Dániellel, a 
Mûvelõdési, Oktatási és 
Sport Bizottság elnökével 
a bizottság tevékenységé-
rõl, valamint az augusztus 
8-11-ig tartó Mûvészeti 
Napokról, és az azt követõ 
Túri Vásárról beszélget-
tem.

– A MOS Bizottság elnökeként, 
hogyan értékeled az elmúlt fél-
évet?

– Ha külön akarom venni a 
bizottság tevékenységét, elsõ-
sorban az oktatás területén volt 
a legnehezebb dolgunk. Mint 
tudjuk, jogszabály-változások 
miatt igen nagy az átszervezés, 
2013. január 1-tõl mind az álta-
lános, mind a középfokú okta-
tási intézmények központosí-
tásra kerülnek, ami érinti 
nálunk az általános iskolákat 
és a Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiumot. Mint ismeretes a 
Szeged-Csanádi Egyházme-
gyével tárgyaltunk a Teleki 
átadásáról, azonban ezen 
egyeztetések végül tavasszal 
sikertelennek bizonyultak. A 
középiskolánk így marad 
önkormányzati tulajdonban, 
január 1-tõl pedig állami intéz-
ményként mûködik tovább, de 
a jövõt illetõen továbbra is tár-
gyalunk az egyházzal. Az alap-
fokú oktatást nézve is sikeres 
tanévet zártunk, bár mindig fel-
merülnek az egész várost érin-
tõ problémák, mint például a 
demográfiai adatok negatív ten-
denciája, mely természetesen 
hatással van az iskolák gyer-
meklétszámára is. Így az állami 

normatíván felül az önkor-
mányzatnak évrõl-évre erején 
felül kell helytállnia, de fontos 
hangsúlyozni, hogy ezek a pén-
zek jó helyre kerülnek, mivel 
oktatási intézményeink minõ-
sége, mûködési színvonala 
egyre jobb, köszönhetõen a 
kihasznált pályázati lehetõsé-
geknek, és az ott dolgozók 
munkájának. Azonban azt lát-
nunk kell, hogy önkormányza-
tunk nehéz anyagi helyzetben 
van, így az idei költségvetést is 
próbáltuk takarékosan tervez-
ni. Ennek jegyében most az 
iskoláinknál vizsgálatokat vég-
zünk, hogy hogyan mûködhet-
nének gazdaságosabban a jövõ-
ben.

– Ezek hatással lehetnek a 
2012/2013-as tanévkezdésre?

– Hozhatnak olyan eredmé-
nyeket, melyek hatással lehet-
nek a következõ tanévre, de 
fajsúlyosabbak még nem fog-

nak jelentkezni. Azért is érde-
mes ezen most átesni, mert az 
átvétel elõtt az állam szintén 
átvilágítja az intézményeket, és 
mi ezt felkészülten tudjuk majd 
várni, illetve az esetleges hibá-
kat, vagy újításokat már meg is 
tudjuk jeleníteni. Fontos meg-
említenem, hogy a bizottság, 
illetve a képviselõ-testület célja 
továbbra is a mostani iskolai 
struktúra, a minõségi oktató-
nevelõ munka megtartása, fej-
lesztése, a mindenkori támoga-
tások gazdaságos felhasználása 
mellett.

– Térjünk át a sporttevékeny-
ségekre, milyen eredmények 
születtek az elmúlt félévben?

– Elmondható, hogy sport 
terén is nagyon színes ez a 
város. Nem szeretném most fel-
sorolni a sportágakat, hiszen 
mindenki tudja, mennyire szé-
les palettán mozgunk. Nálunk 
is problémát jelent, hogy mai 

modern világunkban a gyereke-
ket egyre nehezebb rávenni a 
sportolásra, aki viszont sportol 
– legyen szó akár verseny- vagy 
szabadidõsportról -, azt magas 
színvonalon teszi, és tette az 
elmúlt félévben is. Vannak 
országos bajnokaink, váloga-
tott atlétáink, csapataink sike-
resen szerepeltek az elõzõ sze-
zonban, így nem lehet pana-
szunk. Nyáron a sportban is 
van egy kis szünet, a csapat-
sportágakban megkezdõdik az 
alapozás és õsszel indul az új 
szezon. A 2011-es esztendõ 
után úgy látom, az idei évet is 
sikeresen zárhatjuk majd 
decemberben, amiért újfent 
köszönet illeti a mezõtúri spor-
tolókat.

Július 14-15-én újra megren-
dezésre került a Rose Kupa, 
immáron 13. alkalommal. A dr. 
Faragó Tamás olimpiai bajnok 
vízilabdázó által alapított torna 
ismét nagy sikerrel zajlott le a 
Városi Strandfürdõ területén. 
Sok tehetséges vízilabdázót lát-
hattak a kilátogató mezõtúriak, 
vidékiek, fõvárosi szurkolók, 
amivel ismét jó hírét vitték 
városunknak. Köszönet Faragó 
Tamásnak, és családjának a 
szervezésért, jövõre pedig újra 
várunk mindenkit Mezõtúrra.

– Közelítünk Mezõtúr szem-
pontjából az egyik legfonto-
sabb dátumhoz, augusztus 
12-éhez, illetve az azt megelõ-
zõ napokhoz, hiszen ez évben 
is megrendezésre kerül a 
Mezõtúri Mûvészeti napok 
rendezvénysorozat, és a Túri 
Vásár.

