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Pályázati kiírások                3. old.

10 éves a Lókötõk Citerazenekar               4. old.

Nekem megkerült a kerékpárom               4. old.

Rövid hírek!     6. old.

Múzeumi hírek     6. old.

Összefogás a könyvtárakért   7. old.

Az uniós források teljes mértékû 

felhasználása mindannyiunk érde-

ke. Ezt szem elõtt tartva a kormány 

úgy döntött, hogy újabb huszonöt 

esetben támogat funkcióbõvítõ és 

szociális célú városrehabilitációs 

pályázatokat az Észak-alföldi régió-

ban, közel 9 milliárd forint érték-

ben. A szociális városrehabilitációs 

pályázatok esetében kilenc város 

összesen 3,4 milliárd forint támoga-

tást kap, míg a funkcióbõvítõ 

városrehabilitáció esetében tizen-

hat város kap 5,4 milliárd forint 

uniós forrást.

Az eredményes pályázatokkal 

kapcsolatban Boldog István ország-

gyûlési képviselõ, Dr. Mezõ Ferenc 

az Észak-Alföldi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft ügyvezetõje és 

Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgár-

mestere közös sajtótájékoztatót tar-

tott 2013. szeptember 18-án. 

Dr. Mezõ Ferenc a sajtótájékozta-

tón elmondta:

– Nagyon fontos döntés után 

vagyunk. A régióban több mint 17 

milliárd forintról született döntés, 

régóta várták ezt a települések. Jász-

Nagykun-Szolnok Megyében is nagy 

sikert lehet elkönyvelni. Elsõként a 

kisváros funkció, illetve a szociális 

városrehabilitációs pályázati döntést 

emelném ki, ahol 25 város esetében 

közel 9 milliárd értékben született 

döntés. A megyében Jászberény, 

Karcag, Mezõtúr, Törökszentmiklós 

van a nyertesek között. Fontos az is, 

hogy Lázár János államtitkár úr 

brüsszeli tárgyalása után az uniós 

támogatási források felszabadultak 

és így a tartaléklista keretbõl jelen-

tõs mennyiségben nyertek még 

önkormányzatok utak felújítására, 

ez 3 milliárd 66 millió forintot takar. 

12 önkormányzat nyert a megyénk-

ben ,köztük van Mezõtúr, Tiszafüred 

és Szolnok is. 

Dr. Mezõ Ferencet követõen 

Boldog István nyilatkozott:

– A most meghozott döntés jelen-

tõsen érinti a megye déli részét, a mi 

térségünket. Mezõtúr a 

városrehabilitációs programjára 447 

millió forintot kapott, ebbõl az 

összegbõl nagyon szépen megújul-

hat a város néhány része. Az utak 

helyzetével kapcsolatban pedig 

nincs olyan fogadóórám, hogy ne 

kerülne szóba azok állapota, így 

nagyon fontos a most elnyert 324 

millió forint Mezõtúr útfejlesztései-

re. Ha ezt a kettõt összevetjük és ha 

hozzáadjuk a nem olyan rég meg-

nyert egészségházra vonatkozó 

pályázat nyereségét, akkor büszkén 

mondhatjuk, hogy 3 pályázaton 

közel 1 milliárd forint érkezik a 

városba. Csak Mezõtúrra az elmúlt 3 

évben több mint 1 milliárd forint 

érkezett munkahelyteremtésre és 

most a telephelyfejlesztésre is kap-

nak a vállalkozások pénzt. Én bízom 

benne, hogy ez a munkahelyek szá-

mában is meg fog látszani. Ezeken 

túl Mezõtúrnak még több jelentõs 

pályázata van bent, amelyek eseté-

ben szintén bizakodóak vagyunk. 

Minden segítséget meg fogunk adni 

a városnak, hogy minél több pénzt 

nyerjenek a pályázatokon. A cél az, 

hogy december 31-ig a 2007-2013-as 

program összes pénze ki legyen 

fizetve, de legalább a szerzõdés 

legyen megkötve. Ha egy szerzõdés 

alá van írva, az a pénz már nem 

veszik el. Magyarország nem enged-

heti meg magának, hogy uniós pénz 

visszakerüljön az unióhoz. Arra 

kérem a lakosságot, vállalkozásokat, 

önkormányzatokat, hogy bármilyen 

pályázat kerül kiírásra lehetõség 

szerint pályázzanak, azon leszünk, 

hogy azok sikeres legyenek.

Majd Herczeg Zsolt Mezõtúr 

város polgármestere ismertette a 

nyertes pályázatok részleteit:

– A megnyert pályázatok támoga-

tási összegei csaknem elérik az 1 

milliárd forintot, ez óriási eredmény. 

Köszönet a segítségért képviselõ 

úrnak, ügyvezetõ úrnak, Búsi Lajos 

helyettes államtitkár úrnak, az 

Iparipark Kft-nek, valamint kollégá-

imnak, és a külsõ cégeknek, akik 

pályázatíróként, mûszaki tervezõ-

ként vagy egyéb formában részt vet-

tek a pályázatok összeállításában.

Mezõtúr városközpont funkció-

bõvítõ fejlesztésre elnyert 447 millió 

forint támogatást. A projekt 100%-os 

támogatottságú. Errõl azt kell tudni, 

hogy az építési beruházással létrejö-

võ új érték mintegy 350 millió forint 

lesz, és a város több pontja is meg-

újul ebbõl a pályázatból. 

Nagymértékben megújul a város 

fõtere, a Kossuth tér. Itt a járdabur-

kolatok jelentõs része díszburkolat-

tal lesz ellátva. A park is megújul, de 

a mai jellegét megtartja. Ezen kívül a 

Múzeum tér is díszburkolatot kap. 

Számos rendezvény kerül itt megtar-

tásra, így szebb környezetet tudunk 

majd ezeknek biztosítani. A követ-

kezõ az a kézmûves ház megépítése 

lesz, ami szintén óriási dolog, hisz a 

hagyományaink õrzése terén a las-

san feledésbe merülõ szakmákról 

szól majd ez az épület. Ez a Petõfi és 

a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán fog 

megépülni. Emellett a Petõfi tér 

egyrésze is megújul. A Városi 

Strandfürdõ is részesedik ebbõl az 

összegbõl. A tanuszodához egy épü-

letrész fog csatlakozni, itt kerül elhe-

lyezésre egy gyógyvizes medence és 

egy gyermekmedence. Hosszú évek 

óta probléma városunkban az, hogy 

a gyógyfürdõzésnek a téli idõszak-

ban nincs meg a lehetõsége, ezt 

fogjuk most ezzel kiküszöbölni. 

