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Városnapi programok
2013. május 11.

Kulturális programok

10.00  Tudományos konferencia 
 Közösségi Ház nagyterme
12.00 Városnapi kitüntetések átadása, 
 az  50.- 60. házassági évfordulójukat ünneplõ párok
 köszöntése 
 Közösségi Ház nagyterme
15.00  Csabai Wagner József emlékterem avatása
 Kossuth Lajos Általános és  Magyar - Angol Két   

 Tanítási  Nyelvû Iskola aulája

16.00  A 140. születésnapját ünneplõ Petõfi Dalkör és a
 vendég kórusok mûsora
 Városi Színházterem

Sportprogramok, fõzõverseny, Városkapitány választás

 6.30 Városnapi finomszerelékes egyéni horgászverseny
 Ligeti-tó
 8.30   Sportprogramok a Városi Sportcentrumban:
 - kispályás labdarúgó torna, íjászbemutató
 - teniszbajnokság, tekebajnokság

- U7 - U9 - U11 MAFC utánpótlás csapatok házibajnoksága
 - szülõk labdarúgó mérkõzése
 - MAFC szivacskézilabdásainak bemutató mérkõzése
 - nosztalgia “Öreglány” kézilabda torna
 - Mezõtúri Kick és Thaibox klub bemutatója

 8.30  Fõzõverseny
 9.00  Városnapi kerékpártúra
10.00  Városkapitány választás
 Városi Sportcentrum

  2013. május 14. kedd            17.00 Városnapi Képzõmûvészeti  kiállítás megnyitója a Városi Galériában

Mezõtúr Város

Önkormányzata

Gyermelyi Tészta Zrt. Mezõtúri Közmûvelõdési

és Sport KKN. Kft.

 www.mezotur.hu   Békés Dánfoki Üdülõközpont       www.mkskft.hu
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Hirdetés
A Túri Olvasókör Egyesület 2013. május 16-20-ig kirándulást szervez 

Erdélybe Csíksomlyóra. 

Érdeklõdni lehet:
Patkós Éva: 06/30 602-3447        Kaloczkai Sándorné: 06/30 424-8206

A gyalogosok védelme érdeké-
ben csúszásgátló útburkolat 
került kiépítésre a város két 
pontján. A burkolat kivitelezé-
sére a Hungarian Road Kft. 
„Living Road” rendszerét alkal-
mazták. A kivitelezésrõl és a 
rendszerrõl Koltai Viktorral a 
Hungarian Road Kft. ügyvezetõ-
jével, a kivitelezési rendszer 
kizárólagos forgalmazójával 
beszélgettem.

– Minek köszönheti a város ezt az 

útburkolatot?

– A csúszásgátló rendszer kiépíté-

sére szóló pályázat a Közlekedés-

fejlesztési Koordinációs Központ által 

lett kiírva, mely 2010. õszén került 

kiírásra és 2013. tavaszán került meg-

valósításra. Három átkelõhöz pályá-

zott Mezõtúr Város Önkormányzata, 

melybõl kettõt sikeresen megnyert. 

Ez a támogatás 90%-os intenzitású 

volt, tehát az önkormányzathoz 10%-

ot kellett önerõként biztosítania. 

– Mely két ponton épülnek ezek a 

burkolatok?

– Az egyik szakasz a Dózsa 

György úton a Wesselényi úti 

keresztezõdésnél, a másik pedig a 

Rákóczi úton szintén a Wesselényi 

úti keresztezõdésnél kerül kiépítés-

re. Mind a két átkelõ elég veszélyes 

és frekventált helyen található. Az 

elmúlt évek tapasztalataiból mond-

hatom, hogy ott ahol ezek az útbur-

kolatok találhatóak a közlekedési 

balesetek száma lecsökkent.

– A Living Road rendszer miben 

más, mint a többi?

– Ez egy magyar találmány. 2009-

ben lett a Magyar Szabadalmi 

Hivatalban bejegyezve. Lényege, 

hogy egy kizárólagos felhasználási 

jogosultságot ad a cégünknek, amely 

felelõsséget is ruház ránk. Nekünk 

nagyon fontos, hogy kivitelezésein-

ket a legjobban teljesítsük. A Living 

Road rendszerrel a burkolatot 25 

méter hosszon egy speciális csúszás-

gátló réteggel fedjük le, ebbõl 5 

méter hosszon piros színben. Ennek 

a rendszernek több hatása van. 

Fékútcsökkentõ, közel 50%-kal csök-

kenti a fékutat. Van egy figyelem fel-

hívó hatása, mert eltérõ színû és van 

egy eltérõ hanghatása is. 

Magyarországon – sõt mondhatom, 

hogy a világban – nincs olyan forga-

lomtechnikai rendszer, ami aktív bal-

esetmegelõzõ. A többi forgalomtech-

nikai eszköz csak figyelemfelhívó 

lehet; egy jelzõtábla, egy lámpa, egy 

rázórendszer elhelyezése az aszfalt-

burkolaton. Arra, hogy segít megállni 

a sofõrnek vészfékezés esetén csak a 

„Living Road” rendszer képes.

– Említetted, hogy Mezõtúr 3 bur-

kolatra adta be a pályázatot ebbõl 

kettõt megnyert. A környezõ város-

okban milyen a pályázat sikeré-

nek az aránya?

– Mezõtúr városa nagyon szeren-

csésnek mondható, hiszen itt 2 db 

átkelõ nyert. Amely véleményem 

szerint a nagy forgalomnak és a 

nagy baleseti kockázatnak tudható 

be. Ezenkívül nyert még Szarvas 

önkormányzata 1 átkelõt és 

Békéscsaba önkormányzata szintén 

1 átkelõt a pályázat keretein belül.

Bodor Márti

Csúszásgátló útburkolatok Mezõtúron
Mezõtúr Város Önkormány-

zatának Ideiglenes Bizottsága pályá-

zatot ír ki a 2013. évi költségveté-

sében elkülönített elõirányzat terhére 

civil szervezetek támogatására
I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be 

Mezõtúr közigazgatási területén leg-

alább egy éve bejegyzett - nem 

haszonszerzési célból, vagy politi-

kai, vallási megfontolásból létreho-

zott - civil szervezetek (egyesületek, 

alapítványok) valamint jogi szemé-

lyiséggel nem rendelkezõ társadal-

mi szervezõdések (klub, kör, szak-

kör, egyéb). Jogi személyiséggel 

nem rendelkezõ társadalmi szerve-

zõdések esetén, kötelezettség vállaló 

szervezet bevonására van szükség.

II. A támogatás formája:
A támogatás egyszeri, vissza nem 

térítendõ pénzbeli támogatás, 

melyet a pályázó 2013. május 15. és 

2013. december 31. között keletkezõ 

mûködési, és ugyanezen idõszak-

ban a mûködéshez kapcsolódó tár-

gyi eszközök beszerzési, illetve 

programok, rendezvények költsé-

geihez használhat fel. A pályázatban 

kizárólag a fenti idõszakra vonatko-

zó számlák számolhatók el. A támo-
gatás önmagában nem lehet a 
mûködés kizárólagos forrása.

