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Nemzeti ünnepünk                                        3. old.

Megújul a mezõtúri szennyvíztisztító telep      3. old.

Bûnmegelõzés Mezõtúron                            4. old.

A Mezõgazdasági és Vidéfejlesztési Intézet        5. old.

A második évezred második évtizedében… 6. old.

Sport                                                                       7. old.

Mezõtúr Város Önkor-
mányzata nyilvános soros 
testületi ülésén tárgyalt a 
törökszentmiklósi és 
túrkevei utak közötti átjá-
rást biztosító Északi össze-
kötõ út helyreállításáról. 
Errõl, valamint a városi 
fedett uszoda üzemelteté-
sérõl és a járási hivatal 
kialakulásáról Herczeg 
Zsolttal, városunk polgár-
mesterével beszélgettem.

– Egyeztetéseket folytatott az 
Északi összekötõ út helyreállí-
tásáról. Milyen lépéseket tesz 
az önkormányzat ezzel kap-
csolatban?

– A vasútépítés generálkivite-
lezõje szeptember elejére vállal-
ta, hogy végrehajtja az Északi 
összekötõ út javítását. A képvi-
selõ-testület a használatbavételi 
engedély kiadásával járul a 
beruházáshoz, amennyiben vál-
lalt határidõre elkészül az út. 
Errõl biztosított is bennünket a 
generálkivitelezõ. A Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. 
(NIF Zrt.) is azt a nyilatkozatot 
tette, hogy mindenképpen az 
önkormányzat segítségére lesz. 
Sajnos ezzel szemben még nem 
indult el a kivitelezés. Ezért 
egyeztettem a mûszaki kollé-
gákkal és ismételten fogunk írni 
egy levelet a kivitelezõnek, és 
tájékoztatni fogjuk a NIF Zrt-t 
is, hogy valamit tegyenek, mert 
ellenkezõ esetben jogi útra fog-
juk terelni a beruházást. A város 
érdekeit képviselnünk kell, hisz 
telnek a hónapok, és nem törté-
nik semmi. Nagyon bízunk 
abban, hogy nem kerül sor bíró-
sági eljárásra, mert az hossza-
dalmas folyamat lenne, ami azt 

eredményezné, hogy még hosz-
szú idõn keresztül nem lesz 
kijavítva az út. Megközelítõleg 
45 millió forintos beruházásról 
van szó, az önkormányzatnak 
az út helyreállítására sajnos 
nincs forrása, önerõbõl mi ezt 
nem tudjuk megoldani.

– Az uszodaüzemeltetéssel 
kapcsolatban számos pletyka 
kering a városban. Ezzel kap-
csolatban megbeszélést folyta-
tott a Vízmû Kft-vel. Milyen 
eredménnyel zárult a megbe-
szélés? 

– Sajnos az utóbbi idõben 
nagyon sok téves információ 
látott napvilágot a témában. 
Hozzám is eljutott az a hír, hogy 
a városvezetés be akarja zárni 
az uszodát. Errõl azonban szó 
sincs. Jelen pillanatban ott tar-

tunk, hogy az üzemeltetésre 
kiírt pályázatunk eredményte-
len lett, hiszen nem jelentkezett 
érdeklõdõ. Senki nem adta be a 
pályázatát, tehát saját magunk-
nak kell megoldani továbbra is 
az üzemeltetést. A Vízmû Kft. – 
mint jelenlegi üzemeltetõ – a 
világítás korszerûsítését már 
saját forrásból megvalósította. 
Ez egy félmillió forintos beruhá-
zás volt. Az önkormányzat azon 

gondolkozik, hogy milyen for-
rásból tudná fejleszteni az uszo-
dát. A téli gyógyfürdõzés lehe-
tõségét szeretnénk megteremte-
ni. Ezen kívül nagyon sok olyan 
szolgáltatást vinnénk be, ami a 
színvonalat erõsítené, mint pél-
dául büfé és infraszauna. Ezen 
dolgozunk, és én azt szeretném, 
hogy a ciklus végére ezek az 
elképzelések megvalósuljanak.

– A Kormány járási központok 
felállításáról döntött. 
Polgármester úr különbözõ 
megbeszéléseket folytatott a 
járási hivatal kialakításáról. 
Hogyan állnak az egyezteté-
sek? Miben hoz változást a 
hivatal megalakulása?

– Jelentõs változások lesznek 
az államigazgatás területén 2013. 
január 1-jétõl. Ilyen nagy válto-

zás például a járások létrejötte. A 
járási hivatal itt a városházán 
kerül majd kialakításra és a 
Polgármesteri Hivatalból mint-
egy 20 fõ fog átkerülni.  A járási 
hivatal a szolnoki kormányhiva-
talhoz fog tartozni. Mezõtúr 
ezzel járási székhellyé válik. Az 
alapvetõ változások tehát január 
elsejétõl lépnek életbe. Számos 
hatósági jogkör átkerül a járási 
hivatalokhoz. Ide tartozik pl. az 

Okmányiroda is és majd a követ-
kezõ év folyamán kialakításra 
kerül a kormányablak, ami azt a 
célt szolgálja, hogy az állampol-
gárok egy helyen minden olyan 
hatósági ügyet el tudjanak intéz-
ni, amely a kormányhivatal, illet-
ve a járási hivatal hatáskörébe 
tartozik. Ez elõrelépést jelent 
majd a lakosság számára, hiszen 
az államigazgatási eljárás jelen-
tõsen leegyszerûsödik. Az 
átadáskor elõfordulhatnak 
apróbb problémák, mint minden 
jelentõs változáskor, a fõ cél 
azonban az, hogy a lakosság 
ebbõl minél kevesebbet vegyen 
észre, illetve hogy egyszerûbb 
legyen az ügyek intézése. Járási 
fenntartásba kerül a Városi 
Általános Iskola és a Mûvészeti 
Alapfokú Oktatási Intézmény. A 
középiskolák esetében a gimná-
zium szintén járási hatáskörbe 
fog tartozni, a szakközépiskola 
és a szakképzõ iskola azonban 
megyei irányítás alá.

– A 2013. évi Városnap idõ-
pontjáról is döntött a képvise-
lõ-testület. Milyen változás 
várható az idei évhez képest?