Valamint a Szabadság téren díszbur-

kolat épül. Nagyon fontosnak tar-

tom, hogy úgynevezett soft eleme-

ket is tartalmaz a beruházás, amely 

sportprogramok lebonyolítását és az 

egészséges életmódra történõ neve-

lést célozza meg. Van egy konzorci-

umi partnerünk is, a Mezõtúr 

Sportjáért Alapítvány, aki ezeket a 

programokat le fogja bonyolítani. 

Még egy helyszín van, amit meg 

kell, hogy említsek a Petõfi úti 

Sikeres mezõtúri pályázatok
– közel 1 milliárd forintot nyert a város –

Kép forrása: internet

Folyt. a 2. old.
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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

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. 

VÉRADÁS

2013. október 16.-án, szerdán ifjúsági 

véradást tartunk a Közösségi Házban. 

Ez idõben hosszabb ideig, 8.00-15.30-ig 

várjuk az ifjúsági, valamint a lakossági  

véradókat.

Magyar Vöröskereszt

Színházterem, amelynek az épületét 

statikailag meg fogjuk erõsíteni, 

homlokzatát felújítjuk, külsõ nyílás-

záró cseréket végzünk majd el. A 

városközpont funkcióbõvítõ fejlesz-

tése nagy vonalakban ennyibõl áll, 

ezen kívül a belterületi útépítésre 

elnyert 324 millió forintos támoga-

tást is megkaptuk. Ez is nagy öröm 

számunkra. A pályázatot két évvel 

ezelõtt nyújtottunk be, eddig az tar-

taléklistán volt. Mezõtúr belterületé-

vel kapcsolatosan azt lehet tudni, 

hogy az úthálózat 30%-a földút. 

Fontosnak tartjuk, hogy ezen változ-

tassunk. Ebbõl a pályázati forrásból 

a kritériumok alapján földutakra 

nem tudunk forrást fordítani, példá-

ul minimum 22 méter lehet a szabá-

lyozási szélessége annak az utcá-

nak, amire pályázni lehetett és 

Mezõtúron a földes utcák ennél kes-

kenyebbek (elõfordul, hogy 15 

méter a szélessége egyes földútja-

inknak kerítéstõl kerítésig). Más 

lehetõséget kell találnunk arra, hogy 

ezeket is szilárd burkolattal lássuk 

el. Viszont a fejlesztés alá kerülõ 

utak igencsak elhasználódottak, tele 

vannak kátyúkkal, úgyhogy ezekre 

is ráfér a javítás. Ezek az utak az 

alábbiak: az Északi összekötõ út tel-

jes hosszában, a Csabai-Wagner 

József utca szélesítése, burkolatá-

nak megújítása teljes hosszban, a 

Vásárhelyi Pál utcának azon része, 

amely a 2011-es csapadékcsatorna 

beruházásnál kimaradt a felújításból 

(a Szolnoki úttól a temetõ melletti 

rész), a Balassa út teljes hosszában 

(a benzinkúttól a Sugár útig terjedõ 

szakaszon) új burkolatot kap, ezen-

kívül a Széchényi utcának egy 200 

méteres szakasza is megújításra 

kerül. Óriási jelentõségû ez a támo-

gatás. Ahogy Boldog István képvise-

lõ úr is elmondta, nem régiben kap-

tuk azt a kedvezõ hírt, hogy az 

egészségházra benyújtott projek-

tünk is pozitívan lett elbírálva, ez 

130 millió forintos maximális támo-

gatást jelent. Ez esetben a volt vér-

adó épületét fogjuk felújítani. Az 

alapellátás egy része kerül majd ide, 

valamint az iskolaorvos és a védõnõi 

szolgálat. Valamint egy új mentõál-

lomást is tartalmaz a projekt. A 

jelenlegi mentõállomás egy igen 

méltatlan hely a mentõsök számára. 

A pályázat forrásából és Mezõtúr 

város önerejébõl nagyon remélem, 

hogy 2014 õszén ez a beruházás is 

sikeresen megvalósul.

Most a pályázatokat illetõen a 

támogatási szerzõdések aláírása lesz 

az elsõ lépés. Ezt követõen pedig a 

közbeszerzési jogszabály alapján a 

projektek szereplõit kell megtalál-

nunk. Úgy gondolom, hogy év végé-

re kiderül majd, hogy kik nyerhetik 

a kivitelezési munkákat. A kivitele-

zési munkákat tekintve a meglévõ 

épületek átalakítása – például az 

egészségházat illetõen – talán már a 

tél folyamán elkezdõdhetnek. A 

városközpont rehabilitációnál is van 

olyan pont, ahol esetleg a téli mun-

kavégzés nem kizárható, de a mun-

kák nagy része a szabadég alatt zaj-

lik, így a tavaszt meg kell várni. 

Természetesen a jövõben minden 

jelentõs folyamatról tájékoztatni 

fogjuk a lakosságot.

Bodor Márti

Érem
Gárdonyi Géza népszerû regényében, az Egri csillagokban megörökíti 

az 1552-es várostromban hõsiesen védekezõ egri nõk történetét.

Székely Bertalan ugyanezt a témát festette meg 1867-ben.

A Magyar Nemzeti Bank 2013-ban kiadott emlékérme méltó tisztelgés 

a hõsök és a 150 éve született író elõtt egyaránt.

Az érme tervezõje Pogány Gábor Benõ, évértéke 1000HUF, anyaga CuNiZu 

ötvözet. 10000 db-ot bocsátottak ki összesen.

Fróna Zsigmond
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Mezõtúr Város Önkormányzata 

pályázatot ír ki az MVK Mezõtúri 
Városüzemeltetési Kommunális Kft. 
ügyvezetõ tisztségének betöltésére.