III. A pályázatok benyújtásá-
nak feltételei:

Pályázni a Mezõtúr Város 

Önkormányzatának Ideiglenes 

Bizottsága által készített 2013. évi 
pályázati adatlapon lehet. A határ-

idõn túl benyújtott vagy hibásan, 

hiányosan kitöltött pályázatok elfo-

gadására nincs lehetõség. Egy szer-

vezet a támogatási idõszakban egy 
pályázat benyújtására jogosult. 

Pályázati adatlap letölthetõ a 

www.mezotur.hu weboldalról, vala-

mint személyesen igényelhetõ a 

Mezõtúri Közös Önkormányzati 

Hivatalban Makainé Ésik Klára civil 

ügyintézõnél.

A pályázat benyújtásának (postá-

ra adásának) határideje:

2013. május 24.

Cím: Mezõtúri Közös Önkor-

mányzati Hivatal Polgármesteri 

Kabinet

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

A borítékon fel kell tüntetni: 

„Civil pályázat 2013”
A beadott pályázatok alapján a 

civil szervezetek támogatásáról 

Mezõtúr Város Önkormányzatának 

Ideiglenes Bizottsága dönt, és 30 

napon belül értesíti az érintett 

pályázókat. A nyertes pályázó szer-

vezetekkel az Önkormányzat támo-

gatási megállapodást köt. A nyerte-

sek névsora és a támogatások mér-

téke a www.mezotur.hu webolda-

lon lesz elérhetõ. Amennyiben a 

pályázattal kapcsolatban valami-

lyen kérdése merülne fel, keresse 

Makainé Ésik Klára ügyintézõt (tel: 

56/551-913, e-mail: kmakaine@

mezotur.hu).

Herczeg Zsolt

polgármester

Pályázat

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. március 28-ai soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 

25/2007.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.         dr. Szûcs Attila

jegyzõ

Tisztelt Lakosság!
A MÁV-START Vasúti Személy-

szállító Zrt. értesíti utasait, hogy 

2013. április 18-tól 2013. május 2-ig, 

2013. május 6-tól 2013. május 23-ig, 

2013. május 27-tõl 2013. június 6-ig 

Gyoma – Békéscsaba állomások 

között végzett pálya átépítési mun-

kák miatt a 120 [Budapest -] Szolnok 

- Békéscsaba – Lõkösháza vasútvo-

nalon az alábbi módosított menet-

rend szerint közlekednek a vonatok.

A 17408 sz. vonat helyett Mezõtúr 

- Békéscsaba állomások között, a 

7441 sz. vonat helyett a teljes 

viszonylatán vonatpótló autóbu-

szok közlekednek.

További információkat a MÁV-

START Zrt. elérhetõségein kaphatnak.

A vonatpótló autóbuszokon a 

vasúti menetjegyek érvényesek, 

együttes elhelyezés, kerékpár és 

élõállat szállítás nem biztosítható.

Az okozott kényelmetlenségért 

szíves megértésüket kérik.

A szerk.

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása 
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Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!

A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni 

velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 

Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek 

bizalommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)

Boldog István

Országgyûlési Képviselõ

Dr. Barancsi Ágnest a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat 
(MNVH) Jász-Nagykun-
Szolnok megyei referensét 
kérdezem:

– Milyen feladataid vannak az új 

kinevezéseddel kapcsolatban?

– A megyei referensek fõ feladata 

a MNVH megyei szintû képviselete. 

Továbbá kapcsolatot tartanak a 

vidéki hálózat tagjaival, aktívan 

hozzájárulnak a tagság bõvülésé-

hez. Saját megyéjükben támogatják 

a hálózat projektötleteinek megva-

lósulását, szaktanácsadást nyújta-

nak, rendszeresen részt vesznek az 

országos szakmai rendezvényeken, 

részt vállalnak a 2014–2020-as euró-

pai uniós költségvetési idõszakra 

vonatkozó tervezési folyamatok-

ban, szorosan együttmûködünk a 

Vidékfejlesztési Minisztériummal.

– Kik alkotják jelenleg a megyei 

hálózatot?

– A megye 78 települési önkor-

mányzata, járási hivatalok, Leader 

Helyi Akció Csoportok, szakmaközi 

szervezetek (pl. agrárkamara), 

oktatási intézmények, civil szerve-

zetek, gazdasági társaságok.

– Jelenleg a helyi Gál Ferenc 

Fõiskola Térségfejlesztõ Innovációs 

Központjának is a vezetõje vagy. 

Hogyan tudod összeegyeztetni a 

két feladatkört?

– A két státusz szorosan össze-

függ, hisz mindkettõ a szakmai 

hálózatépítésen alapul. A fõiskola 

egyébként tavaly szakmai szakta-

nácsadó ill. MNVH információs 

pont címeket nyert. 

– Kik fordulhatnak hozzátok segít-

ségért?

– Bárki, aki mezõgazdasági és 

vidékfejlesztési (pl.: kézmûvesség, 

zene, stb.) témakörben szeretne 

pályázni, szaktanácsot kérni, a 

hálózatba lépni, stb.

– Hol lehet érdeklõdni?

Fõiskola honlapján:

http://www.gff -mezotur.hu 

(szakmai szaktanácsadó központ 

fül)

Telefonon:

06-30-359-7435 vagy 06-30-696-

5031 (Dr. Barancsi Ágnes)

E-mailen: 

jnszmegye@nakvi.hu

A szerk.

Referens képviseli megyénket Múzeumi hírek
Új szerzemények

A közelmúltban több értékes tárggyal gazdagodott a Túri Fazekas 

Múzeum gyûjteménye.

A híres fazekas családból származó, Budapesten élõ Bútor Gábor két 

tucat kerámiát adományozott a múzeumnak. Az alkotók között van K. 

Sebestyén János, id. Bútor Gábor, illetve a tárgyak között helyet kaptak az 

ajándékozó néhány Észak-Afrikában vásárolt kerámiái is.

A 19. század közepére datálható annak a metszett díszû, nagyobb mére-

tû butellának a készítési ideje, amelyet Korom Kálmánné adományozott a 

múzeumnak.

Nagy Józsefné, valamit Soltész Lajos és családja egy-egy Badár Balázs 

által készített díszvázával gazdagította a gyûjteményt.

Ezúton is köszönjük mindnyájuknak nagylelkû felajánlásaikat. A tár-

gyak egy része az állandó kiállításban kap majd helyet, a többit kamara 

kiállítás keretében mutatjuk be ez év õszén.

Lámpás
A Túri Fazekas Múzeumban kapható a Lámpás címû helytörténeti folyó-

irat új, idei elsõ száma.

Pünkösd Szentendrén
Ismét meghívást kapott a múzeum és a mezõtúri fazekasság a Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) hagyományos Pünkösdi 

Sokadalom címû programjára. A többnapos rendezvény alatt sor kerül a 

Szellemi Kulturális Örökség magyar listája tagjainak találkozójára, kézmû-

ves bemutatóra, vásározásra. 