„Július 14-15-én újra megrendezésre került a Rose Kupa, immáron 13. alkalom-
mal”

Folyt. a 2. old.
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– Tavaly új helyszínen került 
megrendezésre a fesztivál és a 
vásár, ez a víztorony alatti terü-
letet, illetve a strandot, és a 
Szolnoki utat foglalta magába. 
A képviselõ testület úgy gon-
dolta, hogy a terület adta lehe-
tõségeket szeretné még jobban 
kiaknázni, illetve fontosnak 
tartottuk, hogy a strandot és 
környezetét megismertessük a 
vidékiekkel, turistákkal, hogy 
más alkalmakkor is ellátogassa-
nak városunkba.

Mindenképpen megfelelõ 
helyszínnek mondanám ezt a 
területet, hiszen régebben itt 
rendezték meg a WAN2 feszti-
vált, és mindannyiunk örömére 
nemrég az EastFest is itt indult 
útjára, mely igen sikeres ren-
dezvénynek bizonyult. 
Remélem, jövõre újra megren-
dezésre kerülhet, az önkor-
mányzat ebben továbbra is 
partner lesz! A helyszín tehát 
marad, és szeretnénk azt még 
jobban belakni, színesebbé 
tenni az oda kilátogatóknak. A 
fesztivál elõkészületei már a tél 
folyamán elkezdõdtek, az elõ-
adók és árusok megkeresésé-
vel. A teljesség igénye nélkül, 
hogy csak pár nevet említsek, 
fellép majd a Magna Cum 
Laude zenekar, a Mystery 

Gang, Odett, vagy a méltán 
híres Csík Zenekar. Már a múlt 
év folyamán is szerettük volna 
még fiatalosabbá tenni a ren-
dezvényt, természetesen nem 
elfelejtve az idõsebb korosz-
tályt, valamint próbáltunk a 
régi hagyományoknak is meg-
felelni.

Az idén is lesznek olyan fel-
lépõk, akiknek neve a közön-
ség számára nem cseng majd 
ismerõsnek, de mindenképp 
minõségi zenét takar. Ilyen volt 
például tavaly a Kesh zenekar, 
amit egyre többször láthatunk, 
hallhatunk különbözõ zenei 
csatornákon.

– Az elmúlt évekhez hasonlóan 
nemcsak az említett területen 
várja mûsor az érdeklõdõket.

– Így van, ebben az évben is 
törekedtünk arra, hogy a 
fõszínpad könnyûzenei kon-
certjein kívü is nyújtsunk olyan 
programokat, amiket a látoga-
tók is szívesen megtekintené-
nek, így a hagyományokat 
követve a Úri Casinoban is lesz-
nek koncertek, vagy a Fazekas 
Múzeum udvarán újabb filmve-
títésekre kerül sor. Itt említe-
ném meg, hogy a Mûvészeti 
Napokhoz kapcsolódik a 
Kárpát-medencei Motoros 
Találkozó, amely motoros fel-
vonulásukkal fogja színesíteni 
a programot. Augusztus 11-én 
vár minden futni szeretõ 
embert az immár hagyományos 
Túri Kupa utcai futóverseny, 
ahol különbözõ távokban 

indulhatnak a résztvevõk.
A fesztiválról, vásárról 

bõvebben a hamarosan elké-
szülõ programfüzetbõl kaphat-
nak tájékoztatást a lakosok, 
illetve érdemes ellátogatni rész-
letes programokért a www.
muveszetinapok.hu, és a www.
turivasar.hu honlapokra.

– Tekintsünk egy kicsit távo-
labbra, hiszen a vásári hétvé-
ge után a következõ fontos 
dátum augusztus 19-20.

– Az elmúlt évben nagy sikert 
aratott az önkormányzat új 
kezdeményezése a lampion-
úsztatás, így ezt 2012-ben is 
megrendezzük augusztus 
19-én, melyre szeretettel 
várunk mindenkit saját készíté-
sû lámpásokkal a közúti híd 
lábánál. Augusztus 20-án, a 
városi ünnepség mellett várja 
az érdeklõdõket az immár 
hagyományosnak mondható 
sárkányhajó-evezõ verseny, 
melyen – remélem - az elmúlt 
évhez hasonlóan sokan vesz-
nek részt, hiszen nagy célunk 
az, hogy Mezõtúron újra teret 
adhassunk a vízi sportok ked-
velõinek is. Úgy gondolom 
érdemes lesz kilátogatni a prog-
ramokra. Várunk mindenkit!

Miskolczi Adrienn

Vásári forgatag

Távirati stílusban a képviselõ-testület 2012. július 12-i soron kívüli ülésérõl

További kedvezmények a 
strandon

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete úgy határozott, hogy a 
délutáni kedvezményes idõsza-
kot kiterjeszti és a korábban meg-
állapított 16 óra helyett már 14 
órától igénybe lehet venni a meg-
állapított kedvezményt. A felnõtt 
jegy 9 órától 14 óráig 830 Ft, 14 
órától 19 óráig 500 Ft, a diák, 
nyugdíjas jegy 9 órától 14 óráig 
620 Ft, 14 órától 19 óráig 350 Ft. 
A jegyek árai egyebekben nem 
változtak. A döntést azért hozta 
meg a képviselõ-testület, mert a 
kedvezményes idõszakban növe-
kedett a strand forgalma és a 
kedvezmény kiterjesztése által 
további forgalombõvülésre lehet 
számítani.      