Az MVK Mezõtúri Város-

üzemeltetési Kommunális Kft.fõbb 

tevékenységi körei: hulladékgazdál-

kodás és kezelés.

Pályázati feltétel:
-magyar állampolgárság,

-büntetlen elõélet,

-cselekvõképesség,

-felsõfokú (fõiskola vagy egye-

tem) végzettség,

-felhasználói szintû számítógé-

pes ismeret,

-jogszabály által elõírt vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vál-

lalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt 
jelent:

-5 éves szakmai, vezetõi gyakorlat,

-mûszaki, vagy környezetvédelmi, 

vagy hulladékgazdálkodási szakirá-

nyú végzettség.

Elvárt kompetenciák:
-felelõsségteljes, önálló munka-

végzés,

-kiváló kommunikációs képesség,

-megbízhatóság,

-szakmai elhivatottság.

A pályázathoz csatolni kell:
-szakmai önéletrajz, 

-motivációs levél,

-három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány,

-iskolai végzettséget igazoló 

okirat hiteles másolata,

-szakmai elképzeléseket a kft. 

vezetésére, mûködtetésére, 

-nyilatkozat, melyben a pályázó 

hozzájárul, hogy a pályázat elbírá-

lásában résztvevõk a pályázati 

anyagot megismerhetik,

-a pályázó nyilatkozata arról, 

hogy a pályázatával kapcsolatban a 

képviselõ-testületi ülés keretében 

kívánja-e a zárt ülés megtartását, 

-a pályázó nyilatkozata a gazda-

sági társaságokról szóló 2006. évi 

IV. törvény 23.§-ában elõírt kizáró 

feltételekre vonatkozóan.

A pályázó feladata: az MVK 

Mezõtúri Városüzemeltetési 

Kommunális Kft. ügyvezetõi felada-

tainak ellátása.

Az állás betölthetõ:
2014. január 1. napjától 5 éves 

határozott idõtartamra. 

A bérezés megegyezés szerint a 

kft. javadalmazási szabályzatában 

foglaltak figyelembevételével. 

A pályázat benyújtási határide-
je: 2013. október 31. 16.00 óra. 

A pályázatot Mezõtúr Város 

Polgármesteréhez (5400 Mezõtúr, 

Kossuth tér 1., I. emelet 7. sz. ) kell 

benyújtani, a borítékon fel kell tün-

tetni „MVK Kft. ügyvezetõ” jeligét. 

A pályázat elbírálásnak határ-
ideje: 2013. november 30.

A pályázatok benyújtásának határ-

idejét követõen a kiíró a pályázókat 

személyesen is meghallgathatja. 

A pályázattal kapcsolatosan 

Herczeg Zsolt Mezõtúr Város 

Polgármesterétõl – telefonon törté-

nõ egyeztetés után – lehet érdeklõd-

ni. Telefon: 56/551-902.

A pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának a jogát a pályázat 

kiírója fenntartja. 

Pályázati kiírások
Mezõtúr Város Önkormányzata 

pályázatot ír ki a Mezõtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelõ 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetõ tisztségének betölté-

sére.

A Mezõtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelõ Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft. fõbb tevékenységi 

körei: városüzemeltetés, kompüze-

meltetés, intézményellátás, ingatlan-

kezelés, közétkeztetés, közfoglal-

koztatás, fürdõüzemeltetés.

Pályázati feltétel:
-magyar állampolgárság,

-büntetlen elõélet,

-cselekvõképesség,

-pénzügyi, vagy jogi, vagy 

mûszaki felsõfokú végzettség,

-felhasználói szintû számítógé-

pes ismeret,

-jogszabály által elõírt vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vál-

lalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt 
jelent:

-5 éves szakmai tapasztalat, 

vezetõi gyakorlat

-felsõfokú mûszaki végzettség.

Elvárt kompetenciák:
-felelõsségteljes, önálló munka-

végzés,

-kiváló kommunikációs képesség,

-megbízhatóság,

-szakmai elhivatottság.

A pályázathoz csatolni kell:
-szakmai önéletrajz, 

-motivációs levél,

-három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány,

-iskolai végzettséget igazoló 

okirat hiteles másolata,

-szakmai elképzeléseket a kft. 

vezetésére, mûködtetésére, 

-nyilatkozat, melyben a pályázó 

hozzájárul, hogy a pályázat elbírá-

lásában részt vevõk a pályázati 

anyagot megismerhetik,

-a pályázó nyilatkozata arról, 

hogy a pályázatával kapcsolatban a 

képviselõ-testületi ülés keretében 

kívánja-e a zárt ülés megtartását, 

-a pályázó nyilatkozata, hogy 

nem áll fenn vele szemben a gazda-

sági társaságokról szóló 2006. évi IV. 

törvény 23.§-ában elõírt kizáró ok.

A pályázó feladata: a Mezõtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelõ 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetõi feladatainak ellátása.

Az állás betölthetõ:
2014. január 1. napjától 5 éves 

határozott idõtartamra. 

A bérezés megegyezés szerint a 

kft. javadalmazási szabályzatában 

foglaltak figyelembevételével. 

A pályázat benyújtási határide-
je: 2013. október 31. 16.00 óra. 

A pályázatot Mezõtúr Város 

Polgármesteréhez (5400 Mezõtúr, 

Kossuth tér 1., I. emelet 7. sz. ) kell 

benyújtani, a borítékon fel kell tün-

tetni „ intézményellátó és ingatlan-

kezelõ ügyvezetõ” jeligét. 

A pályázat elbírálásnak határ-
ideje: 2013. november 30.

A pályázatok benyújtásának határ-

idejét követõen a kiíró a pályázókat 

személyesen is meghallgathatja. 

A pályázattal kapcsolatosan 

Herczeg Zsolt Mezõtúr Város 

Polgármesterétõl – telefonon törté-

nõ egyeztetés után – lehet érdeklõd-

ni. Telefon: 56/551-902.

A pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának a jogát a pályázat 

kiírója fenntartja. 

Mezõtúr Város Önkormányzata a 

224/2013. (IX.26.) képviselõ-testü-

leti határozata alapján pályázatot ír 

ki az 50 hrsz-ú, Dózsa György út 19. 

szám alatti ingatlan hasznosítására.