– Míg ebben az évben két 
napos volt a Városnaphoz kap-
csolódó rendezvény, a képvise-
lõ-testület úgy döntött, hogy 
2013-ban 1 napos lesz a prog-
ram. A Városnap dátuma hiva-
talosan minden évben május 
14-e. A városnapi rendezvény 
pedig a Városnaphoz legköze-
lebbi szombati napon kerül a 
jövõben megszervezésre. Az 
önkormányzat döntése értelmé-
ben jövõre tehát 2013. május 
11-én kerülnek megrendezésre 
a városnapi programok. 

Bodor Márti

Megkérdeztük
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Felhívás
Mezõtúr Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos

szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók,
illetve a felsõoktatási tanulmányokat 2013-ban kezdõ fiatalok 

támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.
A képviselõ-testület határozata alapján kiírásra  került az „A”, 

illetve „B” típusú  pályázat.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 23.

Az önkormányzat a pályázatokat 2012. december 17-ig bírálja 
el, majd döntésérõl és annak indokáról 2012. december 21-ig 

írásban értesíti a pályázókat.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 

bõvebb felvilágosítás kapható a www.emet.gov.hu,
illetve a www.mezotur.hu internet címen,

vagy a Polgármesteri Hivatal Mezõtúr Hatósági Irodáján
(dr. Csányi István ügyintézõ 56/551-927, pmh@mezotur,hu). 

Herczeg Zsolt

polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezõtúr Város 
Önkormányzata 2012. évben ismét részt vesz

az EU Élelmiszersegély programban.
A korábban benyújtott kérelmek alapján és az élelmiszerse-
gélyben már részesült rászorulók – változatlan körülmények 

fennállása esetén – részesülhetnek támogatásban.
Az élelmiszersegély kiosztásával és
átvételével kapcsolatos tudnivalók:

Az osztás idõpontja:
2012. november 12. – 2012. november 15.

8,00-16,00 óráig
 Az osztás helyszíne: 

Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

5400 Mezõtúr, Pétery K. út 4-6.

A rászorulók kötelesek gondoskodni a kiosztásra került
élelmiszerek megadott helyszínrõl való elszállításáról. 

Ha az élelmiszerosztás megadott idõpontjaiban nem tud
megjelenni, úgy meghatalmazást kitöltve (két tanú aláírásával, 
adataival) meghatalmazottja is átveheti az élelmiszercsomagot.

Amennyiben a rászoruló személy az átvett élelmiszert
értékesíti, az osztást követõ 180 napig nem részesülhet

további élelmiszersegélyben a Program keretében.
2012. évben új kérelmek benyújtására nincs lehetõség.

Herczeg Zsolt

 polgármester

Tisztelt Lakosok!
A Mezõtúr Város Kórház – Rendelõintézet Fejlesztéséért 

Közalapítvány köszöni mindazon személyek által felajánlott 
SZJA 1%-át, mellyel segítették céljaink megvalósítását,

ennek összege: 450 683 Ft.
A beszámolási idõszakban a következõ mûszereket, kisértékû 

tárgyi eszközöket szereztük be:
kézi mûszerek, ballon, maszk, masszázságy,

vérnyomásmérõk.
Kérjük, továbbra is segítsék munkánkat.

Tisztelettel és köszönettel:

A közalapítvány Kuratóriuma

„Vidék akadémia a vidék jövõjéért”

A Vidékfejlesztési Minisz-
térium, a Nemzeti Agrárszak-
tanácsadási, Képzési és Vidék-
fejlesztési Intézet, és a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat szerve-
zésében – Magyar Vidék-
akadémia – Tervezés, módszer-
tan, hálózatépítés a magyar 
vidékért címmel 3 napos vidék-
fejlesztési konferenciára került 
sor. Az eseményt a Petõfi tér 1. 
szám alatt a Városi Oktatási 
Cent-rumban, az egykori fõis-
kola épületében tartották, 2012. 
október 16-18-ig. A rendezvény 
szakmai programjain való rész-
vételt elõzetes regisztrációhoz 
kötötték. Vidék- és területfej-
lesztõk, helyi stratégiai terve-
zõk és önkormányzati szakem-
berek 3 napos találkozó alkal-
mával arra keresték a választ, 

hogy a magyar vidék milyen 
legyen 2020-ra. Az Akadémia 
legfõbb célja, hogy az Európai 
Unió anyagi és szakmai támo-
gatásával 2014-2020 között 
megvalósuló új vidékfejlesztési 
programidõszakra való felké-
szülést elõsegítse.

Köszöntõt mondott Herczeg 
Zsolt városunk polgármestere, 
a rendezvényt megnyitotta 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, valamint a vidék 
jövõjérõl beszélt Búsi Lajos 
helyettes államtitkár.

Az elõadások és tematikus 
pódiumbeszélgetések után 
kísérõ közösségi rendezvények 
a lakosság számára is nyilváno-
sak voltak. 

Bodor Márti

Meghívó

Mezõtúr Város Önkormányzata
szeretettel meghívja 

„A jövõ megérkezett – PI technológiák” 
címû rendezvényre, melyet

Dr. Fülöp László kutató biológus tart,
aki 40 éve kutatja a bioenergiát, amelyet ma már sikeresen 

alkalmaznak a megzõgazdaságban, az állattenyésztésben,
a kimagaslóan egészséges élelmiszerek elõállításában,

az egészség megóvásában, helyreállításában és megõrzésében.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Mezõtúr

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
Városháza Díszterme (I. emelet 9.)

Idõpont: 2012. november 7-én 14:00 órakor
Az elõadás után termékeikbõl kóstolót tartanak,

a felmerült kérdésekkel kapcsolatban rendelkezésre állunk.

A rendezvénnyel kapcsolatban elõzetesen érdeklõdni lehet:
Kutasi Zita: (20) 246-4642

Csillagh Annamária: (30) 921-5030
Makainé Ésik Klára: (56) 551-913

Herczeg Zsolt

polgármester
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Mezõtúr város Önkor-
mányzata október 23-án az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc 56. évfordulója alkal-
mából megemlékezést tartott. 
Az ünnepnap reggelén Bakos 
Ildikó Munkácsy-díjas szob-
rászmûvész Vályog címû kiállí-
tás megnyitóján vehettünk 
részt a Városi Galériában, amit 
Györfi Sándor a Mezõtúri 
Képzõmûvészeti Alkotótelep 
mûvészeti vezetõje nyitott meg. 
Ezt követõen ünnepi istentisz-
teletre került sor a Belvárosi 
Református Nagytemplomban. 

Majd a Kossuth téren folytató-
dott a megemlékezés. Ünnepi 
köszöntõt mondott Boldog 
István országgyûlési képviselõ, 
a Túri Olvasókör és a Kossuth 
Lajos Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvû 
Iskola diákjai pedig ünnepi 
mûsort adtak elõ.