A programokról itt olvasható hamarosan részletes leírás: www.szko.hu; 

www.skanzen.hu 

Pusztai Zsolt 

muzeológus

Bizonyára mindenki emlékszik 

arra a közlekedési katasztrófára, ami 

2010. júniusában következett be 

Szentes és Kunszentmárton között. A 

szerencsétlenségben 7 mezõtúri 

lakos vesztette életét. Mint ahogy a 

híradásokból kiderült a kisbusz egyik 

utasa életben maradt, és most az 

önkormányzat segítségét kérte. A bal-

eset során súlyosan megsérült, jelen-

leg is kerekesszékkel közlekedik. 

Herczeg Zsolthoz, Mezõtúr város pol-

gármesteréhez fordult azzal a kérés-

sel, hogy járdája töredezett és a szék-

kel nem tud rendesen közlekedni 

rajta. A városvezetõség ennek a 

kérésnek eleget téve elindította a 

munkálatokat, hogy Évi (teljes nevét 

kérte nem megjelentetni) könnyeb-

ben tudjon rajta közlekedni. Most 

lapunkon keresztül kíván a számára 

nyújtott nagy segítségért köszönetet 

mondani.

- Kéréssel fordultam Herczeg Zsolt 

polgármester úrhoz, levélben megír-

tam neki, hogy nagyon rossz a járdám, 

nem tudok közlekedni rajta kerekesz-

székkel. Erre nagyon gyorsan reagált, 

személyesen kijött megnézni a helyze-

tet. Elmondta, hogy teljesen megérti a 

problémám és megbeszéltük, miként 

kellene megoldani ezt. Megérkeztek 

az önkormányzat által küldött embe-

rek és el is készült a járda az igényeim-

nek megfelelõen. Nem csak kint az 

utcán, hanem bent az udvaron is, 

hogy ki tudjak fordulni az utca felé, 

mert itt nem volt széles járdám. 

Nagyon sokat jelent ez nekem a fel-

gyógyulásban és a közlekedésben is. 

Nagyon hálás vagyok érte, nem tudom 

elégszer megköszönni ezt a segítséget. 

Köszönöm az ideirányított dolgozók 

munkáját is, nagyon lelkiismeretesen 

dolgoztak, hogy minél hamarabb elké-

szüljön a kifelé vezetõ út.

Bodor Márti

Köszönet nyilvánítás

Tisztelt mezõtúri és Mezõtúr környéki Lakosok!
„Segítsen, hogy segíthessünk!”

A „Mezõtúr Város Kórház - Rendelõintézet Fejlesztéséért Közalapítvány” 

ezúton köszöni meg a segítséget mindazoknak, akik személyi jövedelem 

adójuk 1%-át felajánlották a közalapítvány javára.

Célunk: A gyógyító tevékenység támogatása, a régió lakosságának kórház 

ellátását segítõ amortizálódott mûszerek cseréje, beszerzése.

Kérjük, hogy felajánlásukkal továbbra is támogassák közalapítványunkat!

Adószámunk: 19223773-1-16

Tisztelettel és köszönettel:

A közalapítvány kuratóriuma
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Környezetünk védelme és az ille-

gális hulladéklerakók kialakulásá-

nak megakadályozása érdekében 

Mezõtúr városban évek óta mûkö-

dik a lakosságot szolgáló hulladék-

udvar. Itt, a lentebb felsorolt hulla-

dékokat térítésmentesen lehet átad-

ni, így például a megunt, vagy meg-

hibásodott háztartási gépeket, 

gumiabroncsokat, csomagolóanya-

gokat. A veszélyes hulladékokat 

nem kell a házában, vagy éppen a 

garázsában tárolni. Ahhoz, hogy a 

modern hulladékgazdálkodási rend-

szernek ez az eleme is jól mûköd-

jön, kérjük, használja a Gorkij úti 

lakossági hulladékudvart!

A lakosságtól a következõ hulla-

dékokat veszik át térítésmentesen:

Nem veszélyes hulladékok:

-papír, karton, mûanyag, fém, 

üveg, csomagolási hulladékok,

-fémek, fémek ötvözetei,

-étolaj és zsír (ételmaradéktól, 

szalvétától mentes)

-gumiabroncs (1400 mm külsõ 

átmérõnél kisebb)

Veszélyes hulladékok:

-fáradt olaj

-hûtõk

-kiselejtezett elektromos és elekt-

ronikus berendezések (nem bontott 

készülékek, nem alkatrészek!!)

-szárazelemek, akkumulátorok,

-ólomakkumulátorok

-fénycsövek és egyéb fényforrások

-veszélyes anyaggal szennyezett 

csomagolóanyagok (pl. festékes, 

olajos göngyöleg)

-beszáradt festékek, lakkok hul-

ladékai

Veszélyes hulladék esetén egy 

lakostól alkalmanként legfeljebb 

100 kg mennyiségû hulladék, gumi-

abroncsból 200 kg, vagy annál keve-

sebb gyûjthetõ be, illetve vehetõ át.

Hulladékudvar címe:

5401 Mezõtúr, Gorkij u. 52.

Telefon: 20/331-1579

ketpo@remondis.hu

www.remondisketpo.hu

Nyitvatartási idõ:

hétfõ, kedd, szerda, péntek:

7.00-15.00

csütörtök: 10.00-18.00

szombat, vasárnap: zárva

Forrás:

http://remondisketpo.hu/

Tisztelt Mezõtúri Lakos!

2013. március 25-én, 26-án 
Tehetségnapot tartott a 
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Mezõtúri 
Általános Iskola, Alapfokú 
Mûvészeti Iskola, Óvoda, 
Pedagógiai Szakszolgálat és 
Könyvtár Köznevelési 
Intézménye. A város több pont-
ján zajlottak az események. 
Ezzel kapcsolatban a 
Tehetségpont vezetõjével, Nagy 
Ferenccel beszélgettem.

– Mit jelent az, hogy Tehetségpont? 

Mióta létezik ez a városban?

– Két évvel ezelõtt adtunk be egy 

kitöltött regisztrációs lapot a Nemzeti 

Tehetségsegítõ Tanács felhívására, 

hogy Tehetségpontként csatlakozzunk 

a Magyar Géniusz Hálózathoz. 2011 

februárjában szabad jelzést kaptuk 

arra, hogy Intézményünk immár 

Regisztrált Tehetségpontként mûköd-

hessen tovább. Ezzel tulajdonképpen 

csatlakoztunk a Magyar Tehetségsegítõ 

Szervezetek Szövetségéhez is. Ez a 

szövetség olyan elképzeléseket és 

célokat fogalmaz meg, amely a tehet-

séges fiatalok azonosításával-, felisme-

résével, kiválasztásával és gondozásá-

val segíti a tehetség kibontakozását és 

hasznosulását. A Tehetségpontok 

száma e nappal már megközelítette a 

950-et. Ezek a Pontok országhatá-

rokon belüli és túli magyarlakta tele-

püléseken találhatóak. Tehetségpont 

lehet nem csak iskola, hanem önkor-

mányzat, civilszervezet, oktatási 

intézmény, egyházi szervezet is. 

Hatókörét tekintve pedig lehet intéz-

ményi, városi, térségi feladatokat fel-

vállaló pont is. Mi városi feladatokat 

vállaltunk fel. 

– Mi a szerepe a Tehetségpontoknak?