Mezõtúr Város Képviselõ-

testülete – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, 

és a 24/2012.(IV.06.) önkormány-

zati rendelet 5.§-ában biztosított 

hatáskörében eljárva – az önkor-

mányzat tulajdonában álló, 50 

hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

pályázatot ír ki.

Pályázati feltétel:
 - A pályázat beadásakor 150.000 

Ft kauciót a Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal pénztárá-

ban letétbe kell helyezni.

- Pályázni a terület hasznosítási 

módjának és minõségének leírásá-

val lehet.

- A pályázónak vállalnia kell, 

hogy a végleges adásvételi szerzõ-

dés megkötésére, csak a Kossuth út 

7. szám alatt felépülõ egészségház 

jogerõs használatbavételi és mûkö-

dési engedélyének hatályba lépését 

követõen kerülhet sor. A pályázó 

tudomásul veszi, hogy amennyiben 

az egészségház nem valósul meg, 

úgy a pályázat érvényét veszti, és 

adásvételi szerzõdés megkötésére 

nem kerül sor. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-a pályázó nevét, címét,

-cég esetén 30 napnál nem régeb-

bi eredeti vagy hitelesített cégkivona-

tot és eredeti aláírási címpéldányt,

-az ingatlan vételárára tett javas-

latot,

Hirdetmény

Folyt. a 4. old.
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- a pályázó által vállalt fizetési 

feltételeket,

- az ingatlan hasznosítására 

vonatkozó elképzeléseket,

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, 

hogy a pályázó nem áll végelszámo-

lás alatt, nincs ellene csõd- felszá-

molási-, vagy végrehajtási eljárás 

folyamatban,

- igazolást arról, hogy nincs egy 

évnél régebben lejárt adó és társa-

dalombiztosítási járulékfizetési tar-

tozása,

- a pályázati feltételek elfogadá-

sára tett nyilatkozatot.

A pályázatokat 2013. november 

4-én (hétfõn) 16.00 óráig két pél-

dányban, írásban kell benyújtani 

személyesen a Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal I. em. 7-es 

irodájában, vagy postai úton a 

Mezõtúr, Kossuth tér 1. szám alatti 

címre. A pályázatokat lezárt borí-

tékban kell benyújtani, a borítékra 

rá kell írni: „Az 50 hrsz-ú ingatlan 

pályázata, a határidõ lejártáig fel-

bontani tilos”.

A pályázat elbírálására legkésõbb 

a képviselõ-testület 2013. novembe-

ri ülésén kerül sor.

A képviselõ-testület az összessé-

gében legkedvezõbb pályázatot 

választja ki.

A képviselõ-testület fenntartja a 

jogot a pályázati eljárás eredmény-

telenné nyilvánítására.

Herczeg Zsolt
polgármester

Az elmúlt napokban, hetekben saj-

nos olyan bûncselekmények történtek 

a városban, melyek megelõzése és fel-

derítése nagyon fontos és mindannyi-

unk közös érdeke. Azért, hogy el tud-

juk kerülni a sértetté válást mi magunk 

is nagyon sokat tehetünk, ezáltal csök-

kentjük a bûnalkalmak számát, és 

nem adunk esélyt a tolvajoknak.  

A legtöbb és a legbosszantóbb a 

kerékpárlopások számának megug-

rása. Néhány héttel ezelõttig nem 

tudtam mit érez az, aki egyszer csak 

hûlt helyét találja saját tulajdonának. 

Az én esetem szerencsésen zárult, 

mivel hála a szemfüles mezõtúri 

járókelõknek és a rendõrök munká-

jának meglett az eltûnt kerékpárom, 

amit ezúton is köszönök. Ezen az 

eseten  felbuzdulva úgy gondoltam 

beszélnünk kell errõl a témakörrõl, 

ha lehet elõzzük meg, hogy áldozat-

tá váljunk. A lopások megelõzésérõl 

Dr. Gál Ferenc rendõr alezredessel 

beszélgettem, aki néhány megszívle-

lendõ tanáccsal szolgált.

- A kerékpár tárolás hiányosságai-

nak nagy szerepe van az eltûnések-

ben. Amennyiben közterületen 

helyezzük el a kerékpárunkat, min-

denképpen használjuk a kerékpártá-

rolót, lehetõleg ne önmagában laka-

toljuk le, hanem hozzá a tároló szer-

kezethez. A legtöbb üzletnél a tárolók 

a bejárat környékén vannak elhelyez-

ve, fontos, hogy forgalmas helyen 

Nekem megkerült a kerékpárom…

10 éves a Lókötõk Citerazenekar
Októberben a Lókötõk 
Citerazenekar 10 éves „szüle-
tésnapját” ünnepli, nem is 
akárhogyan. A várható ren-
dezvényrõl Szabó Ferencet, a 
zenekar mûvészeti vezetõjét 
kérdeztem.

– Pontosan mi is az, amire október-

ben készültök?

– A zenekar III. alkalommal ren-

dezi meg Citerás Mulatságát és 

ennek keretén belül a 10 éves jubi-

leumát is szeretné megünnepelni, 

2013. október 12-én.

– Hogyan indult a Citerás 

Mulatság?

– Három évvel ezelõttre kell visz-

szakanyarodni, amikor is volt egy 

olyan ötletünk, hogy Mezõtúrra 

hozzuk az ország legjobb zenekara-

it. Az elsõ évben csak magyarorszá-

gi együttesek tették tiszteletüket itt 

nálunk, a tavalyi évben viszont már 

határainkon túlról – Nagy-

Magyarország területérõl – is érkez-

tek vendégek. Az alapötlet ezen 

kívül az volt, hogy találkozzunk a 

barátainkkal, mivel mi is sokat 

járunk hozzájuk. 

– Az elmúlt két évhez képest idén 

miben lesz más ez a mulatság?

– Annyiban lesz más, hogy kettõ 

részre osztottuk ezt a találkozót. Az 

elsõ részben a hagyományos, az 

eddig megszokott formában zajlik a 

délután, tehát a vidéki zenekarok 

köszöntik a mezõtúriakat. Érkeznek 

mezõtúri fellépõk is, de fõleg vidéki 

fellépõkkel találkozhat a közönség. 