Az emlékezést szimbolizáló 
virágok elhelyezése után városi 
kitüntetések, díjak átadására 
került sor a Városháza díszter-
mében. Az elismeréseket 
Herczeg Zsolt Mezõtúr város 
polgármestere adta át.

Nemzeti ünnepünk

Mezõtúr város polgármeste-
re, Herczeg Zsolt 2012. október 
23-án ünnepi keretek között 
díjakat, kitüntetéseket adott át.

Mezõtúr város képviselõ-tes-
tülete „Mezõtúr Városért” díjat 
adományozott Fodor István 
részére.

Mezõtúr város képviselõ-tes-
tülete „Mezõtúr Városért” díjat 
adományozott Molnár Sándor 
részére.

Mezõtúr város képviselõ-tes-
tülete „Mezõtúr Városért” díjat 
adományozott Zuppán Zoltán 
részére.

Mezõtúr város képviselõ-tes-
tülete „Mezõtúr Város 
Szolgálatáért” díjat adományo-
zott Dr. Ecseki Terézia részére.

Mezõtúr város képviselõ-tes-
tülete „Mezõtúr Város Szolgálat-
áért” díjat adományozott Oláh 

Mihályné részére.
Mezõtúr város képviselõ-tes-

tülete „Mezõtúr város jó tanuló-
ja, jó sportolója” díjat adomá-
nyozott Nagy Csaba Olivér 
részére.

Mezõtúr város képviselõ-tes-
tülete „Az év mezõtúri sporto-
lója” díjat adományozott Máté 
Barbara részére.

Mezõtúr város polgármestere 
„Oklevelet” adományozott 
Magyar Pál részére.

Mezõtúr város polgármestere 
„Oklevelet” adományozott 
Pályi Csaba részére.

Mezõtúr város polgármestere 
„Oklevelet” adományozott Tóth 
Gábor Bence részére.

Mezõtúr város polgármestere 
„Oklevelet” adományozott 
Csider István és a „Tücsök” cite-
razenekar részére.

Kitüntetettek:

Boldog Istán országgyûlési képviselõ ünnepi beszédet mond a Városháza elõtt

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!

Ahogy arról már korábbi 
számunkban is tájékozta-
tást adtunk a mezõtúri 
szennyvíztisztító telep egy 
KEOP pályázat kapcsán 
megújul. A beruházást 
követõen sokkal környezet-
kímélõbben és gazdaságo-
sabban fog üzemelni a léte-
sítmény. A kivitelezés álla-
potáról Herczeg Zsolt, 
Mezõtúr város polgármeste-
re nyilatkozott lapunknak.

– Mezõtúr Város Önkor-
mányzata már hosszú évek óta 
tervezte, hogy a szennyvíztisz-
tításhoz kapcsolódó problémát 
és az iszapkezelést megoldja. A 
két fõ gond az, hogy a keletke-
zett szennyvizek elvezetése 
nem elégítette ki az erre vonat-
kozó jogszabály elõírásait, a 
másik pedig az, hogy az iszap-
kezelés nem volt megoldott. 
Hosszú évek munkájának ered-
ménye az, hogy a projekt a 
kivitelezés szakaszába érkezett. 
Az önkormányzat számos lehe-
tõséget megvizsgált. A megva-
lósuló technológiára két alter-
natíva közül választhatott 
városunk vezetõsége. Az egyik 
a meglévõ szennyvíztelep fel-
újítására vonatkozott – pályáza-
ti források bevonásával –, a 
másik egy új telep építésére. 

Gazdasági elemzésekre hivat-
kozva a második verzió valósult 
meg. Megállapították, hogy a 
meglévõ telep felújítása igaz 
olcsóbb, de a mûködési költsé-
geket tekintve egy új telep meg-
építése hosszútávon kifizetõ-
dõbb. Így épül egy új tisztítómû 
és a régi telepen is átalakítások 
történnek. Ha a településen a 
keletkezett szennyvizek tisztí-
tásának mennyisége megemel-
kedik, az üzemeltetõ be tudja 

indítani a régi telepet is. 
Tavasz folyamán kezdõdtek a 

kivitelezési munkák és remé-
nyeink szerint október végén, 
vagy november elején ezek be is 
fejezõdnek. Amint elkészül az 
új telep, 6 hónapos próbaüzem 
veszi kezdetét, ami egy minimá-
lis elõírás ebben az esetben. A 
produkált eredmények alapján 
az illetékes környezetvédelmi 
hatóság adja ki az üzemeltetési 
engedélyt, és ezután kezdetét 
veheti az éles üzem.

A lakosságot érintõ szolgálta-
tásnyújtás azonban továbbra is 
zavartalan marad.  A beruházás 
révén Mezõtúr óriásit lép elõre 
a környezetvédelem területén, 
hiszen a fent említett problé-
mák megszûnnek.

Bodor Márti

Megújul a mezõtúri szennyvíztisztító telep
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Új pénzérme
A Magyar Cserkészszövetség alapításának 100. évfordulójáról a 

Magyar Nemzeti Bank 100 forintos címletû emlékérme
kibocsátásával emlékezett meg.

Az érme adatai:
Névérték:  100 HUF
Anyaga: Cu (75%) – Ni (25%)
Átmérõje: 30 mm (12 szögû)
Kibocsátás:  2012. szeptember 28.
Tervezõje: Tóth Zoltán

Fróna Zsigmond

Mezõtúr városában 
Bûnmegelõzési és 
Közbiztonsági Bizottság 
mûködik. Szabó András, a 
bizottság elnöke feladatuk-
ról beszél nekünk. 

 – 2007-ben a Belügy-
minisztérium kiírt egy pályázati 
lehetõséget, önkormányzatok 
és a helyben mûködõ rendõrka-
pitányságok részére. Célja az 
volt, hogy közösen, együttmû-
ködve a lakosság védelmében 
és a közbiztonság javítása érde-
kében segítséget nyújtson. 
2008-ban a kért pénzt meg is 
nyerte a város. A pályázat egyik 
követelménye az volt, hogy az 
önkormányzatnak biztosítania 
kell egy Bûnmegelõzési és 
Közbiztonsági Bizottságot. Ami 
létre is jött az önkormányzat, a 
helyi rendõrkapitányság, a 
helyi polgárõrség és az akkor 
még városi tûzoltósággal 
együttmûködve. Én 2010-tõl 
töltöm be a bizottság elnöki 
tisztjét.