– A „pont” elnevezés egy csomó-

pont, amely központi szerepet is szim-

bolizál, de nem központosító célzat-

tal! Elsõsorban a környezetében, a 

hatókörében végzi tevékenységét. 

Kapcsolatokat épít ki a környezetével 

és más Tehetségpontokkal. A 

Tehetségpont tehát egy olyan „köz-

pont”, amely információhoz, lehetõ-

séghez juttatja a fiatalokat - széles 

területrõl. Bemutatkozási lehetõséget 

ad például egy Tehetségnapon. 

Koordinálja, segíti a környezetében 

folyó tehetségsegítés folyamatát. 

Anyagi és humán erõforrást kutat fel a 

munkába való bekapcsolódáshoz. A 

Tehetségsegítés különbözõ területeit 

összefogásra serkenti.

– Kiket nevezünk tehetségnek? 

– Nagyon nehéz ezt meghatározni, 

vagy azt, hogy mit nevezünk tehetség-

nek. Közelebb állunk az igazsághoz, 

ha a gyakran emlegetett „mindenki 

tehetséges” gondolatot idézem, de 

ehhez hozzá kell tennem, hogy azt 

keresni kell magunkban, a másikban, 

ápolni-gondozni kell azt, csak így 

lehet a talentum kibontakozásáról 

beszélni. Ahogy Borisz Leonyidovics 

Paszternák Nobel-díjas orosz költõ, író 

is mondta, és ez lett a mottója is az ez 

évi Tehetségnapnak: „A tehetség a leg-

magasabb, a legtágabb értelemben 

véve az élet ajándéka.” Vagyis ez egy 

ajándék, talentum, amellyel lehet élni, 

jól élni és sajnos vissza is lehet élni 

vele. A tehetség kibontakozásához 

hozzájárulnak a külsõ tényezõk, 

körülmények is. Ezért a hátránnyal 

küzdõ tehetségek felfedezését, a velük 

való foglalkozást nagyon fontosnak 

tartom. A városból és a környezetünk-

bõl egy-két kiragadott példát had 

említsek: 22 évig, haláláig itt élt és 

alkotott a városunkban mondhatom 

nagyon szerény anyagi körülmények 

között Csabai Wagner József festõmû-

vész. Az elszántsága, a szíve mégis 

átívelte az akadályokat. Ecsegfalva 

határában Herman Ottó a híres termé-

szettudós, néprajzkutató, régész talált 

rá késõbb a Finta testvérek egyikére 

Finta Sándorra, majd saját pénzén 

kitaníttatta õt. Késõbb híres szobrász-

mûvész lett belõle. Íme egy nagyon 

fontos elfelejtett jelenségre is rámutat-

hatunk e példa által, a tehetség felka-

rolására,  anyagi és erkölcsi támogatá-

sára, mecenatúrára, amit ma már 

szponzorálásnak hívunk. De itt kell 

megemlíteni a sok hátránnyal küzdõ 

Bartók Béla tanár, zeneszerzõ zongo-

ramûvész nevét is. Fejlõdéséhez, 

kibontakozásához alapvetõen hozzá-

járult például az édesanyja kitartása 

vagy Kodály Zoltán felkarolása is. És 

most a nagy géniusz születésnapjához 

március 25-éhez kapcsolódóan, kor-

szakalkotó életmûve miatt országszer-

te rendeznek Tehetségnapokat a 

Tehetségpontok. Évente egy alkalom-

mal pedig Budapesten Országos 

Tehetségnapot is. Az elsõ Tehetségnap 

létrejötte egyébként 2006-ra esik, 

Bartók Béla születésének 125. évfordu-

lójához a Tehetséges Magyarországért 

Alapítvány kezdeményezésére. Nem 

csak azt nevezzük tehetségesnek, ha 

valaki zseni, vagy géniusz. Tehetséges 

bárki lehet a saját területén, ha azt 

elszántan, elkötelezetten és kreatívan 

végzi. 

– Hogyan zajlott a Tehetségnap? Mi 

volt a célja?

– A tehetségnapon bármely tehet-

ségterületrõl a szakemberek elõzetes 

ajánlása alapján legjobbnak vélt tehet-

ségesek mutatkoztak most be- megje-

lenítve értékeiket a környezetük szá-

mára. Idén az Országos Tehetségnap 

szlogenje: „Fókuszban a fiatalok” 

címet viselte, s mi ehhez kapcsolódva 

egy széles korosztályi spektrumot, 

7-20 éveseket vonultattunk fel. Nekem 

is érdekes volt együtt látni-hallani a 

matematika és az úszás prezentációk 

mellett a zenét, kémiai kísérleteket 

követõen a hangszeres vagy irodalmi, 

vagy éppen önvédelmi bemutatkozást. 

Kiállítás és egykori tanítvány bemutat-

kozása színesítette még a mûsort. A 

két napos esemény 25-én egy villám-

csõdülettel, az úgynevezett Flash-

mobbal vette kezdetét a Közösségi Ház 

elõtt 13 órakor, majd a rendezvény 15 

órakor kezdõdött „hivatalosan” a 

Kossuth Iskolában és az aznapi progra-

TEHETSÉGNAP MEZÕTÚR 2013

Flashmob a Szabadság téren

Folyt. az 5. old.
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2013. április 19-én a Rafi 

Hungaria Kft. harmadik csarnoká-

nak alapkõletételére került sor. A 

csarnok építése kiemelt jelentõsé-

gû, kifejezetten elektronikai eszkö-

zök gyártására szolgál majd. A ren-

dezvényen köszöntõt mondott Tóth 

Lajos ügyvezetõ igazgató, Theo Beil 

vezetõségi tag, Gerhard Schenk 

ügyvezetõ igazgató, Boldog István 

országgyûlési képviselõ és Herczeg 

Zsolt polgármester. 

Az 1 milliárd forintos beruházás 

megvalósulását követõen a vállalat 

termelõterülete 2700 m2- rel, a raktár 

területe 700 m2- rel és az irodaterület 

1000 m2- rel bõvül, valamint körül-

belül 40 munkahelyet jelent majd a 

munkavállalók számára. Ezzel együtt 

megváltozik a vállalat arculata is, 

mivel a fõbejárat a Széchenyi István 

útról nyílik majd. A csarnok átadása 

várhatóan 2014. év elejére várható.

Bõvebb információt a következõ 

lapszámunkban olvashatnak, a ren-

dezvény képeit megtekinthetik a 

www.mezoturesvideke.hu hírgaléri-

ájában.  Bodor Márti

Harmadik csarnokot építtet a Rafi Hungaria Kft.

A képen: Gerhard Schenk, Boldog István, Tóth Lajos, Theo Beil, Herczeg Zsolt

A mezõtúri közintézményekbe 13 

db szénmonoxidjelzõ készülék 

került. Ezek átadására 2013. április 

19-én került sor a Mezõtúri 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségen. 