A második részben pedig a Lókötõk 

Citerazenekar egy önálló koncerttel 

ünnepli meg 10 éves fennállását.

– Az elmúlt 10 évben hogyan ala-

kult a Lókötõk Citerazenekar sorsa?

– 10 év nagyon sok idõ, sokat 

változtunk ezalatt. 2003-ban alakult 

a zenekar, 3 fõvel. Az alapító tagok 

közül jelenleg 1 ember játszik aktí-

van velünk. Többen családi okok, 

munkahelyi okok miatt nem tudták 

vállalni a zenekarban való közre-

mûködést. Így történtek tagcserék, 

de immár másfél éve hatan ját-

szunk stabilan együtt. Nem csak 

mezõtúriak vesznek részt a munká-

ban, hanem Kecskemétrõl, 

Tiszajenõrõl és Tiszakécskérõl jár-

nak ide zenészbarátok muzsikálni. 

A bázis Mezõtúr, mi mezõtúri zene-

kar vagyunk.

– Arról beszéltünk, hogy 10 év sok 

idõ. Milyen eredményekre a leg-

büszkébb a zenekar, amiket együtt, 

ennyi idõ alatt elért?

– Bármelyik díjnál fontosabbnak 

tartjuk a közönség tapsait, szerete-

tüket. Természetesen azért vannak 

díjaink, a KÓTA országos minõsítõ-

in többször részt vettünk, mindany-

nyiszor Arany Díjat érdemeltünk ki, 

az Aranypáva Díjat kétszer kaptuk 

meg, emellett különdíjak, nívódíjak 

is vannak tulajdonunkban. De 

ahogy említettem a közönségtõl 

kapott visszajelzéseket tartjuk a 

legfontosabbnak, illetve a határain-

kon túli magyar barátainkhoz való 

eljutást. 

– Ha már a fellépésekrõl beszé-

lünk, mennyire vagytok foglaltak 

egy egész évet nézve?

– Egész évben körülbelül 30-40 

fellépést tudunk vállalni, ez takar 

fesztivált, falunapot, találkozót, 

helyi jubileumokat. Ahova tudunk 

elmegyünk, járunk a Dunántúlra, 

Tiszántúlra, Közép-Magyarországra, 

határon túlra. Úgy gondolom, hogy 

a zenekar letette már a névjegyét a 

magyar citera és népzene világában. 

A zenekarból hárman tanítunk az 

ország egyik legnagyobb népzenei 

táborában. Ott is nagyon sok barát-

ságot sikerült már kötni.

– A zenekar melyik területrõl ját-

szik csokrokat? Mi a fõ profilja a 

Lókötõknek?

– A zenekar fõ profilja Kis- és 

Nagy-Magyarország népzenéje, 

Kalotaszegtõl kezdve a Dunántúlig 

mindenfajta muzsikát próbálunk 

játszani. Természetesen vannak 

fõbb területek, amiket kedvelünk. 

Onnan elõfordulhat, hogy több 

anyagunk van, többet játsszuk azo-

kat. Mi a hangszerelt citerazenét 

részesítjük elõnyben. Ez azt jelenti, 

hogy úgy tudunk megszólalni, mint 

egy vonós banda, tehát meg van a 

cimbalom szólam, a klarinét szó-

lam, a brácsa, a bõgõ és a dallam is. 

Közben megpróbálunk hûek 

maradni azokhoz az adatközlõk-

höz, akik ezt megmentették a nagy-

világnak. A népzenének mi inkább 

a sodróbb lendületû dalait szeret-

jük játszani, tipikusan a táncházi, 

lakodalmi muzsikát.

– Visszatérve az októberi esemény-

re, hol és mennyiért tudnak az 

érdeklõdõk jegyet vásárolni?

– A belépés ingyenes. A helyszín 

a Közösségi Ház nagyterme. A talál-

kozó 15 órakor, a jubileum pedig 17 

órakor kezdõdik. Várunk mindenkit 

nagy szeretettel!

Bodor Márti

Kép forrása: Muravidéki Magyar Rádió
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legyen a kerékpár. Gyakran elõfordu-

ló eset, hogy nincs hozzá zárva a 

bicikli semmihez, az elkövetõ megy, 

felakasztja a szatyrot a kormányra, 

kicsit megemeli a kereket és senkinek 

fel sem tûnik, hogy nem a saját bicik-

lijével távozik. Ha esetleg valaki ilyet 

lát, mindenképp hívja a rendõrséget. 

Jól tipizálható eltûnési helyek: bevá-

sárlóközpontok, iskolák környéke, 

MÁV állomás környéke. Ezeken a 

helyeken fokozottan vigyázzanak a 

kerékpárjaikra. Gyakran elõfordul, 

hogy lezáratlan bicikli tûnik el ezért 

fontos, hogy bármilyen rövid idõre is 

megyünk be az üzletbe, mindenképp 

zárjuk le a kerékpárunkat. 

A kerékpár vásárlási bizonylatát 

õrizzük meg, még ha nem üzletbõl 

vesszük, akkor is készüljön adás-

vételi szerzõdés. Írjuk fel a kerékpár 

számát, legyenek meg az azonosító 

adatok, hogy a körözést el lehessen 

rendelni. Elõfordult, hogy a garancia 

jegyet az üzletben odaadták, de nem 

volt felírva a vázszám. Ezt ellenõriz-

zük vásárláskor. Ha nem üzletbõl 

vesszük meg a biciklit, nézzük meg, 

van e rajta vázszám, ha le van róla 

súrolva akkor több, mint valószínû, 

hogy lopott a kerékpár, s bármennyi-

re is szükségünk van rá ne vásárol-

juk meg. A lakótelepeken,  a közös 

tárolóban is zárjuk le a kerékpárt, 

illetve ha vendég érkezik annak 

biciklijét is helyezzük tárolóba. 

Többször elõfordult, hogy nem cse-

rélték le a zárat, kikopott, könnyen 

nyílott, bárki bemehetett a tárolók-

ba. Az elektronikus nyitószerkezet-

tel ellátott bejárati ajtóknál is ajánlott 

lenne idõnként lecserélni a kódokat.

