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Egy igen mozgalmas nyáron 
vagyunk túl. Programokban és 
fesztiválokban idén sem volt 
hiány Mezõtúron. A kulturális 
és sporteseményekrõl Szûcs 
Dániellel a Mûvelõdési, Oktatási 
és Sport (MOS) Bizottság elnö-
kével beszélgettem.

– Hogyan értékelnéd a 2013-as nya-

rat elsõsorban a kultúra területén?

– Az én véleményem az, hogy kul-

túrában és sportban gazdag nyáron 

van túl Mezõtúr. A kultúrán belül is 

széles volt a kínálati skála, ami ren-

delkezésre állt mind a mezõtúriak, 

mind pedig az ide látogató vidékiek 

részére, legyen az zenei rendezvény, 

kiállítás megnyitó, mozi. Ha idõrendi 

sorrendben akarok haladni, akkor 

elõször a Gyermeknapot említeném 

meg. Ez egy jól sikerült rendezvénye 

volt a Mezõtúri Közmûvelõdési és 

Sport Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft-nek. Az idõ ugyan nem 

kedvezett a gyermeknapoknak, 

országosan több esemény is elma-

radt, mi viszont idõben reagáltunk az 

elõrejelzésekre és a Városi Oktatási 

Centrumban került a rendezvény 

megrendezésre. Nagyon jó progra-

mok, fellépõk voltak jelen ez esemé-

nyen, volt népi játszóház, ugrálóvár, 

aszfalt rajzverseny, kutyaszépségver-

seny, színpadi programok gyerme-

keknek-szülõknek egyaránt. 

Reméljük jövõre jobb idõnk lesz és 

ismét a Városi Strandfürdõ területén 

találkozhatunk. Ezt követõen a Szent 

Iván éji tûzugrás következett. Sajnos 

az idõjárás itt sem volt tekintettel a 

szabadtéri programokra, azonban a 

kilátogatók a Városi Galériában 

kézmûveskedhettek, élvezhették a 

Rozsdamaró Zenekar koncertjét. A 

tûzgyújtás az esõzés miatt elmaradt, 

de úgy gondolom jövõre pótolni fog-

juk. Ezután meg kell említenem a 

képzõmûvészeti kiállítást is még 

május hónapban, amely szintén nagy 

érdeklõdésre tett szert. Ha idõrendi 

sorrendben haladunk tovább, akkor 

az East Fest következik július hónap-

ban. Már második alkalommal került 

ez a nagyszabású rendezvény meg-

rendezésre Mezõtúron. Nagyon 

sokan vettek részt a fesztiválon. A 

szervezõk elmondták, hogy még az õ 

várakozásukat is felülmúlta a látoga-

tói létszám. Egy probléma merült fel 

– de ezt is megoldották a rendezõk – 

ez a sátorhely problémája volt, amit a 

rugalmasságuknak köszönhetõen jól 

kezeltek. Tudni kell errõl a rendez-

vényrõl, hogy még gyerekcipõben jár, 

ennek ellenére nagyon profin meg-

rendezett program volt. Talán méltó 

utódja a Wan2 fesztiválnak, ám telje-

sen más réteget céloz meg és a sok-

színûségével úgy gondolom hamaro-

san az országos fesztiválok között 

lesz emlegetve. Én ezt örömmel 

látom, köszönet ezúton is szervezõk-

nek és jövõre várjuk a folytatást. Ez 

egy nagy kiugrási lehetõség a város-

nak, rengeteg vidéki fiatal és felnõtt 

volt egyaránt kint a fesztiválon, vala-

mint Erdélybõl és a Vajdaságból is 

érkeztek látogatók. A következõ 

héten a Csillagpont került megrende-

zésre városunkban, ahol szintén több 

ezer fiatal és felnõtt kapcsolódhatott 

ki a Városi Oktatási Centrum terüle-

tén. A rendezvény nagyon jól sike-

rült, a szervezõk szerint a tervezett 

létszám megvolt és jó házigazdája 

volt a város a rendezvénynek. 

Mindenképp az év legkiemelkedõbb 

rendezvényének az arTúr Fesztivált 

és a Túri Vásárt tudnám megnevezni, 

megjegyezve azt, hogy az East Fest a 

másik, ami kiemelkedõnek nevezhe-

tõ, de az önkormányzat és a Kft. éle-

tében ez a programsorozat az, ami a 

legnagyobb volumenû és a leglátoga-

tottabb rendezvény. Ahogy a sajtótá-

jékoztatókon már elmondtuk az 

összmûvészeten volt a hangsúly. 

Több helyszínen sikerült megrendez-

ni a programokat, nagyon neves fellé-

põk érkeztek és minden helyszínen 

sok érdeklõdõ jelent meg. A fesztivál 

és a vásár is sikeresen zárult. 

Hangsúlyozandó, hogy ezek a progra-

mok továbbra is ingyenesek, ami a 

környéken nem túl gyakori. Ezt 

követte az immáron 3. alkalommal 

megrendezett lampionúsztatás, 

amire augusztus 19-én este került sor. 

Rengetegen érkeztek a gátoldalra! Az 

elmúlt évekhez hasonló létszámot 

tudnék mondani. Mind a gátoldalban, 

mind a gáton és a közúti hídon renge-

teg ember helyezkedett el és sokan 

kísérték figyelemmel a több száz 

elkészített lampiont. Ezúton is köszö-

net azoknak, akik már otthon elkészí-

tették ezeket és azoknak is, akik a 

helyszínen alkottak. Az óvónõket is 

köszönet illeti a munkájukért, soka-

dik rendezvény ez, ahol önzetlenül 

segítenek. Az úsztatás után utcabállal 

zártuk az estét, másnap pedig a sár-

kányhajó versenyen vehetett részt a 

város lakossága. Úgy gondolom, hogy 

az önkormányzat sokat tett ehhez a 

rendezvényhez és a jövõben is szeret-

nénk, ha ez a verseny kiemelt szere-

pet kapna. Hiszen mindig hangsú-

lyozzuk a vizeinket, és ezzel a prog-

rammal is bemutathatjuk azt, hogy 

lehet és kell is ilyen jó rendezvénye-

ket szervezni a Hortobágy-Berettyóra. 

Augusztus 20-án a városi rendezvé-

nyeket a XV. Országos Citera és 

Néptánc Gála zárta, ami a népi hagyo-

mányokat helyezte elõtérbe. 

Mindemellett ki kell még emelni 

azt, hogy az önkormányzat és más 

megemlített rendezõk mellett vol-

tak olyan rendezvények, amelyeket 

civil egyesületeknek köszönhe-

tünk, amelyek szintén sok embert 

vonzottak, legyen az szabadtéri 

Sikeres mezõtúri nyári programok!
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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

mozi, vagy egy-egy kiállítás meg-

nyitó.

– Térjünk át a sport területére. Itt 

sem szûkölködhettünk progra-

mokban…

– Valóban nem voltunk sportren-

dezvények híján sem a nyáron. Magát 

a nyári szezont egy örvendetes ese-

mény nyitotta meg. A Városnapon 

került átadásra az a mûfüves pálya, 

amelyet azóta is nagy szeretettel 

használnak a labdarúgóink a Városi 

Sportcentrumban. Július hónapban a 

XIV. Faragó Tamás „Rose” Kupán, 

gyermek vízilabda tornán vehettünk 

részt, ami Dr. Faragó Tamás olimpiai 

bajnok vízilabdázó szervezésében 

jött létre. Nagyon sok látogató érke-

zett a Városi Strandfürdõbe, sok vidé-

ki és fõvárosi csapat is indult ezen a 

megmérettetésen. Láthattuk a tehet-

séges, felnövõ vízilabdázókat játszani 

itt Mezõtúron, reméljük a jövõben 

sokat fogunk még róluk hallani. 