Az eseményen részt vett Herczeg 

Zsolt Mezõtúr város polgármestere, 

a készülékeket átadta Liszkai Zoltán 

a Mezõtúri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetõje. Herczeg Zsolt 

elmondta, hogy a város vezetõsége 

is fontosnak tarja, hogy az intézmé-

nyekben dolgozók, tanulók minél 

nagyobb biztonságban tudják magu-

kat. Liszkai Zoltán elmondta, hogy 

2012. októberében megalakult az 

Országos Tûzmelegelõzési 

Bizottság. Támogatásokból 1700 db 

szénmonoxid érzékelõt tudtak meg-

vásárolni. A Kirendeltség illetékessé-

gi területére 28 készülék került, 

ebbõl kapott Mezõtúr 13 darabot, 

óvodákhoz, általános iskolákhoz és 

középiskolákhoz kerültek ezek a 

berendezések. Elmondta, hogy bízik 

abban, hogy ez csak elsõ lépés volt 

és a bizottság más módon is tudja 

majd a biztonságot szolgálni.

Bodor Márti

Forrás: Szabó Ferenc,

Pont rádió

Szénmonoxid érzékelõk a város intézményeibe
Rövid hírek

Adott egy bábtársulat és adott sok-

sok mezõtúri kisgyermek…nem is 

folytatódhatna ez a történet másképp, 

mint két fergeteges hangulatú bábelõ-

adással a Városi Színházteremben.

A Budai Bábszínház társulata járt 

nálunk 2013. április 8-án, A bátor sün 

címû elõadással. A mese egy kis 

bátor sünirõl szól, aki történetén 

keresztül megmutatja a gyerekeknek, 

hogyan viselkedjenek helyesen a 

„nagybetûs élet” zûrös helyzeteiben. 

Köszönjük a pedagógusoknak, 

gyerekeknek és szülõknek az elõ-

adás megtekintését!

Orosz Annamária

A bátor sün

2013. április 16-án Katasztrófa-

védelmi Ifjúsági Vetélkedõt szerve-

zett a mezõtúri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség. Liszkai Zoltán a mezõ-

túri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezetõje elmondta, hogy a versenyt 

általános és középiskolások részére 

szervezték. Három általános iskolás 

(kunszentmártoni általános iskolák-

ból) és 3 középiskolás csapat (kettõ a 

Teleki Blanka Gimnáziumból, egy a 

Református Kollégiumból) vett részt a 

versenyen. A verseny tesztírással kez-

dõdött, majd hat állomáson különbö-

zõ feladatokat kellett megoldaniuk a 

résztvevõknek. Ezek az ár- és belvíz-

védelemmel kapcsolatos feladatok, 

illetve a tûzoltósági ismeretek és pol-

gárvédelmi ismeretek körébõl valóak. 

A teszteredmények és gyakorlati fel-

adatok összegzése után került ki 

mindkét csoportból az az elsõ helye-

zett, akik a megyei fordulóra jutottak 

tovább. Az általános iskolás kategóri-

ában tovább jutott a Kunszentmártoni 

Általános Iskola csapata, a középisko-

lásoknál a Teleki Blanka Gimnázium 

egyik csapata. A megyei megmérette-

tésrõl is szép eredménnyel tértek 

haza. Összesen 10 csapat versenyzett, 

ahol mind a két csapat a 4. helyezést, 

illetve különdíjat hozott el.

Bodor Márti

Forrás: Pont rádió

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Vetélkedõ

Az újságban megjelenõ írások képanyagát megtekinthetik Az újságban megjelenõ írások képanyagát megtekinthetik 
a www.mezoturesvideke.hu hírgalériájában.a www.mezoturesvideke.hu hírgalériájában.

mokkal, ami filmvetítéssel ért véget fél 

6-kor. 26-án a Rákóczi iskolában 15 és 

17 között folytatódtak az események 

és talán még mindig tart e riporton/

újságcikken keresztül. Összesen 27 

gyermek és fiatal mutatkozott be, 17 

területen. És itt kell megköszönnöm a 

Tehetségsegítõk áldozatos munkáját és 

mindazok segítségét, akik valamilyen 

módon támogatták a rendezvénysoro-

zatot. A cél figyelemfelhívás volt a 

városunkban nemcsak a különleges és 

kiemelkedõ tehetségekre, hanem bár-

mely terület fontosságára, értékeire 

akár kõmûves, ács, háziasszony, vagy 

családanyaként vagy éppen a csillagá-

szat területén alkot valaki maradandót, 

értékeset, kiválót. Az idei célkitûzé-

sünk az volt, hogy mint Tehetségpont, 

minél több tehetségterületen és kor-

osztályi szinten (óvodától a fiatal fel-

nõttkorig) adjunk lehetõséget a fiata-

loknak a bemutatkozásra. Tettük ezt a 

város valamennyi oktatási intézmé-

nyében tanuló fiatal megszólításával, 

bevonásával. Szerettük volna elérni, 

hogy minél szélesebb körbõl, minél 

többen bepillantást nyerjenek a 

Tehetségpont életébe és meglássák 

ennek a mozgalomnak a létjogosultsá-

gát. 

Bodor Márti

Kóborka
Neked csak 1 % nekik az élet!

KóborkaKóborka Túri Állatvédõk Közhasznú Egyesülete

ADÓSZÁM: 18841170-1-16

Szeretnénk segítséget kérni!

Kõmûves, asztalos, lakatos, festõ, burkoló és egyéb építõmunkákhoz 

önkéntes segítõket keresünk a KÓBORKA épülõ menhely, régi épületé-

nek renoválásához.

Feleslegessé vált, kimaradt vagy bontott építõanyagokat, szerelvényeket, 

járólapokat, csempéket is köszönettel fogadunk.

Kóborka Túri Állatvédõk Közhasznú Egyesülete

Tel.: 06/20/395-0432; 06/30/473-5038 (este 6 óra után)

K&H Bank: 10402049-00017023-00000007
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Ünnepséggel egybekötött emlék-

terem, emléktábla avatás lesz 2013. 

május 11-én (szombaton) 15. 00 óra 

kor a Városnapi rendezvénysorozat 

keretében, melyre ezúton is szeretet-

tel meghívunk minden érdeklõdõt.

Helye: Kossuth Lajos Általános 

és Magyar – Angol Két Tanítási 

Nyelvû Iskola, aulája.

A mester rokonságának javasla-

tára, ötletére adományokat foga-

dunk a „Mûvészeti Nevelésért 

Alapítvány„ javára. Adószáma: 

18820913-1-16, számlaszáma: 

11745097-20004628

Kérjük a megjegyzés rovatba 

mindenképpen beleírni: Csabai 
Wagner József Emlékterem!

Ebben az esztendõben ünnepel-

jük a festõmûvész születésének 125. 

évfordulóját. Akiknek birtokában 

fotó, írás, dokumentum van a mes-

terrõl, jutassák el a Kossuth iskolába 

ezzel is segítve egy készülõ tabló 

összeállítását. Bármilyen informáci-

ót, ötletet, segítséget szívesen várok 

a: nagy.ferenc1@gmail.com e-mail 

címemre. Ha nem vagyok elérhetõ 

az iskolai 0656 350 144-es telefon-

számon, a név és az elérhetõség 

megadása alapján visszahívom Önt.