Víziközmû üzemeltetési 
szerzõdés

Az Országgyûlés 2011. év 
végén elfogadta a víziközmû-
szolgáltatásról szóló törvényt. A 
törvény alapvetõen megváltoztat-
ja a víziközmû - azaz az ivóvíz- és 
szennyvízszolgáltatás - rendsze-
rét. Az önkormányzatnak az új 
rendszerhez való alkalmazkodás 
érdekében át kell alakítania a 
jelenleg meglevõ víziközmû-szol-
gáltatási rendszert. Ehhez több 
döntést kellett már eddig is és 
kell még meghozni. A képviselõ-
testület hozott már döntést arról, 
hogy tulajdonosként társul egy 
több, mint 30 önkormányzatból 
álló tulajdonosi közösséghez, 
amely a víziközmû-szolgáltatásra 
való jogosultságot egy közös cég 
által biztosítja. Ennek a cégnek a 
neve Duna-Tisza menti 
Önkormányzati Közmû 
Üzemeltetõ Szolgáltató Holding 

Kft. (DTH Kft). A képviselõ-testü-
let július 12-i soron kívüli ülésén 
úgy határozott, hogy üzemelteté-
si szerzõdést köt a DTH Kft-vel, 
amely ezáltal megkéri a víziköz-
mû-szolgáltatásra való jogosult-
ságot az engedélyezõ hatóságtól. 
Ahhoz, hogy a víziközmû-szol-
gáltatás rendszerét a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelõen 
mûködtesse, az önkormányzat 
további döntéseket is szükséges 
meghozni.      

A fõiskola vagyonáról
A Szolnoki Fõiskola megvásár-

lásra felkínálta Mezõtúr Város 
Önkormányzatának a fõiskola 
mezõtúri telephelyein található 
ingóságokat, illetve a Szabadság 
tér 15. alatti ingatlant. A Szolnoki 
Fõiskola az ingóságot pályázati 
eljárás keretében kívánja meghir-
detni, illetve az ingatlan esetében 

pályázatot hirdetett meg. Az 
önkormányzatnak a jogszabály-
nál fogva elõvásárlási joga van. 
Az ingóságokért a fõiskola mint-
egy 26,2 millió forintot, az ingat-
lanért 32,5 millió forintot kér az 
önkormányzattól. Az önkor-
mányzat az ingatlan esetében 
elõvásárlási jogával nem kíván 
élni, mivel annak megvásárlására 
nem rendelkezik fedezettel a 
költségvetésében. Az ingóságok 
esetében az önkormányzat 
viszont kéri a Szolnoki Fõiskolát, 
hogy augusztus 31-ig nyilatkoz-
hasson az elõvásárlási jogáról, 
mivel az ott található ingóságok 
további használatával kapcsolat-
ban a Gál Ferenc Fõiskolával 
egyeztetni szükséges.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ
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„Fürkész csemeték a mezõtúri
Gyermek-kert óvodában”

Referenciai-intézménnyé 
válás Mezõtúron

Esélyegyenlõség biztosítása 
a kompetencia alapú program 

jegyében
Tájékoztatás a TÁMOP-

3.1.7-11/2  pályázaton elnyert 
támogatásról

A referencia-
intézmény egye-
di, más intézmé-
nyek számára is 
p é l d a é r t é k û , 
m û k ö d é s é b e n 
koherens, befo-
gadó, gyermek-
központú peda-
gógiai gyakorlat-
tal, szervezeti 
innovációval ren-
delkezõ és ezt 
szolgáltatásaiban 
publikálni, vala-
mint átadni 
képes közoktatá-
si intézmény. A 
referencia-intézmények a köz-
oktatás fejlesztésének minõsí-
tett bázisai lesznek.

A projekt megvalósításával 
hozzá kívánunk járulni az 
értékalapú, a hazai és a nemzet-
közi innováció értékeit ötvözõ 
országos referencia-intézményi 
hálózat kialakításához. Az 
Intézményi Fejlesztési Terv 
alapján felkészülünk jó gyakor-
lataink továbbadására, elter-
jesztésére, segítve más közok-
tatási intézmények szakmai 
fejlesztési tevékenységét. A 
szolgáltatások ellátását a refe-

rencia-intézményi mentor-
pedagógussá válás biztosítja. 
Szorosabb együttmûködés ala-
kul ki, erõsödik a partnerkap-
csolat és hálózati együttmûkö-
dés.

A projekt megvalósításával 
intézményünk referencia-intéz-
ménnyé válik. A szakmai meg-
valósulás során a projektben 
részt vevõ kollégák szakmai fel-

készültséget sze-
reznek a fenntar-
tás idejére és azt 
követõen is a 
mûködtetéshez. 
A folyamatos 
hálózati tanulás 
eredményeként 
egyre több peda-
gógus sajátítja el 
azokat az eljárá-
sokat, módszere-
ket, mentorá-
láshoz szükséges 
k é p e s s é g e ke t , 
melyek biztosíté-
kai a létrehozott 
fejlesztéseknek. 

Mindezek hoz-
zájárulnak a folyamatos meg-
újuláshoz, a tapasztalok alap-
ján eljárási-, módszertani és 
mentorálási korszerûsítések-
hez. A projekt során megtörté-
nik a referencia-intézményi 
mûködéshez szükséges szerve-
zeti, oktatásszervezési és szol-
gáltatás-szervezési gyakorlat 
kialakítása és beépítése a peda-
gógiai gyakorlatunkba, mely 
dokumentumainkban jelenik 
meg, amely szintén a fenntartás 
biztosítéka. A szolgáltatás szín-
vonalas mûködéséhez a feltéte-
lek biztosítottak.