A kertes házak esetében ne a 

kapu mellett helyezzük el a kerék-

párokat. Lehetõleg tegyük alsóépü-

letbe, vagy ha erre nincs lehetõség, 

akkor a kaput tartsuk zárva, és a 

kerékpárt tegyük az udvar másik 

végébe, hogy azt ne lehessen 

kiemelni. Iskolában is ajánlott zárt 

helyen belül elhelyezni a kerékpárt, 

szintén tárolóhoz zárva. Érvényes 

ez iskolai idõre is és a délutáni fog-

lalkozásokra még inkább fokozot-

tan érvényes, mivel akkor a kapu 

már nem minden esetben van zárva.

Amennyiben megtörtént az elkö-

vetés és felismerjük az úton a bicik-

linket, figyeljük meg az elkövetõ 

útvonalát, személyleírást, ruházatle-

írást próbáljunk megjegyezni és 

haladéktalanul értesítsük a rendõr-

séget. Eltûnéskor a rendõrséget min-

denképp értesítsük, ha van alvázszá-

munk, ha nincs. Bejelentéskor a 

kerékpár papírjait hozzuk be a rend-

õrségre, 1-1 fénykép is megkönnyíti 

a helyzetet. Ha valaki információt 

kap arról, hogy merre van a kerék-

párja, semmiképp ne menjen be az 

elkövetõhöz maga. Rosszul is elsül-

het a dolog, ezért mindenképp for-

duljunk a rendõrséghez. 

Kollégáim felkeresték a korábbi 

sértetteket és vizsgáltuk azt, hogy 

honnan vásároltak másik kerékpárt. 

Próbáltuk azt megnézni, hogy mi 

lehet a beszerzési forrás, például, 

hogy az elkövetõk újra értékesítet-

ték-e az eltûnt bicikliket.

A tavalyi évben 100 fölött volt a 

kerékpárlopások száma, ebbe bele-

tartoznak a bûncselekményi és a 

szabálysértési esetek is (szabálysér-

tési esetek a lezáratlan, kisebb érté-

kû kerékpárok eltûnése). A bejelen-

tetett esetek közül jónéhány ügy 

nyomozása zárult eredményesen, de 

még sok tennivaló akad ezen a téren.

A gépkocsik és a garázsok védel-

me is nagyon fontos dolog. A 

tapasztalat az, hogy a Mezõtúron 

megtörtént esetekben a gépkocsi-

ban elhelyezett valamilyen értéke-

sebb dolog volt a tolvajok célpontja. 

Azért, hogy megelõzzük a gépko-

csik feltörését, ellopását néhány alap-

vetõ szabályt be kell tartani. A kocsin-

kat járó motorral ne hagyjuk õrizetle-

nül, a parkoláskor lehetõleg olyan 

helyet válasszunk ahol rálátásunk 

van a gépkocsira, vagy helyezzük el 

õrzött parkolókban, zárt helyen. 

Különösen fontos ez, ha vidékre 

megyünk, ahol sokszor nem ismerjük 

a közlekedési viszonyokat és lehetsé-

ges, hogy az elsõ parkolóhelynél 

alkalmasabb, biztonságosabb helyen 

is el tudjuk helyezni gépkocsinkat. A 

gépkocsiban ne hagyjuk benne irata-

inkat, pénztárcánkat, a jármû forgal-

mi engedélyét és pótkulcsát, még 

akkor sem ha az nincs jól látható 

helyen. A zárt gépkocsi nem arra 

való, hogy abban értékeinket õrizzük, 

a biztonsági berendezéseket is azért 

szereljük be, hogy a jármû ellopását, 

feltörését megakadályozzuk. Ezért a 

jármûvet még ha rövid idõre is szakít-

juk meg utazásunkat zárjuk le, a biz-

tonsági és riasztó berendezéseket 

kapcsoljuk be, mûködésüket ellen-

õrizzük, a jármû ablakait húzzuk fel. 

Éjszaka, amennyiben erre lehetõség 

van a gépkocsit tároljuk garázsban, 

de itt is figyelni kell néhány biztonsá-

gi szempontra. Az ajtó szorosan 

záródjon, hogy azt ne lehessen meg-

feszíteni, a zárak lehetõleg biztonsági 

szerkezetûek legyenek, és a pántok 

és takaró lemezek úgy legyenek rög-

zítve, hogy azt kívülrõl ne lehessen 

kicsavarozni. Jó, ha az ajtó úgy van 

kialakítva, hogy azt ne lehessen 

leemelni. Különösen hasznos ez a 

közterületre nyíló garázsok esetében. 

Egy-egy garázssoron az sem elveten-

dõ ötlet, hogy közösen szerelnek fel a 

tulajdonosak olyan kamerát, ami 

rálát a sorra, s emellett a garázsok 

elektronikus védelmét külön-külön is 

megoldják, ami azért lehet fontos, 

mivel a lakótelepeken gyakori, hogy 

szerszámokat, gépi berendezéseket is 

a garázsban tartanak. Az éjszaka 

csendjét esetenként felveri a riasztó 

hangja, ilyenkor vegyük a fáradtságot 

és nézzük meg mi a zaj oka, s ha a 

betörõket látjuk „dolgozni” haladék-

talanul telefonáljunk a rendõrségre. A 

lakótelepeken méginkább fontos, 

hogy ne legyünk közömbösek egy-

más dolgai iránt, a jó idõben nyújtott 

segítséggel sokszor megelõzhetõ a 

nagyobb baj.

Mindenképp ügyeljünk tulajdo-

nunkra, bármilyen kérdés, segítség 

esetén forduljanak bizalommal a rend-

õrség munkatársaihoz. Bodor Márti

Képünk illusztráció

Idén harmadik alkalommal ren-

deztük meg a Suli-bulit a Rákóczi 

suliban. Gondos elõkészületek után 

állt össze a program, melyet ezen a 

szép napsütéses szombat délelõt-

tön le tudtunk vezényelni.