A megalakulás lényege a 
bûnmegelõzés és a rendvéde-
lem segítése városunkban. 
Feladata, hogy figyelemmel 
kísérje a város közbiztonsági 
helyzetét, kapcsolatot tartson a 
rend- és közbiztonság védelmé-
re létrejött civil szervezetekkel. 

Biztosítania kell, hogy a lakos-
ság bejelentést, figyelemfelhí-
vást, javaslatokat tehessen. 

A Bûnmegelõzési és 
Közbiztonsági Bizottság folya-
matosan mûködik. Sajnos, 
újabb pályázati lehetõség eddig 
még nem volt kiírva. A bizott-
ságba be lett vonva a 
Családvédelmi Szolgálat, a 
Pártfogó Felügyelõi Szolgálat, 
õk mûködnek együtt a legszo-
rosabban a rendõrséggel. A  
nem jogkövetõ magatartást gya-
korló fiatalokkal szemben kell 
nekik intézkedni. Az ilyen  
viselkedések visszafogására 
tájékoztatásokat, elõadásokat, 
bemutatókat szervezünk. 
Ehhez csatlakozott egy helyi 
vendéglátó egység is. Reméljük, 
hogy a késõbbiekben több 
intézmény, vendéglátó egység 
csatlakozik munkánkhoz. Az 
önkormányzat vállalta, hogy 
továbbra is segíti a szervek 
munkáját, hisz ez a város érde-
ke is.

Városi térfigyelõ rendszert 
tervezünk beindítani, reméljük, 
hogy a következõ soros ülésen 
pozitív módon tudunk beszá-
molni errõl. Nagyon remélem, 
hogy ez október–november 
hónapban aktuálissá válik.

Bodor Márti

Bûnmegelõzés Mezõtúron

Az újságban megjelenõ cikkek, események képeit megtekintheti a 
www.mezoturesvideke.hu hírgalériájában.

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete 2012. októberében 
három soron kívüli, valamint 
soros ülést is tartott. Az üléseken 
született döntésekrõl az alábbiak 
szerint tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot.

A közoktatási intézmények 
mûködtetésérõl

Az új köznevelési törvény alap-
ján a fenntartás eddigi rendszere 
2013. január 1-jétõl megváltozik 
azáltal, hogy a fenntartás rend-
szere a szakmai és az épület 
mûködtetési feladatokra lényegé-
ben kettéválik. Az intézmények 
szakmai feladatai, azaz az oktatás 
és az ehhez kapcsolódó feladata-
tok állami feladatként az erre a 
célra létrehozott a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz 
kerülnek. Ennek mûködésébe az 
önkormányzatnak beleszólása 
nem lesz. Az oktatási intézmé-
nyeknek helyet adó önkormány-
zati ingatlanok mûködtetésére a 
jogszabály lehetõséget kínál a 
3000 fõ feletti településeknek 
arra, hogy az önkormányzat 
eldöntse azt, hogy tudja-e 
mûködtetni, vagy erre a feladatra 
az államot kéri fel. Az intézmény 
mûködtetéséhez az állam az 
eddigiektõl eltérõen nem biztosít 
normatívát, azt az önkormány-
zatnak saját bevételbõl kell bizto-
sítania. Ennek az önkormányzat 
a pénzügyi fedezetét nem látja 
biztosítottnak. Ezért a képviselõ-
testület az oktatási épületek 
mûködtetésérõl úgy határozott, 
hogy nem tudja azt biztosítani. E 
döntés következtében az állam-
nak kell gondoskodni az épületek 

üzemeltetésérõl. Az állam ezt 
követõen pénzügyi vizsgálatnak 
veti alá a mezõtúri oktatási intéz-
ményeket és ennek során meg-
vizsgálja azt, hogy azok milyen 
feltételekkel mûködtethetõek. A 
vizsgálat lezárását követõen, az 
abban foglaltak ismeretében az 
önkormányzatnak lehetõsége 
lesz felülvizsgálni a mostani dön-
tését.

A Bursa Hungarica pályázatról
A képviselõ-testület döntött 

arról, hogy 2013-ban is csatlako-
zik a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázathoz. Az ösztöndíjat hát-
rányos helyzetû felsõoktatásban 
részt vevõ tanulók, illetve felsõ-
oktatásba jelentkezni szándéko-
zó középiskolai diákok igényel-
hetik. A pályázatról külön hirdet-
ményt teszünk közzé. 

A Ligeti tó használatáról
A képviselõ-testület nemrégi-

ben pályázatot írt ki a Ligeti tó, a 
Strandürdõ és az Erzsébet liget 
együttes hasznosítására. Bár 
érdeklõdõk voltak, de a pályázat 
sajnos eredménytelenül zárult. A 
képviselõ-testület ezt követõen a 
Ligeti tó hasznosítására írt ki 
pályázatot, amelyet október végi 
soros ülésén bírált el. A pályáza-
ton a Ligeti tavat korábban is 
üzemeltetõ Mezõtúri Horgász 
Egyesület lett a nyertes. A Horgász 
Egyesület pályázatában foglaltak 
alapján a horgásztó a továbbiak-
ban is áll az egyesület tagjainak a 
rendelkezésére, de további fej-
lesztési tervei is vannak.  

dr. Szûcs Attila 

jegyzõ    

Távirati stílusban a képviselõ-testület 2012. 
októberi ülésérõl

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Választópolgárok!

Amennyiben a jövõben a segítségemet kérik, vagy szeretnének talál-

kozni velem, kérem személyesen jelezzék munkaidõben az alábbi 

ügyintézõknél:

Mezõtúron a Polgármesteri Hivatalban, Szabóné Kara Erzsébetnél (I. 

emelet). Telefonon: (56) 551-902

Mezõhéken a Polgármesteri Hivatalban Szilágyiné Enyedi Ibolyánál. 

Telefonon: (56) 314-001

Mesterszálláson a Községházán Vargáné Józsa Mónikánál. Telefonon: 

(56) 313-001     Boldog István

Országgyûlési Képviselõ
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Újra színház Mezõtúron!
A szerelmes nagykövet

2012. november 16. (péntek) 19 óra
Városi Színházterem (Mezõtúr, Petõfi út 5.)

Kapunyitás: 18:30
Fergeteges szereposztás: 

Straub Dezsõ, Beleznay Endre, Böröndi Tamás,
Gregor Bernadett, Nyertes Zsuzsa.