Az Európai unió és a 
Magyar Állam által 
nyújtott támogatás 
összege:
3.000.000 Ft.
Projekt megvalósítása:
2012.04.01- 2012.11.30. 
Helye:
Gyermek-kert Óvoda 
Földvári út 61.sz.
Kedvezményezett:
Mezõtúri Általános 
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, 
Óvoda, Pedagógiai Szak-
szolgálat és Könyvtár 

www.muveszetinapok.hu
www.turivasar.hu

Szent Erzsébet nyomában
Türingiában

Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egy lelkes tanár, Szabó 
Zsigmond tanár úr a mezõtúri 
Teleki Blanka Gimnáziumban, 
és szintén egy lelkes tanár, 
Andreas Kotsch a weidai 
S a m u e l  D ö r f fe l 
Gimnáziumban, Türingiában. 
E két középiskola között e két 
lelkes tanár kezdeményezésé-
re pedig egy közel 20 évre 
visszamenõ testvériskolai 
kapcsolat alakult ki, melyet 
oda-vissza történõ cserediák-
akciók varázsoltak még erõ-
sebbé és szorosabbá.

Az idei tanév meséje pedig 
szeptember 26-án kezdõdött, 
amikor a német diákok és 
tanáraik ellátogattak hozzánk, 
és a MEDITA sportmérkõzése-
ken szurkolhattak a „mieink-
nek”, táncházon és sulis kon-
certeken vehettek részt, vala-
mint a szarvasi arborétumba 
és a Parlamentbe is ellátogat-
tak,  sõt a Dunán is hajóztak.

A mi történetünk pedig 
egész pontosan ez év április 
15-én kezdõdött, amikor 
vasárnap este 21 tanuló és 3 
tanár felszállt a buszra. A több 
mint fél napos utazás után a 
weidai iskolában már ebéddel 
vártak minket, majd délután 
kezdetét vette az ismerkedés a 
vendéglátó családokkal sza-
bad program formájában. 
Mivel egész héten - mindenki 
külön- egy-egy családnál 
lakott, így a nyelvgyakorlásra 
kiváló lehetõségünk volt. 
Nagyon élveztük, hogy jól 
boldogultunk, s a nyelvtanu-
lásunk eredményes volt.

Kedden a polgármester 
fogadott bennünket a 
„Rathaus”-ban (a Városházán), 
a város legfinomabb sütemé-
nyeivel. A nap Osterburg 
(Weida legrégibb városrésze) 
felfedezésével folytatódott. 
Megcsodáltuk a várat, sétál-
tunk a középkori hangulatot 
idézõ utcákon. A többi nap is 
változatosan, szinte varázsla-
tos gyorsasággal telt el: meg-
tudtuk az eisenachi Wartburg 
várában s a templomokat 

járva, hogy milyen nagy sze-
retettel õrzik külföldön a kato-
likus egyház magyar szárma-
zású szentjének, Szent 
Erzsébetnek emlékét. (Árpád-
házi Szent Erzsébetet egyéb-
ként többnyire rózsákkal a 
kötényében, kenyérrel a 
kosárban, illetve korsóval, 
pálmaággal szokták ábrázol-
ni. Okossága miatt a diákok, 
tudósok, egyetemek; önzet-
lensége végett a szegények, 
elesettek, betegek védõszentje 
is.) Iskolánk egy koszorúval 
rótta le tiszteletét „Elisabeth 
von Thüringen” szobra elõtt.

Ezenkívül még egy német 
színdarabot is láthattunk a 
gerai színházban, valamint a 
gimnáziumban különféle tan-
óráknak lehettünk mi is aktív 
részesei, mint például matek, 
fizika, angol, rajz és testneve-
lés. 

Látogatásunk utolsó napján 
Achs tanár úr dráma tagozatos 
diákjaival készült felvételeit 
mutatta be az ottani gimnazis-
táknak, s készítettünk egy 
projekt munkát is, melyet a 
weidai iskolának adtunk. 
Hazafelé vezetõ utunkat a prá-
gai városnézésünk zárta, így 
sajnos lemaradtunk és csak 
hírbõl értesülhettünk egy 
türingiai kisváros templomá-
nak aznapi felavatásáról, 
melynek - milyen érdekes egy-
beesés- Szent Erzsébet nevét 
adták. Helyette viszont sétál-
hattunk a Károly-hídon, 
ráérezhettünk Prága óváros-
ának különleges hangulatára.

Úgy gondolom, hogy a 
hazánkétól kissé eltérõ éghaj-
lat és a hosszú utazás fáradal-
mai ellenére mindenki számá-
ra tartalmas és érdekes hét 
volt ez Németországban. Új 
élményekkel, baráti kapcsola-
tokkal, új ruhadarabokkal és 
természetesen valamennyi 
„ránk ragadt” német szókincs-
csel lettünk gazdagabbak!

Varga Edina

Teleki Blanka Gimnázium
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arTúr fesztivál

Tisztelt Mezõtúri 
Polgárok!

2012. augusztus 12-én 
ismét megrendezésre 
kerül a Túri Vásár, és az 
azt megelõzõ napokban 
az arTúr Fesztivál. A 
fesztivál az elmúlt évek-
hez hasonlóan városunk 
több helyszínén várja 
látogatóit. A fesztivál és 
vásári programok köz-
ponti helye a tavalyi 
évhez hasonlóan a 
Szolnoki úti volt virág-
kertészet területe.

A Túri Vásár a már tõle 
megszokott színes vásári for-
gatagával a Szolnoki úton 
várja az érdeklõdõket. A 
Szolnoki út vásárral érintett 
területét és a bekötõ utakat 
ebben az évben is már szom-
baton déltõl lezárjuk, majd 
az útzárat vasárnap éjféltõl 
oldjuk fel. Ezúton is nagyon 
köszönjük az útzárral érintett 
területen lakók és cégek 
türelmét és megértését.

Az arTúr fesztivál 
programja
Augusztus 8.