Augusztus hónapban a Túri Kupa 

utcai futóversenyt mindenképp meg 

kell említeni. Nagyon sok helyi és 

vidéki gyermek, illetve felnõtt induló 

vett részt a versenyen. Köszönet a 

szervezõknek. Ugyancsak ez idõben 

zajlott a Túri Vásár Kupa horgászver-

seny is. Úgy gondolom, hogy a sport 

területén is sikeresnek mondható ez 

az idõszak.

– Elhangzott, hogy van olyan ren-

dezvény, ami még gyerekcipõben 

jár. Hogyan tudja az önkormányzat 

és a MOS Bizottság ezeket segíteni?

– Például az East Festtel kapcsolat-

ban Soós Péterék a rendezvény szer-

vezõi megkeresték az önkormányza-

tot az elsõ fesztivált megelõzõ idõ-

szakban, amihez a képviselõ testület 

és polgármester úr is rugalmasan 

mellé állt. Mi ehhez – mint önkor-

mányzat – adtuk a területet, más 

szolgáltatásokat, illetve próbáltunk 

mindenben segíteni, amivel elõre 

mozdíthattuk a fesztivál létrejöttét. 

Ez ebben az évben sem volt más-

képp, amiben a segítségünket kér-

ték, abban próbáltunk maximálisan 

segíteni. A lampionúsztatással kap-

csolatban – ha fiatal rendezvények-

rõl beszélünk – akkor ott azt kell 

megemlíteni, hogy ez egy olyan kez-

deményezés, amit egy másik telepü-

lésen láttunk. Úgy gondolom, hogy 

más településekrõl ötletet hozni nem 

szégyen, fõleg úgy, hogy a lehetõség 

már adott volt hozzá, megemlítve a 

Hortobágy-Berettyót. Már csak össze 

kellett fogni egy szervezõ teamnek a 

megvalósításhoz. Ebben szervesen 

részt vettem én magam is. Örömmel 

állunk az ilyen kezdeményezések 

mellé illetve rendezzük meg azokat, 

mivel öröm látni a vendégek arcán 

az elégedettséget, ez egy nagyon jó 

visszacsatolás.

– A volt fõiskola épülete kezd elõtér-

be kerülni, mint rendezvény hely-

szín. Várhatóak még rendezvények, 

amelyeknek otthon fog adni, vagy 

visszakerül az oktatás területére?

– Így van, több eseményt befoga-

dott már az épület, mint a Dömötör 

napot, Városi Gyermeknapot, 

Országos Streetball Kosárlabda 

Döntõt, Kner Táncversenyt, 

Csillagpontot, stb. Ez nem véletlen, 

egyre több rendezvényt szeretnénk 

itt megtartani. Azon vagyunk, hogy 

minél több országos szövetségnek 

felhívjuk arra a figyelmét, hogy ez a 

helyszín nagyon jó országos sportese-

ményeknek, edzõtáboroknak. Azon 

dolgozunk, hogy különbözõ sport-

ágazati szövetségeket felkeressünk. 

Úgy gondoljuk, hogy kulturális, sport 

és oktatási tevékenységre is alkalmas 

ez az intézmény. Az épület immár az 

önkormányzat tulajdona, szeretnénk 

újra élettel megtölteni. Elindítottuk az 

oktatási vonalat is, de nehéz a felsõ-

oktatást tekintve, ezért próbálunk 

más csatornákon is mozogni.

– Visszatérve a programokra, mint a 

MOS Bizottság elnöke, hogyan éled 

meg hogy egyre több a rendezvény, 

és hogy egyre több vidéki látogató is 

eljön hozzánk néhány napra?

– Nekem ez 2010-ben – mikor az 

önkormányzati választásokon indul-

tam – már célom volt. Szeretek ebben 

a munkában aktívan részt venni. 

Nagyon örülök, hogy már ennyi ren-

dezvényt sikerült megújítani, illetve 

sok új programot létrehozni. Úgy 

gondolom van erre igény. A jövõben 

is gondolkodunk újdonságokban, de 

szerintem a meglévõk is kielégíthetik 

az igényeket. Természetesen mindig 

van hova fejlõdni, és a szervezõk 

minden mezõtúri rendezvényen 

azon vannak, hogy minél magasabb 

színvonalon szolgálhassák ki az 

érdeklõdõk igényét.

– Talán utolsó kérdésként azt kell 

feltennem, hogy a helyi elõadókat, 

a helyi értékek megjelenését meny-

nyire tartod fontosnak?

– Nagyon lényegesnek tartom. Az 

elmúlt évben volt olyan észrevétel a 

lakosságtól, hogy jó lenne, ha 

nagyobb teret kapnának a helyi zene-

karok, a helyi egyesületek, klubok. 

Úgy gondolom ebben az évben teret 

adtunk nekik, táncbemutatókkal, 

helyi zenekarok fellépéseivel egy-egy 

kisebb városi rendezvényen vagy 

akár az arTúr fesztivál színpadán. 

Nagy örömmel figyelem az õ mun-

kásságukat. Azt mindig el szoktam 

mondani, hogy – ha a zenei oldalát 

nézzük a helyi erõknek – õket amatõr 

zenekaroknak szoktuk emlegetni, de 

már van közöttük olyan, akiket mél-

tán lehet profinak is hívni. Én magam 

is azon leszek, hogy a jövõben is 

elõtérbe tudjuk õket helyezni, lehetõ-

séghez juthassanak a városban.

Ezúton is köszönöm a mezõtúriak-

nak, hogy aktívan részt vesznek a 

város kulturális és sport eseményein, 

kérem, hogy tegyék ezt a jövõben is!

Bodor Márti

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. augusztus 29-ei soros nyilvá-

nos ülésén önkormányzati rendeletet alkotott az egészségügyi alapellátá-

sok körzeteinek megállapításáról szóló 30/2006.(XII.22.) 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 

Brumi Maci
Zenés mesejáték egy felvonásban

A Szabad Ötletek Színháza és a Gózon Gyula Kamaraszínház

közös produkciója 

2013. október 8. (kedd)
délelõtt 10 órától és délután 14 órától a Petõfi úti Színházteremben.

Jegy ára: 400 Ft

Jelentkezni az iskolákban, óvodákban csoportosan, vagy egyénileg a 

Közösségi Ház I. emeletén Orosz Annamáriánál

a színházterem befogadóképességéig.

További információ: 56/350-075, 20/243-5808

Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. 

Mezõtúr Város Önkormányzata, Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport

KKN Kft. és az IMPRO Fotóklub fotópályázatot ír ki:

KISTÉRSÉGI PILLANATOK V. címmel.

Képeket várnak Mezõtúr és kistérsége településeirõl.

Beküldési határidõ: 2013. november 05.
A pályázat részletes ismertetését többek között elolvashatják a

www.mkskft.hu és a www.meztoruesvideke.hu

weboldalakon.
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2013. július 18-20 között 
immár második alkalommal 
került megrendezésre Kelet-
Magyarország legújabb feszti-
válja az East Fest Mezõtúron. 
Visszajelzésekrõl, tapasztala-
tokról Szabó Ferenccel, a 
fesztivál sajtófelelõsével 
beszélgettem.