Jegyek vásárolhatók elõvételben 2200 Ft-os áron
a Közösségi Ház titkárságán (I. emelet 122.) november 11-ig, 
valamint november 12-tõl és a helyszínen 2600 Ft-os áron.

Az elõzõ, a „Naprakész hely-
zetjelentés a mezõtúri 
Fõiskoláról” címû írásomban az 
eltelt egy év során végzett mun-
kánkról – a kezdeti lépésektõl 
napjainkig – tájékoztattam 
városunk lakosságát. Ebben a 
cikkemben intézetünk jelenlegi 
képzéseivel szeretném megis-
mertetni az olvasót.

A tavasszal és õsszel meghir-
detett felnõttképzéseink kettõs 
célt szolgálnak:

•A jelenleg aktuális, napra-
kész igényeknek és elvárások-
nak megfelelõ képzési paletta 
biztosítása a gyakorló szakem-
berek részére.

•Felnõttképzéseinkkel az ere-
detileg kitûzött cél, a felsõfokú 
mezõgazdasági képzés beindítá-
sának, folytatásának elõsegítése.

2012 õszén a mezõgazdasági 
szakemberek részére OKJ-s 
képzéseket szervezünk. Ezek 
az Aranykalászos gazda 320 
órában, Méhész 340 órában.

Mindkét képzést a „Képzett 
gazdálkodók a vidékfejleszté-
sért” program keretében, a jános-
halmi VM Kelet-magyarországi 
Agrár-szakképzõ Központ Mezõ-
gazdasági Szakképzõ Iskola és 
Kollégium partnereként végez-
zük. Velük már a korábbi fõisko-
lai kar mûködése alatt is jó 
együttmûködést alakítottunk ki. 
A tanfolyamok költsége 100 szá-
zalékban visszaigényelhetõ a 
139/2008 (X.22.) FVM rendelet 
értelmében.

A meghirdetett OKJ-s képzése-
inknél új színfoltként tervezzük 
indítani a Mezõgazdasági vál-
lalkozó tanfolyamot. E képzést 
azoknak ajánljuk, akik az OKJ 

szakmai és vizsgakövetelmény-
ben meghatározottakon túl, egy 
piacképes, középfokú mezõgaz-
dasági szakmai végzettséget adó, 
különbözõ mezõgazdasági támo-
gatási lehetõségekhez felhasz-
nálható szakmai ismereteket 
kívánnak megszerezni. E tanfo-
lyam képzési ideje is 320 óra.

Mindhárom, õsszel indítandó 
OKJ-s képzés oktatási költsége 
140.000 Ft/fõ, amely a vizsgadí-
jat is tartalmazza. Ezen képzé-
sek igen jól felhasználhatóak 
„A kérõdzõ szerkezetátalakítási 
program”-hoz [22/2012. (III.9.) 
VM rendelet].

Az ugyancsak 2012 õszére 
tervezett és meghirdetett nem 
OKJ-s képzés:

Napenergia hasznosító be-
rendezések szerelése, beüze-
melése és szervizelése

A megújuló energiák alkalma-
zásához szükséges berendezé-
sek egyre hatékonyabbak, egyre 
olcsóbbak és egyre nagyobb 
vissza nem térítendõ támogatás 
vehetõ hozzájuk igénybe. 
Szükséges, hogy ezek telepíté-
sére, beüzemelésére és karban-
tartására alkalmas szakember-
gárda az ország minden régiójá-

ban rendelkezésre álljon.
A képzést a ZÉRÓ ENER-

GIAHÁZ Szakképzõ és Szol-
gáltató Klaszter PL-5152 lajst-
romszámú akkreditált képzési 
programja szerint végezzük. A 
képzés idõtartama 96 óra, a 
képzési költség 140.000 Ft, 
amely a vizsgaköltséget is tar-
talmazza. A tanfolyam elvégzé-
se a „Napkollektor és napelem 
szerelõ szakképesítés” meg-
szerzését jelenti.

Tovább szélesítve képzési 
palettánkat, 2012 õszére ter-
vezzük a „Mérnökök szabadon 
választható továbbképzésé”-n 
belül a:

A NAP energia hasznosítása 
napjainkban

c. tanfolyamot. E képzést 
Intézetünk a JNSZ Megyei 
Mérnöki Kamarával együtt 
szervezi és végzi.

A képzés akkreditálása jelen-
leg folyik. A tanfolyam idõtarta-
ma: 6 óra.

Intézetünk 2012. április 27-én 
különbözõ foglalkozási ágak-
ban, munkakörökben dolgozók 
részére szervezett és tartott 
tûzvédelmi oktatást, tûzvédel-
mi szakvizsgát. A képzésen és 

vizsgán összesen 26 fõ vett 
részt és tett sikeres vizsgát. A 
vizsgabizottság az oktatás és 
vizsgáztatás körülményeivel és 
szervezésével elégedett volt. E 
képzést ez év õszére szintén 
tervbe vettük és meghirdettük.

2013. január 1-jétõl terve-
zett képzéseink

Az Országos Képzési Jegyzék 
(OKJ) változása miatt 
[150/2012. (VII.6.) Korm. ren-
delet] a következõ évben indí-
tandó képzéseinket még ez 
évben be kell jelentenünk a 
Munkaügyi Központhoz és az 
Oktatási Hivatalhoz.

A szakképesítések, szakképe-
sítés-ráépülések gazdag tárháza 
található a jegyzékben (OKJ). A 
teljesség igénye nélkül ezekbõl 
néhányat emelek ki.

A mezõgazdasági szakmacso-
portnál: gazda, falusi vendéglá-
tó, bio-gazdálkodó, agrár áru-
forgalmazó szaktechnikus. Az 
élelmiszeriparnál: élelmiszer-
ipari szakmunkás, húsipari ter-
mékgyártó. A gépészet terüle-
tén: CNC gépkezelõ, hegesztõ, 
hûtõ-, klíma- és hõszivattyú 
berendezés szerelõ. A környe-
zetvédelem-vízgazdálkodási 
szakmacsoportnál: hulladékfel-
vásárló és telepkezelõ.

Az elméleti órákat – hasonló-
an a tavaszi képzésünkhöz – a 
Fõiskola épületében tartjuk. A 
gyakorlati foglalkozásokat  a 
helybeli és a környékbeli válla-
latoknál és vállalkozásoknál 
oldjuk meg.