Szerda

17:00 - Rozsdalovag és a 
kísértet - gyermekmusical a 
Kossuth Lajos Általános 
Iskola elõadásában - hely-
szín: Városi színházterem

20:30 - arTúr szabadtéri 
mozi - Finánc a pácban, 

francia filmvígjáték (2010) - 
helyszín: Túri Fazekas 
Múzeum udvara

Augusztus 9.
Csütörtök

20:00 - DEBUSSY IN JAZZ 
- Nagy János és Frankie Látó 
- Debussy 150. születésnapjá-
nak éve - helyszín: Városi 
Galéria - Múzeum tér 1.

20:30 - arTúr szabadtéri 
mozi - Életrevalók, francia 
filmvígjáték (2011) - hely-
szín: Túri Fazekas Múzeum 
udvara

Augusztus 10.
Péntek

18:30 - BUPADEST 
NUFOLK REVOLUTION kon-
cert (folk és hiphop) - hely-
szín: Fesztiválszínpad

19:30 - DALVARÁZS 
KISEGYÜTTES - helyszín: 
Túri Casino udvara

20:30 - VESZELKA 
KOMMANDÓ koncert (nép-
zene pop-rock-punk alapok-
kal) - helyszín: 
Fesztiválszínpad

22:30 - MAGNA CUM 
LAUDE koncert - helyszín: 
Fesztiválszínpad

Augusztus 11.
Szombat

17:00 - BÛVÉSZ SHOW - 
HERBÁLY ANDRÁS ÉS 
BARÁTAI - helyszín: Városi 
színházterem

18:30 - ÖSKESTAR koncert 
(balkáni zene funk-jazz-latin 

és elektronikus zenei ele-
mekkel) - helyszín: 
Fesztiválszínpad

19:00 - RE*FLEX BAND - 
helyszín: Túri Casino

20:30 - ODETT & THE GO 
GIRLZ! koncert (alternatív 
pop) - helyszín: 
Fesztiválszínpad

22:30 - AB/CD koncert 
(AB/CD tribute) - helyszín: 
Fesztiválszínpad

A Túri Vásár 

Programja
Augusztus 12.

8:30 - Zenés ébresztõ a 
RE*FLEX BAND-del, valamit 
majorettfelvonulás, bemuta-
tók. Indulás a Közösségi 
Háztól a színpadig.

11:00 - 12:00 - SÜSÜ A 
SÁRKÁNY - gyermekmûsor

12:20 - 13:30 - MÁGA 
ERNÕ ÉS ZENEKARA

13:30 - 14:15 - A TÚRI 
VÁSÁR FÕZÕVERSENYÉNEK 
EREDMÉNYHIRDETÉSE

14:15 - 15:15 - DALMA 
DANCE CLUB valamint a 
LEG A LÁB táncosainak 
bemutatója

15:30 - 17:00 - MISSISSIPPI 
BIG BEAT koncert

18:00 - 19:30 - MYSTERY 

Magna Cum Laude

Életrevalók - -francia filmvígjáték (2011)

Öskestar

Re*Flex Band
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GANG lemezbemutató kon-
cert

20:00-20:30 - TÛZZSONG-
LÕR BEMUTATÓ

21:00 - 22:30 - CSÍK 
ZENEKAR KONCERT

- kb. 22:40 - TÛZIJÁTÉK

Kapcsolódó
programok

Mûvészeti progra-
mok, kiállítások:

Augusztus 1-20-ig Képzõ-
mûvészeti Alkotótelep - 
helyszín: Takács tanya

Augusztus 6-tól az Impro 
Fotoklub kiállítása - hely-
szín: Közösségi Ház elõtere

Augusztus 7-én 16 órakor a 
Túr-Tû Foltvarró Szakkör 
kiállításának megnyitója - 
helyszín: Közösségi Ház

Augusztus 20-tól a 
Mezõtúri Képzõmûvészeti 
Alkotótelep kiállítása - hely-

szín: Városi Galéria
Augusztus 20. XIV. 

Országos Citera és Néptánc 
Gála - helyszín: Szabadság 
tér

Sportprogramok:

Augusztus 19-én 10 óra 
Lovasíjász verseny - hely-
szín: Gorkij úti lovaspálya

Augusztus 11-én X. Túri 
Kupa utcai futóverseny - 
Helyszín: belváros

Augusztus 11-én Túri 
Kupa koronglövõ verseny - 
helyszín: SKEET pálya

Augusztus 11-én Túri Vásár 
Horgászverseny - helyszín: 
Ligeti-tó

Augusztus 19-20 - „Alföldi 
Sárkányok Harca” Sárkány-
hajó verseny - helyszín: 
Berettyó fõcsatorna városi 
szakasza

Egyéb programok:

Augusztus 10-12. Kárpát-
medencei motorosok találko-
zója, felvonulása

Augusztus 12 - Fodrász és 
Smink verseny - helyszín: 
Városi Sportcentrum

Augusztus 11 - NOHAB 

Vasútmodellezõ Szakkör 
bemutatója - helyszín: 
Közösségi Ház emelete

Augusztus 11-én 7-12 óráig 
Túri Piac - helyszín: Petõfi u. 
14.

Augusztus 12.-én 9-14 ig 
Véradás a volt MHSZ épület-
ben

Augusztus 11-12. - VIII. 
Vasutas Nyugdíjas Klubok 
Országos Találkozója

Augusztus 19. 20 óra - 
Lampion úsztatás - helyszín: 
Hortobágy Berettyó Fõcsator-
na

Augusztus 20 - Szent István 

napi ünnepség, MOTIVA 
KONCERT  helyszín: 
Szabadság tér

A programokról bõvebben 
plakátjainkon, programaján-
ló mûsorfüzetünkben, vala-
mint a www.turivasar.hu a 

www.mezotur.hu  és www.
mkskft.hu oldalakon folya-
matosan tájékoztatjuk 
Önöket.