– Milyenek a visszajelzések a fesz-

tiválról?

– Kelet - Magyarország legújabb 

fesztiválja második alkalommal 

került megrendezésre júliusban 

Mezõtúron. A visszajelzésekbõl 

szerencsére egyértelmûen azt érez-

zük, hogy aki kilátogatott hozzánk, 

az nagyon jól érezte magát. Adódtak 

hirtelen megoldandó esetek, amikre 

nagyobb hangsúlyt kell majd fektet-

nünk a jövõben, de összességében 

azt látjuk, hogy nagyon elégedetten 

távoztak a fesztiválozók az East 

Festrõl.

– Milyen nem várt események tör-

téntek, amit hirtelen meg kellett 

oldani?

– Rekordszámú ember érkezett 

ide hozzánk Mezõtúrra és mivel ez 

a fesztivál egy év alatt lépett 

„kamaszkorba”, ezért a megnöve-

kedett létszám okozott némi izgal-

mat a kempinghelyeket illetõen. 

Ugyanis a nulladik napon – csütör-

tökön – 6 óra alatt az összes kem-

pinghely elfogyott. Kétszer is pót-

kempinget kellett nyitnunk, de sze-

rencsére mindezt  zökkenõmente-

sen tudtuk megoldani. Az igénybe 

vehetõ kempinghelyeket igencsak 

meg kell növelnünk jövõre.

– Ezt a rekordszámot lehet szám-

szerûsíteni?

– Közel tizenötezren buliztak 

Kelet - Magyarország legújabb fesz-

tiválján a rendezvény három napja 

alatt. Gyuláról és Egerbõl érkeztek a 

legtöbben ingyenesen Mezõtúrra, de 

jelen voltak Zentáról, Nagyváradról 

és Pécsrõl is a szórakozni vágyók.

– Mekkora növekedést jelent ez a 

tavalyi évhez képest?

– Százalékosan ezt nem tudom 

megmondani, de lényegesen töb-

ben fesztiváloztak idén az East 

Festen, mint tavaly.

– Napközben milyen programokon 

tölthették el az idõt a fesztiválozók?

– Azt már a fesztivál elõtt is 

elmondtuk, hogy a fesztiváljegy a 

mezõtúri strandra is belépõként 

szolgált. Így talán az egyik legvon-

zóbb program az egész napos stran-

dolás volt a nagy kánikulában. Ezen 

kívül kalandparkok várták a feszti-

válozókat, rekeszépítés, rodeóbika, 

bungee jumping, srandfoci, strand-

röplabda, házi fazekasmûhely, illet-

ve nagyon sok fesztiválozó kilátoga-

tott a városba, ahol megnézte neve-

zetességeinket.

– Melyik koncert vonzotta a legna-

gyobb tábort? Mit emelnél ki?

– Úgy gondolom, hogy nagyon 

sok zenekar koncertjén csápolt 

több ezres tömeg. Pénteken a Pepsi 

Színpadon a Hõsök és a  Punnany 

Massif, a Tuborg Színpadon a Road 

és a Depresszió érdekelte a legtöbb 

embert. Szombaton pedig egyértel-

mûen a Tankcsapda koncert von-

zott Mezõtúron nagyon rég nem 

látott tömeget. Az elektronikus 

zenei színpad programjára is renge-

tegen voltak kíváncsiak.

– A jövõre nézve mi az, amit lehet 

tudni? Lesz East Fest jövõre?

– Mindenképpen lesz East Fest 

2014-ben! A helyszín ideális, a 

közönség nagyon jó volt és hihetet-

len szeretetet és támogatást kap-

tunk szinte mindenkitõl. 

Ezúton is szeretnénk megkö-

szönni Mezõtúr város vezetésének, 

a szakhatóságoknak és helyi vállal-

kozóknak azt a kiemelt figyelmet és 

támogatást, amit az egész rendez-

vény alatt kaptunk. Külön megemlí-

teném a rendõrséget és a katasztró-

favédelmet, akikkel nagyon sokat 

dolgoztunk együtt annak érdeké-

ben, hogy mindenki a lehetõ legna-

gyobb biztonságban szórakozhas-

son. Természetesen nagyon 

köszönjük a mezõtúri lakosok 

türelmét a városban lévõ megemel-

kedett forgalomért, a boltokat illetõ 

hosszabb sorban állásért, a hango-

sabb éjszakákért, szemetelésért.

És végül, de nem utolsó sorban 

külön, kiemelt köszönettel tarto-

zunk Herczeg Zsolt polgármester 

úrnak, akinek az egész éves támo-

gatása nélkül egész egyszerûen 

nem jöhetett volna létre a második 

East Fest.

Bodor Márti

East Fest 2013.

AZ ERÕD KLUB MAGAS DÍJAZÁSÚ PÁLYÁZATOT HIRDET

„Szép vagy,óh, hon..

...Naggyá csak fiaid szent akaratja tehet.”

Elképzeléseim, ötleteim, gondolataim lakóhelyem, Mezõtúr élhetõvé

(élhetõbbé tételéhez, a város lehetõségeinek kihasználásához, jövõké-

pének formálásához) kialakításához.

Fejtsd ki gondolataid minimum 10 oldal terjedelemben

(12-es betûméret, normál sorköz)!

A legjobb írást beküldõt 50 000 Ft készpénz nyereménnyel díjazzuk.

Az írásokkal szemben komoly minõségi elvárásaink vannak! 

A pályamunkákat az erodklub@gmail.com címre küldjétek!

Beadási határidõ: 2013. december 15.

Eredményhirdetés: 2013. december 22.

Kíváncsian várjuk gondolataitokat! 

Könyvtári Hét 2013. október 7-13.
Részletes programok a következõ számban!

Meghívó

Petróczki Csaba önálló magyarnóta mûsorára
a Petõfi úti színházterembe,

2013. szeptember 28-án 16 órai kezdettel.
Meghívott mûvészek:

B. Tóth Magda,

Bokor János,

Szóka Júlia,

Fényes György, 

Vásárhelyi-Prodán Miklós

… és egy kis meglepetés!

Kísér: Ifj. Horváth Sándor és cigányzenekara.

A mûsort rendezi és vezeti: Veiczi Irma (Cila mama)

Belépõjegy ára elõvételben: 1500 Ft.

A rendezvény napján és a helyszínen: 1700 Ft.

Jegyek vásárolhatóak a Közösségi Házban

és Petróczki Csabánál 06/30 413-0007-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség.

A rendezvényt szponzorálja

a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

és a Mezõtúr Közös Önkormányzati Hivatal.
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Ahogy arról már hírt adtunk 

Mezõtúr Város Önkormányzatának 

az EACEA által az „Európa a 

Polgárokért” program keretében kiírt 

Testvérvárosok Polgárainak Talál-

kozói pályázata pozitív elbírálásban 

részesült. Az elnyert támogatásból, 

amelynek összege 9000 Euro, az 

önkormányzat testvértelepülései 

részére 2013. augusztus 9-12. között 

találkozót szervezett. A külföldrõl 

érkezõ vendégek száma meghaladta a 

90 fõt, amelyek közül 60 fõ diákok-

ból, a további létszám pedig az õket 

kísérõ tanárokból, szülõkbõl, város-

vezetõkbõl tevõdött össze. Így a 

Mezõtúri Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvû Általános Iskola, Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény, 

Pedagógiai Szakszolgálat Kossuth 

Lajos és Magyar – Angol Két Tanítási 

Nyelvû Iskolája által delegált 6 diák-

ból és 2 tanárból álló csoporttal, kísé-

rõkkel, illetve a mezõtúri városveze-

tõkkel kiegészülve a találkozó állan-

dó résztvevõinek száma 110 fõ volt. 