DR. DÁVIDHÁZY GÁBOR

FÕISKOLAI TANÁR

INTÉZETIGAZGATÓ

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet
FELNÕTTKÉPZÉSEI

Tisztelt Béla Bácsi!
80. születésnapja alkalmá-

ból volt tanítványai és kollégái 
nevében e helyrõl köszöntjük 
Önt sok szeretettel. Hosszú 
életet és ahhoz nagyon jó 
egészséget kívánunk, megkö-
szönve odaadó oktató és neve-
lõ munkáját! 

Sok-sok mezõtúri nevében: 

Boldog Mária és Mányi Tibor
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Második alkalommal talál-
kozhattak szeptember végén a 
Mezõtúr – környéki 28 tanyasi 
iskola egykori tanulói és taná-
rai. A rendezvény az idén 60 
éves születésnapját ünneplõ 
Mezõhéken a Dr. Páldi János 
Általános Iskola és Óvoda épü-
letében kapott helyet. 

A Mezõtúron élõ, nehezen 
mozgó öregdiákokért házhoz 
ment a bérelt autóbusz, a többi-
ek a Református Idõsek 
Otthonánál szálltunk fel a busz-
ra. Más településekrõl autóval 
érkeztek a meghívottak. 

A túri busszal érkeztek meg a 
vendéglátás kellékei, melyek 
bepakolása után újból buszra 
ültünk, és indultunk a falu 
templomához. Útközben láthat-
tuk a falunapi vigasságok kez-
detét. Az Istenháza, mint egy 
ékszerdoboz ragyogott a napsü-
tésben, fogadva katolikus és 
református híveket. A szolgáló 
lelkész Fazakas László 
Mezõtúrról, a kántor Horváth 
Tibor Siófokról érkezett. 
Mindkettõjük szolgálata 
kiemelt bennünket a hétköz-
napokból.

Visszaérkezve az iskolához, a 
folyosón megálltunk a 2004-
ben felavatott Dr. Páldi János 
egykori tanyasi tanító dombor-
mûve elõtt, meghallgatva egy 
emlékezõ verset. Az alkotás 
Simon Ferenc szolnoki szob-
rászmûvész munkája. 

Ezután megnéztük a „Pándi 

sarok” kincseit, azokat az erek-
lyéket, amelyek a tanyasi élet 
kellékeit mutatja be, a XXI. szá-
zadban élõknek. A relikviák az 
egykori gazdák munkáját segí-
tették, szolgálták, otthonukat 
szépítették.

A lelki, szellemi táplálékok 
után a tanteremben sütemény 

és ásványvíz várt bennünket. 
Az egykori tanyasi iskola tanu-
lói – kik egytõl nyolc osztályig 
tanulhattak együtt esetenként – 
idei zsivaja nem sokkal lehetett 
kisebb, mint gyermekkoruk-
ban. A jó hangulatú tombolázás 
után megérkezett Mezõtúrról a 
szép tálalású, bõséges és finom 
ebéd a Szõlõfürtbõl. A sütemé-
nyek, kávé fogyasztása közben 
folyamatosan a régi emlékek, 
élmények megosztása adott 
örömöt mindannyiunknak. 
Tóth Boldizsárné Boldog Teréz, 
tanyasi öregdiák könyvébõl fel-
olvasásra került a tanyai tanítók 
neve tanévek szerint, s hallhat-
tuk az egykori tanítványok 
megjegyzéseit, kiegészítéseit. A 
még közöttünk élõ tanyasi taní-
tók és tanítványaik nemcsak 
lelkükben õrzik iskolájukat, de 
a megjelent könyvekben, ver-
sekben és személyes találkozá-
saikban. 

Az idei harmadik találkozót 
kövesse a következõ, örömet 
adva szervezõnek, résztvevõ-
nek, támogatóknak, úgy, mint 
az idén is.

- Jávorcsikné -

„Javainkat akkor használjuk helyesen, ha azokból
bõkezûen és jó szívvel juttatunk másoknak is”
Kálvin János: Institutio III.7

A második évezred
   második évtizedében…

A Mezõhéki Általános Iskola fogadta a tanyasi öregdiákokat

Negyven éves születésnapját  ünnepelte  a Mongol Agrár ZRT 
Pávaköre október 13-án. Az 1972-ben alakult közösség Kávási 
Sándor karnagy vezetésével indult el a hosszú úton, tõle Bozsó 
László vette át a karmesteri pálcát, de az õ élete nagyon rövidre 
méretett.  Ekkor Seres Attiláné  néhány hónapra elvállalta a 
csoportot, hiszen éppen minõsítésre készültek. A kiváló együtt-
mûködés  „aranyosan” és „nívósan” 26 éve töretlenül tart.  
Képünk – melyet Uzsokiné Ildikó készített – a bensõséges  han-
gulatú ünnepség fõszereplõit örökítette meg, akiket ezúton is 
szeretettel köszöntünk!    Boldog

40 éves a Mongol Agrár Zrt. Pávaköre

Három napon át tevékeny 
asszonyoktól, zakatoló varrógé-
pektõl volt zsúfolt a közösségi 
ház nagyterme és „természete-
sen” egy káprázatos kiállítás 
díszítette a falakat ezúttal is.  
Október 18-20 között a Túrtû 
Foltvarró Klub tábor keretében 
fogadta az alkotni vágyó részt-
vevõket, akik az ország számos 
pontjáról, sõt a vajdaságból, 
Németországból és Hollandiából 
érkeztek a szakmai összejöve-
telre. A túriak már évek óta 
megrendezik ezt a foltvarrók 
körében nagyon rangos rendez-
vényként számon tartott progra-
mot. Varga Kálmánné szakkör-

vezetõ és helyettesei, Gaudiné 
Marika és Gyõrfiné Katika keddi 
napokon,  két csoportban osztja 
meg tudását az érdeklõdõ hely-
beli hölgyekkel. E csoportok 
tagjai felkészülten és nagy-nagy 
odaadással  segítették az aprólé-
kos munkafolyamatok végzését. 
A rendkívül jól szervezett 
együttlétrõl elégedetten és sok-
sok ötlettel, szabásmintával 
gazdagodva térhettek haza a 
vendégek. Szívbõl gratulálunk a 
foltvarró közösségnek és 
köszönjük, hogy  „kitettek” 
városunkért!

Boldog

Túrtû Foltvarró Klub tábora

• 2012. október 12-én Egészségnapot tartott a Szent István 
Katolikus Általános Iskola. Programjaikat az egészség 
jegyében állították össze. Játékos csapatfeladatokra építet-
ték fel a gyerekek által megismerhetõ új ismereteket. Az 
iskola segítségére voltak a mezõtúri Rendõrkapitányság 
dolgozói, akik a drogmegelõzésrõl tartottak beszámolót, 
valamint a mezõtúri mentõszolgálat emberei, akik pedig 
az elsõsegélynyújtás fontosságára hívták fel a figyelmet.