A programok látogatása 
ingyenes!

Ezúton is nagyon köszön-
jük mindazon intézmények-
nek, civil szervezeteknek, 
vállalkozásoknak, magánsze-
mélyeknek a segítséget, akik 
rendezvényeik szervezésével 
hozzájárulnak az arTúr 
Fesztivál és Túri Vásár prog-
ramjainak színesítéséhez, 
illetve munkájukkal segítik a 
programsorozat lebonyolítá-
sát!

Minden érdeklõdõt szere-
tettel vár Mezõtúr Város 

Önkormányzata, és a
szervezõ Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport 
KKN. Kft.

Túri Vásár

Odett

Mississippi Big Beat

Mystery Gang

Csík zenekar
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Minõsítõ tábla a 
múzeum falán

A Fazekas Múzeum kiállító-
épületének, a Bolváry-kúriának 
bejárata mellett került elhelye-
zésre az az üvegtábla, amely a 
magyarországi Szellemi 
Kulturális Örökség listáján sze-
replõ elemek UNESCO által is 
elismert közös logóját ábrázol-
ja.

A logó egy fa sziluettjét ötvö-
zi az emberi ujjlenyomat rajzo-
latával, így szimbolizálva, hogy 
minden emberi tevékenység jól 
felismerhetõ, egyedi nyomot 
hagy kultúránkon.

arTúr a múzeumban

A Túri Fazekas Múzeum sza-
badtéri filmvetítésekkel, város-
nézõ idegenvezetéssel és kiállí-
tásaival csatlakozik az arTúr 
Összmûvészeti Fesztiválhoz. 

A Fesztivál idején minden 
nap 10-12 és 15-17 óra között 
látogathatók az állandó kiállítá-
sok, valamint Búsi Lajos és 
Gonda István fazekasok, a 
Népmûvészet Mestereinek 
közös kiállítása. 

A Túri Vásár napján 10-17 
óráig folyamatosan nyitva a 
múzeum!

Pusztai Zsolt  muzeológus

Múzeumi hírek

Augusztus 8. 20:30  Finánc a pácban 
francia filmvígjáték (2010)
12 éven aluliak számára nem ajánlott

Meghívó
Mezõtúr Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom 

Önt és családját a Testvértelepülési jubileumok alkalmából 2012. 
augusztus 11-én (szombaton) 18,00 órakor a Közösségi Ház 
Jurta-termében megrendezésre kerülõ rendezvényre. 

Az ünnepségen visszatekintünk a testvértelepülési megállapo-
dások aláírása óta eltelt idõszak eseményeire és eredményeire. Ez évben immár 20 éves az erdélyi 
Árkos, Kálnok, Sepsiköröspatak településekkel fennálló kapcsolatunk. A németországi Weida 
városával 15 éve, míg az olasz Canellivel 10 éve kötött az önkormányzat testvértelepülési megálla-
podást.

Az ünnepi mûsorban közremûködnek a Mezõtúri Közmûvelõdési és Közgyûjteményi Intézmény 
Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Herczeg Zsolt

polgármester

A Dalvarázs Társulat jubileumi hangversenye

2012. augusztus 10-én 
(pénteken) 19.30 órai kez-
dettel kerül sor a 
Dalvarázs Társulat            
X. nyári hangversenyére 
az Úri Casino gyönyörû 
kertjében. 

A mûsorban felcsendülnek 
népszerû operaáriák, musical 
részletek,  operettek, filmdalok  
és sanzonok. 

Elõadók: Kozák Júlia, 
Herbály Katalin, Pál Hajnalka, 
Szûcs Orsolya, Nagy Dóra,  
Varga Böbe, Varga Orsi, Szilágyi 
Sándor I., Szilágyi Sándor II., 

Petróczki Csaba, Búsi Ferenc, 
Sülyi Károly.

Vendég: a Városi Pedagógus 
Kórus – Kugyela Anna vezetésé-
vel – szólót énekel: Éger Ádám

Kísér: Billédiné Molnár 
Andrea, Kocsik Mónika, Papp 
Nikolett, Petróczki Vivien –
hegedû;

Guba Béláné, Veress Ágnes – 
cselló; Székely Orsi fuvola; 
Kálnai Kata klarinét; Soós 
Kálmán harmonika, Némethi 
Ákos bõgõ; Nagy Dániel dob; 
Berczeli Endre zongora. 

szervezõ Szûcs Orsolya

A vásár városa
Lovaskocsis és kerékpáros városnézés idegenvezetéssel

Nézze és ismerje meg a Túri 
Vásár napján Mezõtúr néhány 
szép nevezetességét!

A körutazás a Túri Fazekas 
Múzeumból (Bajcsy-Zsilinszky 
E. út 41.) indul 14 órától, ahol a 
mûemlék Bolváry-kúria mellett 
megismerkedhet a túri kerámia-
mûvesség történetével.

Ezután az érdeklõdõk ló von-
tatta kocsin, vagy a múzeumban 
bérelhetõ kerékpárokon jutnak el 
a Badár Emlékházhoz (Sugár út 
28.), ahol megnézhetik a fazekas 
Badár-család munkáit, illetve szó 
esik a hagyományos nagykunsá-
gi, parasztpolgári életmódról is.

A település újvárosi részérõl a 
kocsik és a biciklik  belvárosi 
területre, a Kossuth Lajos térre 
tartanak majd, ahol a Református 
Nagytemplomról, a Református 

Kollégiumról, a Bazár, a Nemzeti 
Szálloda, a Tûzoltó Laktanya 
épületérõl esik szó, illetve a 
Városháza tornyából messze-
messze elláthatnak minden égtáj 
felé.