Az idei találkozó általános célja 

egymás kulturális, mûvészeti értéke-

inek bemutatása valamint tekintettel 

arra, hogy 2013 az Európai Polgárok 

Éve, az uniós állampolgárság jelen-

tõsségének és az aktív polgárság fon-

tosságának hangsúlyozása volt. 

Fontos célként fogalmazódott meg a 

nyilvánosság figyelmének felhívása 

az EU szakpolitikáira, ezen belül az 

oktatáspolitikára és a kultúrpolitiká-

ra, valamint a négy szabadságelv 

gyakorlati jelentõségére.

Az erdélyi Árkosról érkezõ gyer-

mekek és kísérõik az Ópusztaszeren 

tett látogatásuk után már augusztus 

8-án, csütörtökön az esti órákban 

megérkeztek városunkba. A péntek 

délelõttöt strandolással töltötték, 

majd Dr. Krizsán Józsefné Piroska 

fogadta és látta õket vendégül nagy 

szeretettel a Takács tanyán, amelyet 

ezúton is szeretnénk megköszönni. 

A délutáni órákban a további ven-

dégek is megérkeztek, így Herczeg 

Zsolt polgármester úr köszöntõ sza-

vait követõen kezdetét vette a közös 

vacsora, amelyet jelenlétével meg-

tisztelt továbbá Batta Attila Viktor 

alpolgármester, Dr. Boldog Szilvia a 

Mezõtúri Járási Hivatal vezetõje, dr. 

Sebestyén Katalin Tankerületi igaz-

gató, Patkós Éva városi képviselõ, 

aki a teljes rendezvény alatt a 

Sepsiköröspatakról érkezett delegá-

ció kísérõje is volt és Szûcs Dániel 

városi képviselõ, a MOS Bizottság 

elnöke. Vacsora után vendégeink az 

arTúr Fesztivál programjain vettek 

részt. 

Augusztus 10-én szombaton a 

Városháza Nagytermében 9 órai kez-

dettel került megrendezésre az 

„Európáról van szó, Rólad van szó” 

konferencia, amelynek témája az 

Európai Unió illetve a mûvészeti 

oktatás volt. Patkós Éva képviselõ 

asszony köszöntõ szavai után fel-

csendült az Európai Unió himnusza, 

melyet követõen a jelenlévõk mezõ-

túri illetve külföldi tanárok, diákok 

elõadásában nagyon érdekes pre-

zentációkat hallgathattak meg több-

nyire angol nyelven. Csak néhányat 

kiemelve a témák közül, szó volt 

például általánosságban az Európai 

Unióról (története, tagok, alapelvek, 

jogok, kötelezettségek, 2014-es 

európai parlamenti választások), a 

diákok külföldi tanulását lehetõvé 

tevõ programokról, pályázati lehetõ-

ségekrõl, munkavállalási lehetõsé-

gekrõl, de információt kaphattunk 

az adott településeken zajló mûvé-

szeti oktatásról is. Mindezek közben 

a Városháza folyosóján megtekint-

hetõek voltak az elõre meghirdetett 

rajzpályázatra beérkezett szebbnél 

szebb alkotások.  Igazán érdekes 

volt látni, hogy a gyermekek hogyan 

látják az Európai Uniót, mit jelent 

számukra és milyen Európát képzel-

nek el 2020-ban. A konferencia 

végén a rajzpályázat ünnepélyes 

eredményhirdetésére került sor. Az 

elsõ három helyezettnek és a külön-

díjasoknak Herczeg Zsolt polgár-

mester adta át a jutalmakat. Az I. 

helyezett Burai Ádám 7. osztályos 

mezõtúri tanuló lett, aki több 

nagyon szép rajzot is készített, II. 

helyezett Zerebélyi Evelin 16 éves 

tanuló Törökbecsérõl, III. Nagy 

Csengelle 2. osztályos Árkosról, 

továbbá kiosztásra került két külön-

díj, amelyet a sepsiköröspatakiak 

képviselõje, illetve a mezõtúri Lázár 

Lídia vehetett át, aki az idei év talál-

kozójának logóját tervezte. 

Vendégeink a Városházán zajló 

programok zárásaként a toronyból 

csodálták meg a kilátást.

Délután a Városi Oktatási 

Centrum ebédlõjében mezõtúriak 

illetve testvérvárosaink zenés, tán-

cos produkciókkal kápráztatták el a 

megjelenteket. 

Elsõként a Bárdos Lajos Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény közre-

mûködésével hallgathattunk meg 

négy csodálatos elõadást: Horváth 

Kálmán gitáron játszotta el nekünk 

Carulli: Ballet, Gácsi László C-Dúr 

Szonáta saját szerzeményét adta elõ, 

Papp Nikolett, Korom Kata és 

Guttenberg Anikó hegedûs trió elõ-

adásában a Yiruma: Kiss The Rain 

mûvében gyönyörködhettünk, majd 

Sárvári Tamás, Kiss Hunor marimbán 

játszották el a Super Mario zenéjét. 

Kisgyörgy Sándor Sepsiköröspatak 

polgármesterének, illetve Máté 

Árpád Árkos polgármesterének 

köszöntõ szavait követõen mindkét 

település diákjai néptánccal kedves-

kedtek a nagyközönségnek. Majd 

Margot Mattisseck weidai alpolgár-

mester asszony üdvözlõ mondatai 

következtek, ezek után a weidai 

süteményes asszonyoknak beöltö-

zött diákok hazai süteménnyekkel 

kedveskedtek a megjelenteknek.

A törökbecseieknél Báló Tibor 

professzor köszöntötte a vendége-

ket, majd Varga Dávid énekelt el 

egy dalt magyar-szerb-roma válto-

zatban. Végezetül a Hajdina gyer-

mek tánccsoport és a Kolompér 

ifjúsági tánccsoport produkcióját 

csodálhattuk meg. A színes progra-

mot egy nagy közös tánc zárta.

16 órától minden testvértelepülé-

sünkrõl néhány diákkal, polgár-

mesterekkel illetve városi képvise-

lõkkel együtt, egyen pólóban, a 

saját illetve az Európai Unió zászló-

ját kezünkben tartva „Futás 

Európáért” mottó alatt jelképes 

futással vettünk részt a már hagyo-

mányosan megrendezése kerülõ, 

szép számú nevezõt vonzó Túri 

Kupa Utcai Futóversenyen. 

Az esti órákban, amíg a diákok és 

kísérõik a Városi Oktatási Centrum 

éttermében fogyasztották el a finom 

vacsorát, addig Zuppán Zoltán vál-

lalkozó saját otthonában látta ven-

dégül a küldöttségek vezetõit. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni 

a kedves, szeretetteljes fogadtatást.

Augusztus 11-én vasárnap reggel 

Herczeg Zsolt Mezõtúr város pol-

gármestere, illetve testvérvárosaink 

polgármesterei, képviselõi köszön-

tötték a város lakóit, a Túri Vásáron 

megjelenteket. Ez a nap a kikapcso-

lódásról szólt vendégeink számára. 