Kérem továbbá, hogy a 2013. 

augusztus 20-án a Városi Galériában 

szervezõdõ Csabai Wagner József 

Emlékkiállítást is segítsék a mester – 

magángyûjteményekben, magántu-

lajdonban meglévõ alkotásainak 

bemutatásával, leadásával, így emel-

ve a kiállítás színvonalát.

Információkérés vagy a képek 

leadása az említett címen vagy a 

Túri Fazekas Múzeum nyitvatartási 

ideje alatt.: 5401. Mezõtúr, Bajcsy-

Zsilinszky út 41.

Telefon: 56/350-174, E-mail: 

fazekasmuzeum@gmail.com

Tisztelettel, köszönettel:

Nagy Ferenc rajztanár,

szervezõ 

Csabai Wagner József Emlékterem

2013. április 05-én Mezõtúr Város 

Önkormányzata városi ünnepség 

keretein belül Kun Emléknapot tar-

tott a Túrkevei út melletti Kun 

Emlékhelyen. Az emlékhelyen Dr. 

Papp István Phd. történész megem-

lékezõ gondolatait hallgathatták a 

megjelentek. 

Kedves túriak, kedves emlékezõk!

Mi magyarok nem csupán egy-

egy város vagy falu lakóiként, 

hanem nagyobb néprajzi-történeti 

csoportokhoz tartozóként válunk a 

nemzet részeivé. Egyszerre 

vagyunk székelyek, ormánságiak, 

sárköziek, Vas megyeiek, matyók, 

csángók, palócok és magyarok. 

Nem ellentmondás ez, hiszen a szi-

várvány színei is együtt alkotják a 

pompás természeti jelenséget. 

Sokszor töprengtem már azon, 

hová is tartozik Mezõtúr, mely táj, 

tájegység mondhatja magáénak. 

Kicsit talán olyan szülõvárosunk, 

mint maga a magyar nép. Hiszen mi 

is sokféle örökséget hordozunk: 

nyugat-európai mûveltséget, közép-

európai megosztottságot, finnugor 

nyelvi örökséget és a törökség 

embertani jegyeit. Ezért tartom 

kiemelten fontosnak, hogy Mezõtúr 

lakossága számon tartsa mindazt, 

ami a kun örökség részesévé teszi. 

Nemzeti ünnepeink a magyar nép-

hez való tartozásunkról szólnak, a 

kunoknak állított emlékmû viszont 

közvetlen õseink és szomszédjaink 

elõtt tiszteleg. 

A beszédet teljes terjedelmében elol-

vashatják  a www.mezoturesvideke.hu 

weboldalon.

Bordács László

Részlet Dr. Papp István beszédébõl

Jenei Évának a Kner Tánc-Sport 

Egyesület elnökasszonyának és 

Márki Norbert mezõtúri táncpedagó-

gusnak köszönhetõen 2013. április 

6-án, Mezõtúron került megrende-

zésre a IV. Kner Kupa „C” és „B” 

Tíztánc Országos Bajnokság és 

Klubközi Táncverseny. A színvonalas 

rendezvény lebonyolítására a Városi 

Oktatási Centrum sportcsarnokában 

került sor. A versenyen összesen 110 

pár indult, akik az ország minden 

pontjáról, 8 éves kortól egészen 

senior korosztályig érkeztek váro-

sunkba. A klubközi versenyt 10 óra-

kor Szûcs Dániel a MOS Bizottság 

elnöke nyitotta meg. A megnyitón 

részt vett Batta Attila Viktor Mezõtúr 

város alpolgármestere is. A bajnoksá-

gon gyermektõl a felnõtt korosztá-

lyig, „E-D” kategóriáig csodálhatta a 

közönség a standard és latintáncokat 

bemutató versenyzõket. 

A klubközi megmérettetésrõl 2 

mezõtúri táncos is aranyéremmel tér-

hetett haza. Muzsai Anna, aki gyomai 

partnerével Fülöp Péterrel junior II.D 

standard kategóriában kápráztatta el a 

nézõközönséget, valamint Márki 

Norbert, aki a szegedi Balogh 

Nikolettával felnõtt B kategóriában 

latin táncokkal vonzotta a parkettre 

méltán a tekinteteket. A rendezvényt 

megtisztelte jelenlétével Boldog István 

országgyûlési képviselõ úr is, aki a 

klubközi bajnokság standard kategóri-

ájában adta át a díjakat, valamint 

különdíjként egy Gonda István 

Népmûvészet Mestere által készített 

mezõtúri kerámiával ajándékozta meg 

az aranyérmes Muzsai Annát és párját.

16:00 órakor Herczeg Zsolt 

Mezõtúr város polgármesterének 

köszöntõjével vette kezdetét a 

Tíztánc Országos Bajnokság. 

Polgármester úr beszédében háláját 

fejezte ki a szervezõknek, amiért ezt 

a színvonalas, rangos versenyt váro-

sunkba hozták. Az országos bajnok-

ság 21 órakor zárult a díjátadó ünnep-

séggel, ahol Herczeg Zsolt úr gratulált 

és kívánt további sikereket a verseny-

zõknek. Itt is büszkék lehettünk 

Muzsai Annára és párjájra, akik IV. 

helyezést értek el. A kitûnõ szerve-

zésnek és a csodálatos táncosoknak 

köszönhetõen nagy volt a rendezvény 

látogatottsága. A szülõk, hozzátarto-

zók és a mezõtúri közönség megtöl-

tötte a sportcsarnokot és a lelátót. 

Egész nap folyamán gazdag válasz-

tékkal büfék várták a nagyközönsé-

get, valamint az érdeklõdõk az aulá-

ban felállított mezõtúri pultnál kiad-

ványokon, prospektusokon és kisfil-

meken keresztül kaphattak informá-

ciót városunk turisztikai, kulturális 

értékeirõl, valamint a 2013-ban meg-

rendezésre kerülõ programokról.

Márki Norbert szervezõ elmond-

ta, hogy mindent megtesznek 

annak érdekében, hogy Mezõtúron 

jövõre is legyen táncverseny.

Mezõtúr Város Önkormányzata 

és a Mezõtúri Ipari Park Kft. is hoz-

zájárult támogatásával a rendez-

vény sikeres lebonyolításához.

Köszönjük a szervezõknek és 

gratulálunk a táncosoknak!

Korcsok Anita

Táncverseny Mezõtúron

A Magyar Vöröskereszt JNSZ 

Megyei Szervezete ( Szolnok, Mária 

út 38.) az alábbi képzéseit indítja 

Mezõtúron:

- 5002 20 Egészségügyi képesíté-

sek : Házi betegápoló – gondozó,

- 5002 20 Egészségügyi képesíté-

sek:  Bébiszitter 

A képzések díjai: 

Bébiszitter, 32000 ft,+ vizsgadíj 

3000 ft.  (A tanfolyam ideje  42 óra)

Házi betegápoló-gondozó 32000 

ft,+ vizsgadíj 3000 ft.  (A tanfolyam 

ideje 42 óra)

A képzés elvégzése után, -letett 

sikeres vizsga esetén-, a résztvevõk 

magyar- angol- német-francia nyel-

vû Tanúsítványt kapnak, mely 

segíthet számukra Házi betegápoló-

ként, illetve Bébiszitterként dolgoz-

ni itthon, vagy külföldön.