Néhány száz méterrel a tértõl, 
az idén 150 éves Zsinagóga 
(Múzeum tér 1.) épületének meg-
ismerésével zárul a túra.

Idegenvezetõ: Pusztai Zsolt 
muzeológus

Lovaskocsis túra díja: 500 ft/fõ
Kerékpár kölcsönzés díja a túra 

idejére: 500 ft/db
A túra tervezett idõtartama: 2 

óra
Információ: Tel.: 06 56/350-

174; 30/315-16-27 E-mail: 
fazekasmuzeum@gmail.com

Bolváry-kúria
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Rangos vízilabdatornát rendeztünk

Dr. Faragó Tamás olimpiai baj-
nok vízilabdázóval, városunk 
díszpolgárával közösen idén is 
megrendezte az önkormányzat a 
ROSE Kupa Gyermek 
Vízilabdatornát. Immár XIII. alka-
lommal adott otthont a városi 
strandfürdõ ennek a sportese-
ménynek. A bajnok célja ismert: a 
bajnokság mérkõzésein túl minél 
több versenyzési lehetõséget biz-
tosítani az utánpótlás korú sporto-
lók számára, mindezt egyik ked-
venc városában, Mezõtúron meg-

rendezve. A tornára hagyományo-
san 3 vidéki és 3 budapesti csapat 
kap meghívást az évközi teljesít-
ményük alapján. Ez évben: 
Szolnok, Csongrád és Eger, vala-
mint a Bp-Honvéd, a BVSC és a 
Vodafone Pólósuli játékosai utaz-
hattak Mezõtúrra. 

A Veress Gyula helyi keramikus 
által készített kupákért ismét nagy 
küzdelem alakult ki. Valamennyi 
játékos, edzõ és szurkoló szülõ 
egyaránt komolyan vette a részvé-

telt, melynek eredményeként a 
11-12 éves vízilabdások jó színvo-
nalú mérkõzéseket játszottak.

Egy tornának mindig van gyõz-
tese: 2012-ben a Vodafone Pólósuli 
nyerte el a kupát. A legjobb játé-
kosnak az edzõk Melegh Milánt 
választották a 2. helyezett Eger 
csapatából, míg a gólkirály a szol-
noki Turcsányi Ákos lett. 

A legjobbakról a jövõben még 
akár hallhatunk is, hiszen a jelen-
lévõk közül is több fiatal célja az 
olimpiai részvétel.

Ezúton köszönjük a 
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr, a 
Mezõtúr és Környéke Víz- és 
Csatornamû Kft., a városi strand-
fürdõ dolgozóinak, a Strand-
büfének és a Mezõtúri Köz-
mûvelõdési és Sport KKN Kft-nek, 
valamint  a versenybíróság tagjai-
nak (Kelemen Edit, Pályi Norbert, 
Szabó Zsigmond) a torna sikeres 
lebonyolításához nyújtott segítsé-
gét.

Herczeg Zsolt polgármester 

Dr. Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó és Herczeg Zsolt polgármester 
nyitotta meg a rendezvényt

„Tisztelet” az Újvárosi Iskolának…

„A berregõ iskolacsengõ 
öregdiákokat szólított 2012. 
június 9-én az Újvárosi 
Iskolában. Az 1962-ben végzett 
8.a és b osztály tanulói 50 éves 
találkozóra gyülekeztek. Vidám 
köszöntés fogadta az érkezõket 
régen nem látott barátok ölel-
ték egymást. Rövid idõre ismét 
felszabadult gyermekként örül-
tek a találkozásnak.

Hetvennégyen  fejezték be 
akkor az Újvároson az általá-
nos iskolát. Lelkes szervezõk 
és a hívogató csengõ szavára 
–50 év után- újra találkoztak a 
kedves  iskolában a volt taná-
rokkal, osztálytársakkal, bará-
tokkal. Negyvennyolc „tanuló” 
volt jelen az osztályfõnöki 
órán. Meghatottan emlékeztek 
azokra a tanárokra és osztály-
társakra, akik már nem lehettek 
jelen a találkozón. Emlékezni, 
barátkozni érkeztek.

Mindnyájan beszámoltak 
arról, hogyan alakult az életük 
az általános iskola befejezése 
után. Nincs két teljesen egyfor-
ma életsors, de abban sok az 
azonosság, hogy az elért ered-
ményekért mindenkinek áldo-
zatot kellett hoznia. Szóltak 
arról, hogy milyen fontos szá-
mukra a családi összetartozás,  
gyermekeik, unokáik boldogu-
lása. Jutott elismerés a volt 
iskolának is.

Valamennyien szeretettel, 
hálás szavakkal emlékeztek 
egykori nevelõikre, a tõlük 
kapott útravalóra, az iskolai 

közösség családias légkörére.
A megfogalmazott gondola-

tok és õszinte tekintetek azt 
közvetítették a jelen lévõ 
három tanár számára, hogy 
büszkék vagyunk rátok, jó volt 
tanulónak és nevelõnek lenni 
az Újvárosi Iskolában. A mai 
nap is ezt erõsítette.

A résztvevõk megkoszorúz-
ták a templom alatti épület 
falán levõ jubileumi emléktáb-
lát. Megilletõdve léptek be 
azokba a tantermekbe, melyek 
az iskola két volt nevelõjének 
Korom Gyuláné, Salánki István 
nevét viselik. „Emlékterem” jel-
zik az emléktáblák.

Az oldott hangulatú beszél-
getés, barátságos este közös 
vacsora mellett folytatódott. 
Úgy határoztak, hogy ezentúl 
gyakrabban találkoznak.