Részt vettek a Túri Vásár forgatagá-

ban, strandoltak, városnézõ túrán 

vettek részt. Délben a Vadászházban 

közös ebédre került sor, amelyet 

jelenlétükkel megtiszteltek Babák 

Mihály Szarvas polgármestere, a 

Mezõtúri Mûvészeti Közalapítvány 

Kuratóriumának tagjai, illetve 

abban az idõben a Mûvésztelepen 

alkotó mûvészek is. Ebéd után a 

gyermekeket, diákokat érdekes kvíz 

kérdésekkel szórakoztattuk, ame-

lyeknek egyik fõ témája az Európai 

Unió volt, de emellett városunkkal 

kapcsolatos és a testvérvárosi kap-

csolatokra is kiterjedõ kérdések is 

elhangoztak. A résztvevõket édes-

ség csomagokkal ösztönöztük és 

ajándékoztuk meg. A délután folya-

mán ismét a szórakozásé volt a 

fõszerep, majd este a fõiskola étter-

mében megrendezésre kerülõ 

közös vacsorával zárult a találkozó. 

A vendégek egy része már vacsora 

után, a többiek hétfõn reggel távoz-

tak. Összességében elmondható, 

hogy egy fantasztikus, események-

ben gazdag 3 napot zártunk. 

Vendégeink nagyon jól érezték 

magukat, rengeteg információval, 

élményekkel gazdagon, megelége-

detten tértek haza. Egy év múlva 

reméljük újra lehetõségünk nyílik 

majd egy ilyen színvonalas találko-

Testvértelepülési Találkozó

Folyt. a 5. old.
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zó megszervezésére! 

Mezõtúr Város Önkormányzata 

nevében ezúton szeretnénk a fenti-

ekben megemlítetteken túl köszö-

netet mondani segítségükért, támo-

gatásukért Tar Anikó és 

Karapancsevné Jász Ildikó igazgató 

asszonyoknak, Német Dóra tanár-

nõnek, az Ipari Park Kft.-nek, a 

vendéglátó egységeknek, akik az 

étkezést biztosították, Nagy 

Lászlónak a „Fekete István” 

Vadásztársaság elnökének, a tolmá-

csoknak és mindenkinek, aki fárad-

ságot, szabadidõt nem kímélve 

segített a rendezvény megszervezé-

sében és lebonyolításában.

Korcsok Anita

M e z õ t ú r 

Város Önkor-

mányzata „A 

mezõtúri kör-

nyezetveszélyeztetõ szennyvízke-

zelés átalakítása biztonságos, a ter-

mészeti környezetet óvó, magas 

színvonalú, gazdaságosan üzemel-

tethetõ technológiával, az iszapke-

zelés megoldásával” címû projektje 

2012 tavaszán érkezett a kivitelezés 

szakaszába, ezzel megkezdõdött a 

szennyvíztisztító telep átalakítása. 

A 625 M Ft összértékû beruházást 

498 529 250 Ft értékben az Európai 

Unió Kohéziós Alapja, és a hazai 

központi költségvetés támogatja, a 

maradék költséget az 

Önkormányzat egyéb forrásból, 

részben EU Önerõ Alapból finanszí-

rozza. A próbaüzemet követõen, 

2013. júliusi sikeres mûszaki átadás 

után, 2013. szeptemberében az 

ünnepélyes projektzáró rendez-

vényre került sor.

Mezõtúron a régi szennyvíztisz-

tító telep 1972-ben épült meg, bár 

követték felújítások, a mai kor elvá-

rásainak nem tudott megfelelni sem 

mûszaki, sem környezetvédelmi 

szempontból. Az elavult szennyvíz-

tisztító telep fejlesztésére Mezõtúr 

Város Önkormányzata KEOP-

1.2.0/27/2010-0028. számon pályá-

zatot nyert el.

A kivitelezési munkák már befe-

jezõdtek 2012. év õszén, ami során 

a régi, 900 m3/d hidraulikai kapaci-

tású szennyvíztisztító telep mûsza-

ki felújítása elkészült, továbbá az 

új, 1800 m3/d hidraulikai kapacitá-

sú üvegházas szennyvíztisztító 

telep, iszap-víztelenítési vonallal 

együtt megépült. 

A régi szennyvíztisztító telepen 

állagmegóvás történt, így maradék-

talanul kielégíti a funkcióját, az új 

telep ennek a kiegészítéseként 

épült meg. A bejövõ nyers szenny-

vizeket a két tisztító telep párhuza-

mosan tudja fogadni és tisztítani. 

Az Organica-SBR típusú szennyvíz-

tisztító telep sikeres próbaüzemét 

követõen megtörtént a beruházás 

mûszaki átadása. 

A kivitelezési munkában a fõvál-

lalkozó a VS Mezõtúr Konzorcium 

volt, tagjai a Veolia Water Solutions 

& Technologies Mo. Zrt. és a SADE 

Magyarország Mélyépítõ Kft. A 

beruházást 2013. szeptember 04-én 

10.00 órakor kezdõdõ Projektzáró 

rendezvény keretében adta át 

Herczeg Zsolt polgármester. A ren-

dezvényen meghívott vendég volt 

Boldog István országgyûlési képvi-

selõ, valamint Mezõtúr Város 

Önkormányzata, mint kedvezmé-

nyezett.

Tomosi Károly a Veolia Water 

Solutions & Technologies Mo. Zrt. 

vezérigazgatója a projektzáró ren-

dezvényen elmondta, hogy ez a 

beruházás a vállalkozó részérõl 

három részre osztható. Elsõ rész-

ben egy kivitelezési, tervezési folya-

mat zajlott le, valamint a megrende-

lõvel, üzemeltetõvel, szakhatósá-

gokkal történõ egyeztetések. Ezek 

két-három hónapot vettek igénybe, 

majd ezután következhetett a kivi-

telezés folyamata, ami körülbelül 1 

év volt és végül az üzempróbák és 

az éles próbaüzem következett 6 

hónapig, a megfelelõ szabályozá-

sok, optimalizálások elvégzésével. 

Maga a beruházás zökkenõmente-

sen tudott zajlani, különösebb 

probléma nélkül. A cég számára ez 

egy fontos projekt volt, hiszen refe-

rencia szempontjából az egyik leg-

nagyobbat jelenti.

Boldog István országgyûlési 

képviselõ a projektrõl elmondta, 

hogy ez egy nagyon fontos környe-

zetvédelmi beruházás. A lakosok 

közvetlenül nem látják ennek hasz-

nát, ezt érezni fogják inkább. Ez 

egy megtakarítás is az üzemeltetõ-

re, az önkormányzatra nézve, 

hiszen kevesebb energiát kell majd 

használni a szennyvíztisztításra. Ez 

a beruházás annak az összefogás-

nak is eredménye, amely a magyar 

embereket is jellemzi, hogy 

Magyarország kijött a gazdasági 

csõdbõl. Ma már a nyugati elemzõk 

is azt mondják, hogy a magyar gaz-

daság jó állapotban van.

Herczeg Zsolt Mezõtúr város pol-

gármestere így nyilatkozott:

– Mezõtúron egy óriási probléma 

oldódott meg ezzel a beruházással. 