• 2012. október 19-én Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó 
magántõkébõl épített Vágópont megnyitóján vehettünk 

Rövid híreink!

Folyt. a 7. old.
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2012. november 17-én 
Bécsben rendezik meg a 
Latin-amerikai Táncok Világ-
bajnokságát. Minden orszá-
got a 2 legeredményesebb 
párosa képviselheti. Többéves 
magyar válogatott kerettag-
ként a bécsi VB-re a mezõtúri 
születésû Kovács Lászlót és 
partnerét a gyomaendrõdi 
Kelemen Erikát delegálja a 
Magyar TáncSport Szövetség, 
akik január óta a budapesti 
Champion TSE színeit képvi-
selik.

– Ez már nem az elsõ világver-
senyetek, ha jól tudom?

– Igen, többször léptünk már 
parkettre világversenyen. 
Voltunk már Európa Bajnok-
ságon, Világbajnokságon, 
Közép-Európa Bajnokságon és 
Európai Uniós bajnokságon is. 
Eddigi versenyzõi karrierünk 
alatt 27 ország 172 versenyén 
bizonyítottuk tudásunkat. 

További információkat 
rólunk weboldalunkon és 
Facebook rajongói oldalunkon 
kaphatnak:

www.kovacskelemen.com
w w w . f a c e b o o k . c o m /

LaszloKovacsErikaKelemen

– Mi alapján dõlt el, hogy 
ismét Ti állhattok parkettre a 
fontos megmérettetésen?

– A Világbajnokságra a szö-
vetség szabályzata alapján min-
den évben az aktuális magyar 
bajnok, illetve a rangsort vezetõ 
páros kapja meg a versenyzési 
lehetõséget. A rangsort az év 
közben megrendezett ranglista 
versenyeken és a magyar baj-
nokságon elért eredmények 
összesítése határozza meg.

– Ezeken a ranglistaversenye-
ken bárki elindulhat?

– Nem, alapvetõ elvárás az, 
hogy a páros „magas osztályos” 
legyen. Ez gyakorlatilag más 
sportokban az NB1-et jelenti. 
Nálunk versenytáncban a leg-
magasabb kategóriákat alapve-
tõen az különbözteti meg a töb-
bitõl, hogy ekkor már a párosok 
számára nincs megkötés a fel-
használt lépések, illetve a ruhá-
zat terén.

– Hogyan készültök a nagy 
napra?

– Sokat dolgozunk az egyes 
táncok technikai kivitelezésén, 
valamint egy speciális edzés-
programot is végzünk - úszás-
sal, futással - ami hozzásegít 
minket a kívánt fizikai kondíció 
eléréséhez. Ezen felül új taná-
rokkal is dolgozunk, hogy még 
tökéletesebb legyen a táncunk.

– Szerintetek mi a legfontosabb 
egy versenytáncos számára?

– Azt gondoljuk a legfonto-
sabb a szorgalom és a kitartás. 
Nálunk is, mint minden sport-
ban változó eredményeket pro-
dukál az élet. Ami viszont fon-
tos, hogy mindig tegyük meg 
azt, amire képesek vagyunk és 
a lehetõségekhez mérten zárjuk 
ki a külsõ tényezõket. Minden 
élsportolónak vannak jobb és 
rosszabb napjai. Egy-egy gyen-
gébb eredmény után soha ne 
veszítsük el a sportba vetett 
hitünket és mindig álljunk talp-
ra, hisz csak így tudjuk megmu-
tatni mire vagyunk képesek.

– Mivel töltitek napjaitokat az 
edzések mellett?

- Nemrégiben alapítottuk 
meg a saját tánciskolánkat, a 
TÁNCLÁZ Tánciskolát 
Budapesten. (további informá-
ciók: www.tanclaz.hu) Fõ 
célunk, hogy minél szélesebb 
körrel ismertessük meg a táncot 
és a minõségi tánctanulást.

Kovács László és Kelemen Erika ismét a 
világbajnokságon bizonyít

részt. Korábban már üzemeltetett vágóhidat, de ez nem 
felelt meg az Uniós elvárásoknak. Most egy olyan Vágó 
pontot nyitott, ahol nem csak saját részre dolgoznak, de 
ha az õstermelõk hivatalossá akarják tenni a vágást, akkor 
ez az üzem részükre is nyitva áll. A telep heti 100 sertés, 
100 birka és 20 db marha vágására van engedélyezve.

• 2012. október 27-én Berta István önálló kiállítása nyitott 
meg a Túri Fazekas Múzeumban. A kiállítást Csupor 
István fõmúzeológus nyitotta meg. Megtekinthetõ: decem-
ber 15-ig.

Bodor Márti

Nagyszerûen szerepeltek a 
mezõtúri triatlonosok 2012. 
október 13-án Szekszárdon.
Nagy fába vágták a fejszéjüket a 
duatlon diákolimpia szekszárdi 
országos döntõjének szervezõi, 
amikor vállalták, hogy az iga-
zolt és amatõr státuszú 
kétpróbázóknak egy napon 
levezénylik az évrõl-évre nagy 
mezõnyöket felvonultató via-
dalt.

Indulóban idén sem volt 
hiány, hiszen hat korcsoport-
ban 1300-nál is többen depóz-
ták be kerékpárjukat a szek-
szárdi futball csapat erre a 
napra duatlon stadionná átala-
kuló otthonában. 

A „biztonság mindenekelõtt” 
elvét szem elõtt tartva a sport-
centrum területén, illetve a 
szomszédos utcákon kijelölt 
futópályán, valamint a kerékpá-
rozásnak fenntartott Keselyûsi 
úton teljes útzár mellett vetél-
kedhettek a duatlonisták.

Az országos döntõ - rangjá-
hoz illõen - izgalmas futamo-
kat, nagy csatában eldõlt helye-
zéseket és magabiztos gyõzel-
meket egyaránt tartogatott a 
több ezres nézõközönségnek.

A nagy mezõnyöket, a lelkes 
fiatalokat, örömkönnyeket látva 
elmondható: sikeres és a sport-
ágnak jó hírverést jelentõ orszá-
gos döntõt rendeztek 
Szekszárdon.