Ez a nap arra hivatott itt az isko-

lánkban, hogy közelebb terelgesse a 

szülõket,  a gyerekeket, tanulóinkat, 

pedagógusainkhoz. Kötetlenebb hely-

zetben lehet ismerkedni, beszélgetni  

egymással, nem csak az iskoláról. Az 

összeszokott osztályközösségeknél is 

fantasztikus hangulat alakult ki újra, 

az elsõs gyerekek, szüleik ismerked-

hettek az iskola hagyományaival is.

A napunk reggeli tornával kezdõ-

dött, melyet gyógytornász tartott, az 

EFI Irodából. Ezt követte a kézmûves 

sokadalom, melynek keretében 

fazekaskodást, hímzést, fonást, fül-

bevaló készítést próbálhattak ki a 

tanulók. Ezen kívül, papírból ajtó és 

fali díszeket fabrikálhattak a kézmû-

ves óvónénik segítségével, valamint 

pólót festhettek a gyerekek. Nagy Feri 

bácsi újra papírvarázslattal lepte meg 

a tanulókat. A focipályán közben 

folyt a meccs, a diákok és a szüleik 

versengtek egymással. A legfantaszti-

kusabb alkotás mégis az volt, hogy 

befesthettük az iskola falának újabb 

területét gyönyörû erdõrészletet ábrá-

zoló képpel, kicsik-nagyok örömére.

Eközben az osztályok bográcsai-

ban rotyogott a finom ebéd, a fõzõ-

versenyre 15 csapat nevezett be. 

Nagyon különleges ételek is készül-

tek idén. A zsûri nehezen hozta 

meg ítéletét . A helyben készült 

lángos csillapította az esetleg éhen 

maradók étvágyát. A nap zárása-

ként  mindenki  jóllakott és öröm-

mel, teli hassal térhetett haza a dél-

utáni órákban.

Köszönjük  Lovasné Török 

Katalin igazgatónõnknek a sok 

támogatást, minden kollégámnak a 

segítségét, alkotó, szervezõ munká-

ját! Köszönet a meghívott vendége-

inknek, akik a kézmûves foglalko-

zásokat vezették, valamint a szü-

lõknek, akik támogatták gyermeke-

iket, rendezvényünket!

Dr. Siposné Varga Ildikó

A III. Suli-buli 2013. szeptember 21.
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II. Világháború Áldozatainak Emléknapja 
Idén szeptember másodikán került 

megrendezésre a II. Világháború 

Áldozatainak Emléknapja, a Kossuth 

Lajos téren felállított emlékmûnél.

Csányi Tamás városi képviselõ 

köszöntötte a megjelenteket. A meg-

emlékezõ gondolatok után Kudlacsek 

Zsigmond történész felidézte az elõz-

ményeket, valamint az akkori mezõ-

túri eseményeket, a bombázásokat, a 

menekülõ, ártatlan emberek legép-

puskázását.

A mûsort a Mezõtúri Református Kollégium növendékeinek köszönhet-

tük, akik szavalatokkal és dallal érintették meg a résztvevõk szívét. 

A megemlékezéseket és a mûsort követõen az emlékezés virágainak, 

koszorúinak elhelyezése következett.

Tegyünk együtt a parlagfû ellen
Tegyünk együtt a parlagfû ellen címmel a városi nyugdíjas klub meghí-

vásával Dr. Szabó Károly fül-orr-gégész szakorvos tartott elõadást 2013. 

szeptember 19-én a Közösségi Ház nagytermében. Az elõadást ingyenesen 

tekinthették meg az érdeklõdõk. A Doktor úr a megelõzés mellett a rend-

szeres kezelésre hívta fel a figyelmet. 

Foltvarrás
A mezõtúri Túr-Tû Foltvarró Szakkör 3 napos közös varrást tartott szep-

tember 26-28-ig. A résztvevõk táskákat varrhattak, megismerkedhettek 2 új 

technikával. A legszebb alkotásokat kiállítás keretében tekinthették meg az 

érdeklõdõk. Aki mélyebben megismerkedne a foltvarrásal október-novem-

ber hónapban megteheti a szakkör tanfolyamán. A tanfolyamról részletes 

információt a 06/56 352-580-as telefonszámon kérhetnek Varga Kálmánné 

Ibi nénitõl, a szakkör vezetõjétõl.

Emléktábla avatás
2013. szeptember 28-án két emléktábla avatásra került sor a Bajtársi 

Egyesület szervezésében. Délelõtt 10 órakor a földvári út Kilián lakótelep 

egyik falán a Kablay Lajos Veteránrepülõ Bajtársi Egyesület repülõs emlék-

táblát avatott, majd 11-kor a Rákóczi út 12. szám alatt a volt Komendáns 

Hivatal elõtt a Magyar Honvédség Mezõtúri Ezredének emléktábla avatása 

következett. Az ünneplõ közönséget és a meghívottakat Staub István egye-

sületi elnök köszöntötte. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Nótaest
2013. szeptember 28-án került sor Petróczki Csaba önálló magyarnóta 

mûsorára a Petõfi úti színházteremben. A rendezvény meghívott vendég-

mûvészei: B.Tóth Magda, Bokor János, Szóka Júlia, Fényes György, 

Vásárhelyi-Prodán Miklós voltak, az est rendezõje, vezetõje: Veiczi Irma 

Cila mama volt. A mûvészeket kísérte Ifj. Horváth Sándor és cigányzeneka-

ra. Ez alkalommal csaknem megtelt a Városi Színházterem, az érdeklõdõk 

majd 4 órán keresztül élvezhették a szebbnél szebb magyarnótákat. 

Bodor Márti

Rövid híreink!
A mezõtúri fazekasság kapott bemutatkozási lehetõséget a szeptember 

18 és 22 között megrendezésre került Országos Mezõgazdasági és 

Élelmiszeripari Kiállításon. A BNV területére kilátogatók a Vidékfejlesztési 

Minisztérium standján a magyar kézmûves kultúrát bemutató tárlat része-

ként tekinthették meg a Túri Fazekas Múzeum gyûjteményébõl válogatott 

kerámiákat.