A probléma kettõs volt, és már több 

mint egy évtizede fennállt. Az egyik 

baj az volt, hogy a kibocsátott tisztí-

tott szennyvíz minõsége nem min-

den esetben felelt meg az elõírások-

nak, a másik pedig, hogy a tisztító-

mû nem rendelkezett iszapkezelés-

sel. Ezek szûntek most meg. Ez a 

technológia nem csak a szennyvíz-

tisztításáról gondoskodik, hanem a 

keletkezõ szennyvíz iszapkezelését 

is megoldja. Ez az iszapkezelési 

mód egy iszapprés, ami vízteleníti 

az iszapot. Ez a prés egy 18-20 szá-

zaléknyi szárazanyag tartalmú isza-

pot állít elõ. Ez már egy lapátolható 

konzisztenciájú anyag, nem folya-

dék. Ennek a kihelyezésérõl köny-

nyebb gondoskodni, hisz kevesebb 

a mennyisége, valamint ezt szállíta-

ni tudjuk pl. a Kétpói Regionális 

Hulladéklerakóba, de egyeztettünk 

az üzemeltetõvel – a Tiszamenti 

Regionális Vízmû Zrt-vel – nekik 

van olyan szándékuk, hogy tovább-

ra is mezõgazdasági területen 

helyezzék el az iszapot. 

A technológia, maga a Veolia 

úgynevezett élõgépes tisztítómûve. 

Az elvet tekintve egy ugyanolyan 

telep, mint a korábbi volt, egy ele-

ven iszapos tisztítómû. A technoló-

gia kialakítása viszont már teljesen 

más. Egy üvegház alatt kerültek 

elhelyezésre azok a terek, amelyek-

ben a szennyvíz tisztítása zajlik és 

van egy épületrész, ahol az egyéb 

gépészeti elemek kerültek elhelye-

zésre. Számítógép irányítja a teljes 

tisztítási folyamatot, melyet a keze-

lõszemélyzet ellenõriz.

Én nagyon remélem, hogy ez 

hosszútávon biztosítja Mezõtúr 

szennyvíztisztítását. Azt is tudni 

kell, hogy ez egy eleveniszapos tisz-

títómû, baktériumok végzik a szer-

ves anyagok lebontását. Ha olyan 

külsõ behatás éri ezeket a baktériu-

mokat (mérgezés, nehézfémet 

kap…stb.), amely hatására ezek 

elpusztulnak, akkor lehetnek prob-

lémák a tisztítómûvel. A cél az, 

hogy ez ne forduljon elõ. Ezt igyek-

szünk kivédeni az üzemeltetõvel 

együtt! Nagyon örülök annak, hogy 

a beruházás megvalósulhatott és itt 

kell megjegyezni, hogy az állami 

adósság átvállalás nélkül a projekt 

finanszírozása igen nehéz lett volna 

az Önkormányzat részére.

Támogató: Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség (1077 Budapest, 

Wesselényi u. 20-22.).

Közremûködõ Szervezet: NKEK 

Nemzeti Környezetvédelmi és 

Energia Központ Nonprofit Kft. 

(1134. Budapest, Váci út 45.)

A projekt a Környezet és Energia 

Operatív Program keretében, az 

Szennyvíztisztító telep projekt záró rendezvénye
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Európai Unió támogatásával és 

Kohéziós Alap társfinanszírozásá-

val valósult meg.

Bodor Márti

Forrás: 

Sajtóközlemény

Pont Tv Mezõtúr

A mezõtúri Túr-tû Foltvarró 

Szakkör 3 napos közös varrást tart a 

Közösségi Házban: szeptember 

26-27-28-án, 9-17 óráig. Elsõ nap 

táskavarrás, második nap két új 

technika: Konvergencia és/a 

Confetti tanítására kerül sor. A har-

madik napon ötletbörzét tartunk.

Mindhárom nap folyamán kiállítás 

lesz a résztvevõk legszebb alkotásaiból, 

pályázati munkákból és táskavásárt is 

rendezünk. Szerettel várunk minden 

érdeklõdõt, varrni, tanulni, vagy csak 

nézelõdni kívánó tûbarátot.A foltvarrás-

sal bõvebben megismerkedni kívánók-

nak, új érdeklõdõknek tanfolyamot sze-

retnénk szervezni a Közösségi Házban, 

ez év október-novemberben.

A tanfolyamot szombatonként 

14 - 18 óra között tartjuk, alkalman-

ként 1000Ft/fõ. Felszerelést, anya-

got biztosítunk. Jelentkezni telefo-

non: 56/352-580 Varga Kálmánné, 

Ibi néni szakkörvezetõnél lehet.

Varga Kálmánné

szakkörvezetõ

Túr-tû Foltvarró Szakkör

In memoriam Kávási Sándor ( 1925-2013 )

Kávási Sándor - Mezõtúr díszpol-

gára, Jász-Nagykun-Szolnok Megye 

Mûvészeti díjas kórusvezetõje, a 

Petõfi Dalkör örökös karnagya, a 

mezõtúri kóruskultúra kiválósága 

2013. szeptember 6-án örökre meg-

pihent. Az idei városnapon, a 

Dalkör 140 éves jubileuma alkalmá-

ból rendezett nagyszabású találko-

zón Õ volt a díszvendég. A  méltatá-

sok során, az  ünnep fényében oly-

kor összeszorult a szívünk, mert 

éreztük, hogy ily módon lehet, 

hogy utoljára vagyunk így  együtt.  

Nyolcvanhét tartalmas év jutott 

neki itt a földi világban. Neve össze-

forrott Mezõtúrral, bármerre jár-

tunk az országban õt mindenhol 

ismerték. Meghatározó volt az 

országos kórusmozgalomban. 

Szeptember 13-án délután fél 

háromkor a belvárosi nagytemp-

lomban Éger Ádám lelkész úr vezet-

te a gyászszertartást, szeretettel 

méltatta Sanyi bácsi gazdag életút-

ját;  Bodorikné Aszódi Ágnes igaz-

gatóhelyettes tanítványként, kórus-

tagként és kollégaként megélt sze-

mélyes élményeinek megosztásával 

búcsúzott. A Petõfi Dalkör két dala 

ölelte keretbe a templomi búcsúzta-

tást, ahol városunk vezetõi, a vala-

mikori munkatársak, sok-sok dalos 

tanítvány és jó barát, zenészek, a 

Református Kollégium vezetése, a 

Református Idõsek Otthonának 

lakói, a jó szomszédok, a túrkevei, 

martfûi, törökszentmiklósi kulturá-

lis és zenei élet képviselõi, a több 

évtizedes barátsággal bíró tisza-

földvári férfi kórus tagjai rótták le 

kegyeletüket. Ezt követõen utolsó 

útja a felsõrészi temetõ ravatalozó-

jából indult és tavaly elhunyt felesé-

ge sírjánál ért véget. Langyos õszi 

napsütésben kísértük õt végsõ 

nyughelyére, gyönyörû református 

zsoltárok  dallamára adtuk vissza õt 

a Földnek és a Mindenhatónak.

Ui: Drága Tatus! Hitted volna, 

hogy még a facebookra is „felke-

rülsz?! A Magyar Kórusok Országos 

Szövetsége és sok-sok tisztelõd ott 

búcsúzott Tõled.  Köszönjük a sok-

sok dalos élményt, a „kerted 

gyöngyébõl” kapott kóstolókat, a 

kötetbe foglalt népdal gyûjtéseid 

termését, lányaidat: Mariannt és 

Klárit, és persze  a „túri szellemet”  

ostorozó régi-régi lobbanásaidat is! 

Ég Veled! 

Berczeliné Boldog Mária 

„Aki dalol, sose fárad el!”