Várjuk jelentkezését a 0670/933-

8475 telefonszámon!

Ne feledje! Tanfolyamaink elvég-

zésével humanitárius küldetésün-

ket támogatja! 

A Magyar Vöröskereszt képzései

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2013. május 11-én 16 órára
a Mezõtúri Petõfi Dalkör 140. éves jubileumi hangversenyére,

a Városi Színházterembe. 

Fellépõ kórusok:
- a jubiláló Petõfi Dalkör

- az aranyosgyéresi Pagett János Református Vegyeskar

- Tiszaföldvári Férfikórus Egyesület, 

valamint a mezõtúri Vivace Kamarakórus

Díszvendégünk: Kávási Sándor, a Petõfi Dalkör örökös karnagya

A hangversenyre a belépés díjtalan, támogatójegy a helyszínen vásárolható.
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Ahogy azt már megírtuk 
2012. év legjobb magyar jazz-
lemeze díjjal gazdagodott a 
Dresch Quartet zenekar a 
Fuhun címû lemezüknek 
köszönhetõen. A zenérõl, az 
elnyert címrõl az együttes 
mezõtúri tagjával, ifj. Hock 
Ernõvel beszélgettünk.

– Hogy jött az életedbe a zene?

– Röviden úgy mondanám, hogy 

egyszer hegedû akadt a kezembe, 

aztán basszusgitár és bõgõ. Zenei 

általános iskolába jártam, 7-8 évet 

hegedültem Mezõtúron, majd elkezd-

tem gitározni. A hegedû és a basszus-

gitár ötvözetébõl elõjött a bõgõ iránti 

rajongásom. 2001 környékén költöz-

tem fel Pestre, ott elkezdtem komo-

lyabban foglalkozni a bõgõvel. Azóta 

alakultak így a dolgok.

– A beszélgetésünkben a jazz mûfa-

ját emeltük ki, viszont a világzené-

ben és a népzenében is szerepelsz…

– Igen. A jazz részben világzene 

is és népzene is. Leginkább ebben a 

zenekarban élem ki magam. 

Kipróbáltam több stílust, de ez 

fogott meg leginkább.

– Elsõdleges témánk a Fuhun címû 

lemez. Hogyan készült a zenei 

anyag?

– Dresh Mihály, a zenekar vezetõ-

je, õ hozza általában a „zamatériát”. 

Ekkor már nagyjából megvan, hogy 

milyen irányba tart a darab, mi lesz a 

végeredmény. Mindenki formálgatja, 

hozzáad - elvesz és így alakul ki a 

végsõ verzió.

– Hogy ismerkedtél meg Dresh 

Mihállyal? 

– Ez egy jó kérdés. Talán 2004-

2005 tájékán találkoztam vele elõ-

ször. Az egyik fõiskolai osztálytársam 

családilag jó barátja Misinek, általa 

ismerkedtünk meg. Majd egyre töb-

bet találkoztunk, és egyszer adódott 

egy helyettesítési lehetõség a zene-

karban. Ezután pedig ha nem ért rá a 

zenekar bõgõse, akkor én mindig 

mentem helyette, volt hogy sûrûb-

ben, volt hogy ritkábban. Mikor  

Szandai Mátyás kiment 

Franciaországba, akkor engem hívott 

Misi, hogy van-e a kedvem beállni a 

helyére. Természetesen volt.

– Mi alapján választott benneteket 

a gramofon.hu?

– Konkrétan nem tudom meg-

mondani. Az biztos, hogy a belefek-

tetett munka, energia nagyon sokat 

számít. Nyugodt szívvel mondha-

tom, hogy az összes Dresch Quartet 

lemezben töretlen a lelkesedés, 

mindben nagy munka van, ami egy-

szer meghozza a gyümölcsét.

– Országos szinten nagy dolog ez a 

lemez, de mit jelent ez nemzetközi 

szinten?

– Ez jelenthetné azt, hogy többet 

megyünk játszani külföldre, bár 

eddig nem árasztottak el felkéréssel 

minket. Sajnos azt érzem, hogy 

Magyarország nem engedi ki kellõ-

képpen a dolgokat, nem promotálja 

a lemezeket, és úgy általában a 

mûvészetet. Nem tudom mennyit 

profiátlunk mi ebbõl a dologból, 

mindenesetre reménykedek. 

–Hol lehet benneteket megtalálni?

– A neten, http://dreschquartet.

hu, illetve különbözõ közösségi 

oldalakon. Fesztiválok, koncertek 

tekintetében leginkább Budapesten 

lesznek koncertjeink, illetve a 

Dunántúlon. Általában 1-2 órás 

koncertet adunk.

Bodor Márti

ifj. Hock Ernõ és a Dresch Quartet

Valamiben elsõnek lenni mindig 

jó érzés. Jó érzés akkor, ha meg-

nyersz egy sportversenyt, de kiemel 

akkor is, ha elindítasz valamit. 

Mezõtúr - Tokács Anikó és Karsai 

András szervezésével - most elindí-

tott egy új diákolimpiai sportágat, a 

B33-at. Amiben nem csak a sportág 

az új, hanem a lebonyolítás is, 

hiszen három korcsoport (általános 

iskola, amatõr, középiskola- igazolt) 

egy idõben, egy helyen méri össze 

tudását. A kosárlabdának ezt a 3-3 

elleni szakágát már utcai formában 

sokan ismerhetik (streetball), ennek 

finomított, tornatermi változata a 

B33.  A szervezõket szeptemberben 

érte a felkérés, hogy adjanak otthont 

a rendezvénynek, aminek õk öröm-

mel eleget tettek. A város vezetése, 

Herczeg Zsolt polgármester úr min-

dig is szívén viselte a sportot, így 

természetes volt, hogy támogatásá-

ról biztosította a szervezõket. 

Március 25-én a Református 

Kollégiumban 6-6 lány és fiú csapat-

tal a szervezõk és a megyei csapatok 

is kipróbálták felkészültségüket, min-

denki sikeresen vette az akadályt, a 

mezõtúri „Refis” lányok és a karcagi 

„Refis” fiúk bejutottak az országos 

döntõbe.     Április 13-án érkezett el a 

döntõ napja. Technikai értekezlet 

után, a rendezvényt megnyitotta 

Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgár-

mestere, jelen volt Szûcs Dániel a 

MOS Bizottság elnöke. Ezt követõen a 

Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti 

Iskola formációs táncosai léptek fel, 

majd beszédet mondott Bodnár Péter 

a Magyar Kosárlabdázók Országos 

Szövetségének Elnöke és Szaltényi 

György a Magyar Diáksport Szövetség 

fõtitkára. Szalényi úr kiemelte és egy-

ben megköszönte a városnak, a szer-

vezõknek, hogy három év alatt három 

országos döntõnek ad otthont (2011- 

Amatõr kosárlabda, 2012- V. kcs. 

Kézilabda), elmondta, hogy ez példa 

nélküli teljesítmény. Bodnár Péter 

hangsúlyozta, a kosárlabda sportág 

népszerûsítése érdekében fontos, 

hogy új területek, szakágak is 

népszerûsödjenek. A fõtitkár urak és 

a B33 Tour fõszervezõje végig látogat-

ták mindhárom csarnokot és kihang-

súlyozták, hogy ritka az ilyen jó 

adottságokkal rendelkezõ város.