Mezõtúrt a megyei döntõn 
elért helyezéseik alapján a 
Református Kollégium 20 diákja 
képviselte, akik az országos 
aquatlon és triatlon döntõk után 
ezen a versenyen is nagyszerû-
en helytálltak és szép eredmény-
nyel zárták az éves versenysze-
zont, három dobogós és két 
hatodik helyezést érve el.

Mezõtúri eredmények:
I. hely: a III. korcsoportos 

leány csapat
Ozvald Maja, Puskás Lujza, 

Geszti Ágota és Szûcs Gréta 
összeállításban.

II. hely: a IV. korcsoportos 
fiú csapat

Szántó Zsolt, Horváth-Gaudi 
Miklós, Tõkési Levente és Tóth 
Gergely összeállításban.

III. hely: a II. korcsoportos 
fiú csapat

Lipták Attila, Mrena János, 
Tesényi Donát és Fejes Balázs 
összeállításban.

VI. hely: a III. korcsoportos 
fiú csapat

Sipos-Vajda Máté, Puskás 
Nándor, Horváth-Gaudi Károly 
és Szabó Henrik összeállítás-
ban.

- Geszti Adrienn Napsugár I. 
korcsoport egyéniben.

IX. hely Szántó Lolita V. kor-
csoport egyéniben.

XVIII. hely Seres Flóra IV. 
korcsoport egyéniben.

XXXIII. hely Perjesi Tímea II. 
korcsoport egyéniben.

Az iskolák rangsorában a 
nevezett 263 intézménybõl a 
Mezõtúri Református Kollégium 
a negyedik helyen végzett.

Gratulálunk a versenyzõknek 
és felkészítõ tanáraiknak – 
Molnár Szilvia és Seres János 
testnevelõknek. 

Köszönjük a nyári versenyek-
re nyújtott támogatást Mezõtúr 
Város Önkormányzatának, a 
LEDFAK Kft-nek, a RAFI 
Hungária Kft-nek, a Mezõtúr és 
Térsége Vízközmû Vagyon-
kezelõ Kft-nek és a Baracsi 
Paletta 97 Kft-nek.

Mihalina László

lelkész-fõigazgató

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

Készenléti gyógyszertár
November 2-8-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
November 9-15-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
November 1-2-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel. 06/20/975-1073
November 3-4-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/60/323-4843
November 11-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK 
Vas Antal élt 80 évet,

Gödön Mihályné Gulyás Rozália élt 68 évet, 
Megyeri József élt 50 évet.

Nyugodjanak békében.

Barna Liliána LauraBarna Liliána Laura
(Koma Ágnes)(Koma Ágnes)

Fadgyas István MarcellFadgyas István Marcell
(Fadgyas Anikó)(Fadgyas Anikó)

Geszti ZsomborGeszti Zsombor
(Vetési Melinda)(Vetési Melinda)

Tóth BiankaTóth Bianka
(Pécsi Szilvia)(Pécsi Szilvia)

A Mezõtúri Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola
a 2012/2013- as tanévben ismét

HANGVERSENYSOROZATOT szervez.
A felnõtt bérlet ára: 2000 Ft/fõ

Diák- és nyugdíjas bérlet ára:  1000 Ft/fõ 
(a bérletek megvásárolhatók a zeneiskolában)

Aktuális idõpont: 2012. november 8. (csütörtök)
Helyszín: Iskolánk Hangversenyterme

ÕSZI NÖVENDÉKHANGVERSENY
Kezdési idõpont: 17.30.

Helyesbítés
A Mezõtúr és Vidéke 21. (2012. október. 19.) lapszámában 

hibásan jelent meg az
1848-49-es forradalom és szabadságharc évszáma.

Ezúton is elnézést kérek minden emlékezõtõl, valamint a 
megemlékezés szervezõitõl.

Bordács László

felelõs szerkesztõ

2012. október 11-én, immár 25. 

alkalommal került sor a városban a 

Túri Trapp Party futóversenyre. 

Több mint 350 versenyzõ indult. A 

legfiatalabb (1 - 4. osztályos) ver-

senyzõk a fõiskolától indultak, 

míg az idõsebbek a tûzoltóság elõl 

rajtolva futották el a sportpályára. 

A célban a Király család által fel-

ajánlott ízletes alma várta minden 

egyes célba beérkezõ kicsit, és 

nagyot.

Köszönjük Király Imrének az 

almákat, a Polgárõrségnek az útvo-

nal biztosítást, és nem utolsó sorban 

Barta Gyulának, a Városi 

Sportcentrum igazgatójának a sok 

segítséget.

Jövõre ismét várunk minden 

egyes kocogni vágyót!

Eredmények:
I-II. kcs. leány:
1.Petõ Antónia, Rákóczi úti Ált. Isk.

2.Geszti Adrienn, Református 

Kollégium

3.Szántó Gréta, Református 

Kollégium

I-II. kcs. fiú:
1.Geszti Máté, Rákóczi úti Ált. Isk.

2.Mrena János, Református 

Kollégium

3.Rafael Krisztofer, Katolikus Ált. 

Isk.

III. kcs. fiú
1.Kovács Tamás, Református Koll.

2.Geszti Márk, Rákóczi úti Ált. Isk.

3.Bíró Patrik, Református Koll.

III. kcs. leány
1.Szûcs Gréta, Református Koll.

2.Ozvald Maja, Református Koll.

3.Tímár Nikolett, Református Koll.

IV. kcs. fiú
1.Szántó Zsolt, Református Koll.

2.Csató Márk, Református Koll.

3.Tõkési Levente, Református Koll.

IV. kcs. leány
1.Seres Flóra, Református Koll.

2.Uzsoki Virág, Református Koll.

3.Szedlacsek Aletta, Rákóczi úti Ált. 

Isk.

Középiskolás fiú
1.Baráth Ádám, Református Koll.

2.Csató Balázs, Református Koll

3.Szedlacsek Sándor, 626 sz. 

Szakközépiskola

Középiskolás leány:
1.Szántó Lolita, Református Koll.

2.Szabó Kitti, Teleki Blanka Gimn.

3.Nagy Dóra, Református Koll.

Köszönettel

Mezõtúr és Körzete DSB

Karsai András

„Király” ez a Túri Trapp!

Felhívás
Várjuk a baráti társaságok, munkahelyi kollektívák jelentkezését a 2012. 

november 5-én induló teremlabdarúgó bajnokságra. A mérkõzések 

hétköznapokon esti órákban kerülnek megrendezésre

a városi sportcsarnokban.

Bõvebb információ kérhetõ Barta Gyulától a 06 20 481-6233-as

telefonszámon.
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