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Elsõ szavam a hálaadásé. Hálás 

vagyok Istennek azért, hogy olyan 

tanáregyéniségtõl tanulhattam a 

hivatásomat, aki Mezõtúr Városának 

egyik legismertebb, nagy tisztelettel 

és szeretettel  körülvett egyénisége. 

Szándékosan nem használtam múlt 

idõt, mert Kávási Sándor, Sanyi 

bácsi most is itt van közöttünk. 

Életmûvével maradandót alkotva 

örökre beírta nevét Mezõtúr 

Városának és országszerte a zene-

szeretõ „dalostársak” szívébe.

A Mezõtúri Református 

Kollégium nevében búcsúzom földi 

léte végén a lelkes kollégától, aki 

még nyugdíjazása után is aktív kap-

csolatot tartott egykori iskolájával.

Meghatottan állok itt, hiszen még 

gyermekkoromban énekelhettem a 

Sanyi bácsi által vezetett városi 

kórusban. S így visszaemlékezve, 

Sanyi bácsinak köszönhetem, hogy 

akkor, életemben elõször láthattam 

meg a Balatont, miközben tévéfel-

vétel készült a kórussal 

Veszprémben. 

De nemcsak diákként terelgetett 

a pedagógusi hivatás felé, hanem 

gyakorló tanításomat is nála végez-

hettem.  Hivatása iránti alázata ma 

is példa lehet minden pedagógus 

számára. Élete példázza, hogy való-

ban nem fárad el, aki dalol:

Már gyermekkorában sokszor 

kiállt a Kossuth téri Flóra- kút mellé, 

és hallgatta, hogy az iskolában har-

mónium kísérete mellett egyházi 

énekeket énekelnek a gyerekek. De 

ugyanitt hallgatta, amikor az arató-

cséplõ munkások jöttek haza dalol-

va, szombaton este az úton.

A dal, a zene iránti szeretetét 

növelte, hogy a Mezõtúri 

Református Fõgimnáziumban az 

akkor pályakezdõ Csenki Imre 

tanítványa lett, s kapcsolatuk 

Csenki Imre haláláig végig megma-

radt. Debrecenben 1946-ban orgo-

nista-kántor oklevelet szerzett, s 

még ebben az évben a Fóti úti isko-

lában osztották be az elsõ osztályt 

tanítani. Késõbb is büszkén emle-

gette, hogy a 72 gyermek közül 69 

sikeresen vizsgázott.

1953-ban elvégezte a fõiskolát, 

majd Békéstarhoson és Budapesten 

képezte tovább magát.

1954-tõl egészen 1985-ös nyugdí-

jazásáig a mezõtúri Kossuth téri 

/most ismét Református/ Általános 

Iskolában szerettette meg a „dalo-

lást” gyermekek ezreivel.

Az iskolai évekkel megkezdõdtek 

sikeres fellépései kórusai élén, 

melyek között voltak országos és 

nemzetközi bemutatkozások, tele-

víziós és lemezfelvételek is.

Elsõ sikerét az újvárosi gyerme-

kek kórusával aratta 1951-ben, 

rádiófelvételt készítettek a kórussal. 

Ezt követték, a teljesség igénye nél-

kül  pl. 1964-ben Csillebércen, 

1967-ben Pozsonyban, 1977-ben  az 

a bizonyos emlékezetes Röpülj 

Páva szereplés, mely egész 

Mezõtúrt lázba hozta, s melynek 

kézzel fogható nyereménye ma is 

ott áll énektermünkben: a pianínó, 

rajta a nyertesek nevével, fölötte a 

fénykép róluk.

Mint ahogy a mai napig hálás 

szívvel õrizzük azt a kis harangot, 

melyet volt iskolájának ajándéko-

zott, s amely minden évben egyszer 

szólal meg: júniusban, amikor a bal-

lagó diákok búcsúznak iskolánktól.

Sanyi bácsi 1978-ban a debreceni 

Bartók Béla Nemzetközi 

Kórusfesztiválon karnagyi díjat 

kapott. 

Volt olyan év, amikor egyszerre 

hat kórust is irányított, közöttük a 

Petõfi Dalkört is, melyet élete végé-

ig szívén hordozott.

1992-ben, a Református 

Gimnázium ünnepi tanévnyitóján 

is õ vezette a kórust.

2003-ban megkapta a rangos 

„Mezõtúr Város Díszpolgára” kitün-

tetést, melyet a tõle szokott alázat-

tal fogadott, s akkor így foglalta 

össze hitvallását:

„A különbözõ elismeréseket, 

díjakat mindig jó érzéssel fogad-

Folyt. a 7. old.
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tam, de a gyerekek örömtõl csillogó 

szeme, szívbõl jövõ éneke minden-

nél többet ér.”

A Magyar Kórusok, Zenekarok és 

Népzenei Együttesek Szövetsége 

így emlékezik:

„Életmûve, pedagógusi, zenei, 

népzenei, gyûjtõi, együttes-vezetõi 

tevékenysége kiemelkedõ példa 

mindannyiunk számára. A tanár úr 

családtagjaiban, számtalan fáklya-

ként utat mutató tanítványában, 

barátjában, bennünk tovább él.”

Drága Sanyi Bácsi!
Engedd meg, hogy azzal a Babits-

idézettel búcsúzzam, amiért 

nagyon megdicsértél anno, amikor 

a tanmenetem elején olvastad:

„Mindenik embernek a lelkében 

dal van,

És a saját lelkét hallja minden 

dalban.

És akinek szép a lelkében az 

ének,

Az hallja a mások énekét is 

szépnek.”

Köszönjük, hogy szépnek hallot-

tad énekünket,  Isten veled, Sanyi 

bácsi!

Bodorikné Aszódi Ágnes

„Emberi törvény, kibírni mindent és 

menni mindig tovább, akkor is, ha már 

nincsenek benned remények és csodák.”

Hemingway

2013. augusztus 31-én örvendetes 

eseményre került sor. Az egykori 

Mezõtúri Általános Leánygimnázium 

(a mai Teleki Blanka Gimnázium) 

diákjai 57. éves osztálytalálkozót tar-

tottak. 

Az 55. éves találkozó után évente 

rendezik meg az összejöveteleket. 

A találkozón az 1955/56-os tanév-

ben elballagott 2 osztályból 16 fõ 

vett részt. Sajnos a részvételi szám 

évrõl évre csökken. Az egykori A és 

B osztály mindig összetartott, 

együtt jártak osztálykirándulások-

ra, már az elsõ találkozót is együtt 

szervezték, ez az összetartás azóta 

is töretlen. Az osztályfõnökök 

akkor Dr. Szappanos Zsigmondné 

és Nádházi Lajosné voltak, az intéz-

mény igazgatója: Sárközy Aladár. 

Az idei találkozón közösen megláto-

gatták az elhunyt tanárok és diákok 

sírjait, majd a Zsindelyes Fogadóban 

töltöttek el néhány emlékezetes órát. 

Néhány szóban megemlékeztek volt 

osztálytársaikról, tanáraikról, majd 

közösen megebédeltek. Az évfolyam 

1952-ben kezdte tanulmányait a leány-

gimnáziumban, akkor még 4 osztállyal. 

Akkoriban sok görög diák járt az isko-

lába, majd az évek során csupán 13 

görög tanuló maradt a városban, így 2 

osztály ballagott az intézménybõl. A 

találkozóra az ország több pontjáról 

érkeztek. Örömmel találkoznak ilyen-

kor az egykori osztálytársak. 