U.i.: - A találkozó osztály 
résztvevõi köszönik Tóthné 
Kara Judit tagiskola vezetõnek,  
Biróné Rózsikának, hogy helyet 
biztosítottak a találkozó öregdi-
ákoknak a volt iskolájukban.

- Megköszönik a szervezõk 
kiemelten Farkas Bandi és 
Barna Gyuri fáradozását, mely-
lyel maradandó élményt sze-
reztek a megjelenteknek.

- Az Újvárosi Iskola nyugdí-
jas nevelõi jó munkát kívánnak 
az itt dolgozó kollegáknak. Sok 
olyan hálás tanítványt, mint 
amilyenek  a jelen találkozó 
osztály résztvevõi.

Veres Gyuláné

Balról-Jobbra névsor: Tóth Eszter, Sindel Klára, Draskovits Magdi, Balla Jutka, 
Kiss Róza, Kalóczkai Sándor, Toronyi Erzsi, Fejes Eszter, Lévai Erzsi, Török 
István, Igriczi Zsuzsa, T. Nagy Irén, Arany Mari, Szabó Feri, Csuka István, 
Csepregi Károly, Csatári Mari, Ács László, Lévai Kálmán

Köszönet a segitségért.
A mezõtúri Városi Nyugdijas Klub 2012. július 7-én 19. alkalommal 

rendezte meg hagyományos strandpartiját. A rendezvényen a meleg idõ 
ellenére is mintegy 336 fõ vett részt. Az ország különbözõ településeirõl 
érkeztek vendégek, és a helyi meghívott klubok, csoportok is megtisz-
teltek jelenlétükkel. Ez a rendezvény segitség nélkül nem jöhetett volna 
létre. Köszönjük támogatóink önzetlen segitségét. Herczeg Zsolt polgár-
mester úrnak, Mezõtúr és Környéke Víz-és Csatornamû Kft-nek, 
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft-nek, Mezõtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelõ KKN Kft-nek, Jászkun Volán Zrt. 
Autóbuszállomás Mezõtúr, Tourinform Iroda Mezõtúr, Herczeg Antal, 
Tibi Cukrászda, Papírforrás, Búsi József - Búsi Józsefné keramikus, 
Körmöndi Andrea, Boldog Mária - Medgyesi Ferencné könyvtár részé-
rõl, Tiba Zsigmond.            A Klub nevében Bacsa Miklósné Klubvezetõ



m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2012. július 27. közéleti lap

Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, 
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: 
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ, 
tipográfus: Vékony Erzsébet. A munkát szerkesztõ bizottság segíti. 
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2012. augusztus 1. (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 érke-
zett 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.

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

Készenléti gyógyszertár
Július 27- augusztus 2-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Augusztus 3-9-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Július 28-29-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Augusztus 4-5-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Karsai Sándor élt 72 évet,
Ugrai Zsigmondné Kovács Erzsébet élt 55 évet,

Baré Istvánné Komár Erzsébet élt 78 évet,
Csató Ferenc élt 63 évet,

Herbály Lajosné Kiss Mária élt 63 évet. Balázs-Záper DominikBalázs-Záper Dominik
(Záper Adrienn)(Záper Adrienn)

Bíró Dániel LeventeBíró Dániel Levente
(Brusznyiczki Katalin)(Brusznyiczki Katalin)

Guth Bianka ÉvaGuth Bianka Éva
(Skultéti Éva)(Skultéti Éva)

www.muveszetinapok.hu
www.turivasar.hu
www.mkskft.hu

www.mezoturesvideke.hu
Mihály FélixMihály Félix

(Szsbó Anita)(Szsbó Anita)

Ismét lesz
lampionúsztatás

Az elmúlt évben hagyományt teremtettünk 
egy szívmelengetõ, szép látványt nyújtó 
fáklyás csónakfelvonulással és lampion-
úsztatással egybekötött rendezvénnyel. 

Idén is várunk mindenkit 2012. augusztus 
19–én este a Városháza mögötti sétányon. 
Azok, akik saját készítésû (fa, nád, papír) 
tárgyaikon szeretnék gyertyáikat úsztatni, 

ne késlekedjenek a megvalósítással. 
Mezõtúr, 2012. július 9.

Mezõtúr Város Önkormányzata

Kutya-macskatartók figyelem!

A Túri Vásár napján 2012. augusztus 12-én este a CSÍK 
ZENEKAR élõ koncertje után lesz a tûzijáték, elõrelátha-
tólag 22.40 órától. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kutyák, 
macskák nagyon megrémülnek, rosszabb esetben 
elmenekülnek otthonról a tûzijáték keltette zajhatások 
miatt. Ezért kérjük Önöket, hogy ezen idõtartam alatt 
gondoskodjanak kedvenceik megfelelõ tartásáról.

- szerk. -

Lakossági tájékoztatás!

Tisztelt Mezõtúri Polgárok!
Az elmúlt évben új helyszínen került megrendezésre a Túri 

Vásár és a szabadtéri színpadi programok. A helyszín változta-
tása maga után vonta, hogy új területeket kellett lezárnunk a 
közúti jármûforgalom elõl. Az elmúlt évhez képest változás 
nem lesz, ez évben az alábbi intervallumban az alábbi utcák 
lesznek lezárva.

Túri Vásárhoz kapcsolódva: 2012. augusztus 11. (szombat) 13 
órától augusztus 12-én (vasárnap) 24 óráig. 

X. Túri Kupa utcai futóversenyhez kapcsolódva: 2012. 
augusztus 11. (szombat) 13 órától – 20 óráig. 

A fenti idõtartamban a tavaly, és az elmúlt években lezárt 
utcák lesznek lezárva a gépjármûforgalom elõl

Elõre is nagyon köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tisztelettel: Bordács László
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