A hazaiak az amatõr lány kategó-

riában indultak és végül harmadik 

helyezett lett a Mezõtúri Református 

Kollégium lány csapata. 

Csapattagok: Szakony Éva, Simon 

Emília, Nagy Dóra, Pécsi Adél, test-

nevelõjük Gulyás László. 

Gratulálunk a versenyzõknek és  

felkészítõ tanáruknak és külön örö-

münkre szolgál, hogy Nagy Dórát 

beválasztották az All Star csapatba.

A vasárnapi izgalmas döntõk után 

az eredményhirdetésen Szaniszló 

Sándor a versenybizottság elnöke 

elmondta, hogy soha nem könnyû 

egy új szakágban az elsõ döntõt 

megrendezni, ezt most Mezõtúr 

sikerre vitte. A rendezvény zárása-

ként következett a díjátadó ünnep-

ség, amelyen Boldog István ország-

gyûlési képviselõ úr és polgármester 

úr átadta a serlegeket, érmeket, okle-

veleket és gratulált a versenyzõknek. 

Köszönet jár mindazoknak, akik a 

színvonalas verseny szervezésében 

és lebonyolításában részt vettek, 

azoknak, akik támogatásukkal segí-

tettek abban, hogy újabb országos 

döntõ kerülhessen megrendezésre 

városunkban és természetesen szív-

bõl gratulálunk minden résztvevõ 

versenyzõnek.

A szerk.

B33 Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntõ 
Mezõtúr, 2013. április 13-14.

A Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület 

idén is megrendezi a III. Túri Majálist, 

amelyre minden érdeklõdõt szeretet-

tel vár a Liget területére. 

Május 1. programja részletesen:

•09.00 Gyülekezõ a Fõiskola par-

kolójában, a vonulási sorrend 

egyeztetése

•10.00 Gépkarnevál és felvonulás: 

Petõfi tér, Dózsa Gy. út, Kossuth tér, 

Petõfi út, Szolnoki út, Liget

•11.30 Érkezés a Ligetbe

•11.45 Májusfa állítás az Újvárosi 

Hagyományõrzõ Klubbal a Ligetben

•12.30 Club Lokál zenekar fellépése

•13.30 Anyák napi köszöntõt 

mond Bencsik Marcell Brúnó az 

egyesületünk nevében

•13.30 A túrkevei-kisújszállási-

mezõtúri mazsorett csoportok fellépése

•14.00 Nílus Gyöngye 

Hastáncosainak fellépése, Zahirah

•14.30 Kner TSE Társastánc bemu-

tatója

•15.00 túrkevei-kisújszállási-mezõtúri 

mazsorett csoportok fellépése

•15.30 ÁSZ Sport Club küzdõsport 

bemutató

•16.00 MC Hawer és Tekknõ fellépése 

•17.00 Szkander, sörivó, lángosfaló 

versenyek (nevezés a helyszínen)

•17.30 Díjkiosztók:

Novellaíró pályázat szakmai díjai

Nagy túri retro sütiverseny díjai

Fotópályázat szakmai és közönség-

díjai

•18.00 Divatbemutató a Paulovits 

testvérekkel az anDivat, Mészáros 

Ágnes és Polyák Brigitta támogatá-

sával

•18.30 Dalma Dance Club mûsora

•19.30 Vastag Csaba koncertje

A belépés 10 éves korig ingyenes, 

fölötte 400 Ft, amely tartalmaz 1 

sört (3dl) vagy 1 üdítõt (3dl). 

Továbbiakról érdeklõdni lehet:

Seresné Metzker Krisztina: 

06-70-33-46-820

Gonda Károly: 06-30-96-34-326

Bélley Ferenc: 06-30-410-15-41

Majális 2013.
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK 
Tiger István élt 65 évet,
Nagy András élt 84 évet,
Tóth Bálint élt 56 évet,

Horváth Sándorné Földi Irén élt 69 évet,
Deák Lajos élt 89 évet,

Farkas Imréné Sági Róza élt 66 évet.

Nyugodjanak békében.
Fejes ZsófiaFejes Zsófia

(Bagdán Edina)(Bagdán Edina)

Készenléti gyógyszertár
Április 26- május 2-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Május 3-9-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637
Állatorvosi ügyelet
Április 27-28-án

Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Május 1-jén
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Május 4-5-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

SZÍNHÁZ
Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színház Gózon-bérlet tulajdonosait, hogy 

az évad utolsó elõadására május 2-án, csütörtökön kerül sor.

Mûsoron: Fenyõ - Tasnádi: Made in Hungaria
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház elõtti parkolóból.

Papp Erika

Mezõtúri Általános Iskola, 

Alapfokú Mûvészeti Iskola, Óvoda, 

Pedagógiai Szakszolgálat és 

Könyvtár Bárdos Lajos Alapfokú 

Mûvészeti Iskolája a 2013/2014 – es 

tanévben is várja a 6. életévüket 

betöltött gyermekek, fiatalok jelent-

kezését. A zenetanulás és tánctanu-

lás többek között fejleszti a szelle-

mi, fizikai és érzelmi képességeket, 

segít a tanulásban, koncentráció-

ban, sikerélményt nyújt.

A foglalkozások heti 2 és fél – 3 
órát vesznek mindössze igénybe a 
gyakorlat és elmélet elsajátításához. 
Ennek várható költségei a 

2013/2014-es tanévben: egy tanév: 
kb. 20-22000 Ft (félév 10-11000 Ft) 

A hátrányos helyzetû gyerme-

kek, tanulók nálunk is kedvez-

ményben részesülnek. 

Válaszható fõtárgyaink:
6 éves kortól furulya, fuvola, 

oboa, klarinét, szaxofon, trombita, 

kürt, ütõhangszerek, gitár, hegedû, 

cselló, szintetizátor, zongora, cite-

ra, klasszikus balett, társastánc, 5 
éves kortól zeneovi, táncelõkészí-

tõ. 

Amennyiben felkeltettük érdek-

lõdését, szeretettel várjuk Önt gyer-

mekével:

HANGSZEREKRE: 2013. május 

27-én, 28-án 29-én és 30-án (két dallal)

TÁRSASTÁNCRA: 2013. május 

27-én, és 29-én, (alkalmassági vizsga)

KLASSZIKUS BALETTRE:
2013. május 28-án és 30-án

(alkalmassági vizsga)

15.00 órától, vagy érdeklõdhet az 

alábbi elérhetõségeken:

5400 Mezõtúr,

Bajcsy-Zsilinszky út 39/a.

Tel.: 06-56/350-899,

tel./fax: 06-56/550-704, 

e-mail: igazgato@blami.sulinet.hu

Szíves figyelmébe ajánlom isko-

lánk weboldalát:

www.bardos-mezotur.hu

Az iskola tantestülete

Zenetanulás, tánctanulás

ArTúr Fesztivál 2013. augusztus 6-10.
www.muveszetinapok.hu

Túri Vásár 2013. augusztus 11.
www.turivasar.hu
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