Elmondták, hogy a fõ témájuk már a 

gyermekek és az unokák. Büszkén 

mesélnek ilyenkor életükrõl, büszkesé-

geikrõl egymásnak az iskola véndiák-

jai. A sok történet, emlék nagy mosolyt 

csalt a résztvevõk arcára. Elmondták, 

hogy nekik még kötelezõ volt az egyen-

ruha, este 9 után szülõi-vagy tanári 

engedéllyel tartózkodhattak az utcán 

és társadalmi munkára kellett járniuk. 

Mindezek ellenére örömteli pillanat 

mikor újra találkoznak.

A találkozón részt vett: 

Bányai Erzsébet, Csepcsényi 

Erzsébet, Erdõs Piroska, Finta Ilona, 

Gergely Ilona, Gyebnár Klára, Kádár 

Ilona, Kádár Teréz, Kazai Ilona, Kómár 

Zsuzsa, Kõmûves Erzsébet, Oláh 

Erzsébet, Papp Irén, Tanner Juliánna, 

Vallyon Mária, R. Varga Katalin

Az idei találkozóért köszönet ille-

ti Vallyon Máriát, aki megszervezte 

ezt az összejövetelt. Biztosítottak 

arról, hogy jövõre újra találkoznak, 

reményeink szerint ugyanebben a 

létszámban.

Bodor Márti

„Bár zord a harc, megéri a világ, 

Ha az ember az marad, ami volt: 

Nemes, küzdõ, szabadlelkû diák.”

 (Ady)

57. éves osztálytalálkozó

2013. október 12.2013. október 12.
 szombat szombat

Közösségi HázKözösségi Ház
nagyteremnagyterem

III. Citerás mulatságIII. Citerás mulatság
10 éves a Lókötõk Citerazenekar10 éves a Lókötõk Citerazenekar

III. Túri Muri Egy igazi Túri lakodalom!

2013. szeptember 21.
Koszorúslány szépségverseny, bor- és pálinka verseny, bográcstúra, 

hintós lánykikérés, csokorárverés, férfi megõrzõ, nagy pálesz teszt,

lokálpatrióta kávéház, gyermek és családi programok, Soltész Rezsõ!

Helyszín: a Fõiskola udvara
A belépõ 10 éves korig ingyenes, fölötte 400 Ft, ami 1 pohár sörre,

vagy üdítõre váltható.

Mindenkit szeretettel vár a Lokálpatrióta Egyesület

Ez a nyár más volt, 

mint az eddigiek. Ezen 

a nyáron nem pihentek 

a bábuk, a golyók és a 

tekések. 

Ezen a nyáron elsõ 

alkalommal került meg-

rendezésre a Túri 

Tandem Bajnokság. A verseny meg-

rendezésével az volt a nem titkolt 

célom, hogy a több mint két hónapos 

nyári szünetben se maradjanak játék-

lehetõség nélkül a tekesport szerel-

mesei. Ezen kívül meg akartam 

ismertetni velük olyan újfajta ver-

senyzési módot, aminek egyelõre 

még nincsenek hagyományai. 18 csa-

pat és több mint 40 amatõr sportoló 

csörgette a bábukat a július elsején 

kezdõdött bajnokságban, aminek a 

végére a szeptember 06-i döntõ tette 

fel a koronát. A csapatok három hatos 

csoportban bajnoki rendszerben küz-

dettek az alapszakaszban és a csopor-

tok elsõ két helyezettjei jutottak a 06-i 

döntõbe. Itt már minden párosnak 

csak egyetlen lehetõsége volt, hogy 

bebizonyítsa, ebben a mûfajban õk a 

nyerõk. Az elõzetes esélylatolgatás, 

mint már oly sokszor a történelem 

során, ezúttal is dugába dõlt. A baj-

nokságot végül a leghiggadtabban 

versenyzõ páros nyerte, remek ered-

ménnyel. De a többieknek sincs okuk 

a kesergésre. Úgy érzem elérte a cél-

ját a bajnokság. Végig jó hangulatban 

telt a nyár. A gyõzteseknek és a helye-

zetteknek pedig ezúton is gratulálok!

Köszönöm vala-

mennyi résztvevõ-

nek a lelkesedését és 

a sportszerû hozzá-

állást. Remélem sike-

rült kedvet csinál-

nom a tekének ehhez 

a változatához és a 

következõ nyarat is együtt töltjük.

Íme a döntõ végeredménye: 
I. hely: Tornyosiné Babi, Egei 

Sándor kettõs  227 fa

II. hely: Szabó Erika, Dávid Tibor 

kettõs  225 fa

III. hely: Klajbán Károly, Borsi 

Ferenc (Gubucz Máté,tartalék) 224 fa

Lakatossanyi

Véget ért a tandem bajnokság
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK           
  Szonda Kálmánné Hanuszka Mária élt 71 évet, 

Juszku István élt 74 évet,
Jakucs Sándor élt 86 évet,
Molnár Sándor élt 88 évet,

Nagy Lajosné Alics Anna élt 87 évet,
Juhász Sándor élt 88 évet,

Kiss Ferencné Kis Judit élt 71 évet,
Kávási Sándor élt 87 évet,

Kozák Jánosné Miklósi Aranka élt 69 évet,
Tóth Sándorné Polgár Róza élt 87 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Szeptember 20-26-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
Szeptember 27- október 3-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 21-22-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936
Szeptember 28-29-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

Ü G Y E L E T E K

Farkas CsengeFarkas Csenge
(Roszik Tímea)(Roszik Tímea)

Fehér Szimonetta KiaraFehér Szimonetta Kiara
(Fehér Georgina)(Fehér Georgina)

Madarász DóraMadarász Dóra
(Bujda Ilona)(Bujda Ilona)

Patkós MilánPatkós Milán
(Angyal Hajnalka)(Angyal Hajnalka)

 

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901

E-mail: mezotur@tourinform.hu

A rengeteg, színes nyári program 

után immár beköszöntött az õsz és 

ezzel együtt sajnos a rossz idõ is. 

Ennek ellenére városunk továbbra 

is változatos és szórakoztató prog-

ramokkal várja az érdeklõdõket!

A városi és a környékbeli progra-

mokról most már nem csak iro-

dánkban érdeklõdhetnek, hanem 

az új Facebook oldalunkon is, ame-

lyet Tourinform Mezõtúr néven 

találnak meg a Kedves Érdeklõdõk!

Természetesen továbbra várjuk is 

az országos programokkal és szállá-

sokkal kapcsolatban érdeklõdõket. 

Színes kiadványokat, térképeket, 

programfüzeteket, szálláskatalógu-

sokat tudunk az Érdeklõdõk részére 

nyújtani, amelyek ingyenesen elvi-

hetõek!

Mindezek mellett a következõ 

termékeket vásárolhatják meg iro-

dánkban: 

•Mezõtúri fazekasok által készí-

tett kerámiák,

•Mezõtúri képekkel ellátott 

hûtõmágnesek,

•Mezõtúri Helytörténeti Füzetek, 

Mezõtúri képeskönyv,

•Dísztárgyak,

•Gyurmaékszerek, 

•Logóval díszített gyermekpó-

lók, felnõtt pólók, szövetszatyrok, 

papírtáskák.

Szeretettel várunk mindenkit iro-

dánkban!

Kalán Hajni

Irodavezetõ
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