Szeptember 17-én került sorra a Kerámiavárosok Szövetsége soros ülése 

Kecskeméten. A városházán megrendezett elõadássorozat után a meghívott 

szakemberek és a tíz tag önkormányzat képviselõi – Mezõtúr képviseleté-

ben Batta Attila Viktor alpolgármester – a Nemzetközi Kerámia Stúdióban 

vitatták meg az elmúlt két év történéseit, illetve olyan szervezõdés alapjai-

nak lerakását kezdeményezték, amely hasonló a szövetség létrehozásához 

mintául szolgáló olasz, spanyol, francia és román társulási formákhoz.

A Kulturális Örökség Napjai idei központi rendezvénye Kõszegen zajlott. 

A nyugat-magyarországi kisváros középkori, épített örökségben rendkívül 

gazdag belvárosában kaptak bemutatkozási lehetõséget a Szellemi 

Kulturális Örökség nemzeti listáján szereplõ elemek, így a mezõtúri faze-

kasság is. A kétnapos rendezvényen városunkat Hornyákné Sila Katalin, 

Pakusz Lajos és Pusztai Zsolt fazekasok képviselték.

Felhívjuk tisztelt leendõ látogatóink figyelmét, hogy a Túri Fazekas 

Múzeum október 1-tõl már az õszi-téli nyitva tartási rend szerint látogatha-

tó: keddtõl péntekig 10 és 12 valamint 14 és 16 óra között, szombaton 10-tõl 

14 óráig, vasárnap és hétfõn pedig zárva.

MEGHÍVÓ
A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel hívja és várja az érdeklõdõket „A 

rács két oldalán - A tömlöcöktõl a börtönök világáig” címû új idõszaki kiál-

lítására. A kiállítás megnyitója: Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria), 

2013. október 19. (szombat), 11 óra.

(A kiállítás anyagát a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és 

Papp János bv. fõhadnagy gyûjteményébõl állítottuk össze.)

Pusztai Zsolt muzeológus

Múzeumi hírek

Fóka és ismeretterjesztõ show 
Október 23-tól november 03-ig mezõtúron a Városi Oktatási Centrumban 

bemutatjuk közelrõl az emberkéz által nevelt oroszlánfókák életét:

-kis fókák születése és fejlõdése diafilmeken,

-általános jellemzõk bemutatása,

-vicces játékos mûsor a fókákkal.

Az elõadásban látható 2 oroszlánfóka Selly és Oszkar Sony.
Selly 20 éves nõstény oroszlánfóka kedves, játékos és nagyon szereti, 

ha tapsolják. Gyönyörû hangjával, akár az „operában“is felléphetne.

Oscar Sony a 300kg-os óriás oroszlánfóka 7 éves, emberszeretete 

határtalan. Picasso is megirigyelhetné festõi képességét. Mindenkinek 

nagyon szeret puszikat osztogatni és szívesen felengedi a hátára az 

úszni vágyókat.

Nagyon jó étvagyuk van, naponta 20kg heringet esznek.

Célunk,hogy a közönség közelrõl is megismerhesse ezeket a csodála-

tos állatokat.

A show hossza kb. 25-30 perc.
A programok hétköznapokon 18:00, 

szombaton és ünnepnapokon 15:00 és 18:00,

vasárnaponként 11:00 és 15:00 órakor kezdõdnek.

A belépõ jegy ára 1000 ft/fõ, 3 éves korig ingyenes.
További információ kérhetõ Richter Erikától:  tel:06/70264-6963

Szeretettel várjuk önöket!
Nuova Atlantika kft. 
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A Vasutas Nyugdíjas Klubok 

Országos Szövetsége - VNYKOSZ - 

mezõtúri klubjainak régi vágya tel-

jesült 2012. november 16 - án. 

Molnár Sándor kistérségi vezetõ és 

munkatársai - szinte a klubok meg-

alakulása óta - keresték a lehetõsé-

get, hogy a nyugdíjasok rendezvé-

nyeinek, összejöveteleinek méltó 

épületet, helyiséget találjanak. 

Hosszú utána járással - és Mezõtúr 

város segítségével - valóra vált a 

terv: a Mezõtúr és Környéke 

Nyugdíjasok Kistérségi Civil 

Társulása és a Mezõtúr és Környéke 

Civil összefogás Fórum - CÖF - 

nyugdíjas tagjai birtokba vehették, 

az Újváros XIII. út 11. szám alatti 

úgynevezett „színpados iskolát”. A 

VNYKOSZ a Túri Vásár keretében 

2013. augusztus 10 - 11-én rendezte 

meg az új klubházban a IX. Vasutas 

Nyugdíjas Klubok Országos 

Találkozóját, sport-és kulturális 

fesztiválját, a három generációs 

kapcsolatok erõsítése és továbbfej-

lesztése jegyében. Molnár Sándor 

vezetésével a vendéglátók már a 

délelõtti órákban foszlós kaláccsal 

és nagy szeretettel fogadták a vonat-

tal és autóbusszal érkezõket. 

Pécstõl - Budapestig, Szajolon át 

Szegedig közel 170 vendég érkezett 

Mezõtúrra az ország több mint 19 

klubjából. Délelõtt tíz órára már 

vidám beszélgetés, nevetgélés 

hangjai - no meg a finom pörkölt 

rotyogása - törte meg a csendet az 

öreg iskola udvarán. Pontosan fél 

tizenkettõkor nyitottra meg a talál-

kozót Molnár Sándor kistérségi 

vezetõ, aki a nap programját is 

ismertette. Az ünnepségen megje-

lent és méltatta az esemény jelentõ-

ségét Horváth László a VNYKOSZ 

elnöke is. A nagy melegre való 

tekintettel rövid megnyitójában 

csak címszavakban utalt a klubok 

és a klubtagok elõtt álló feladatokra 

és kihívásokra. Az emberi kapcsola-

tok fontosságát a megértést, az 

egészségmegõrzést, a család, a 

civilség szerepét - annak társadalmi 

és politikai fontosságát - emelte ki 

többek között köszöntõjében. Az 

elnök és a házigazda köszöntötték 

és megajándékozták a helyi klubok 

70 és 75 éves tagjait, majd egy 

közös koccintás után a finom ebéd 

és a hûsítõ dinnye elfogyasztása 

következett. A program szerint kora 

délutánra a kultúráé és a sporté lett 

a fõszerep: lehetett tekézni, labdát-

és karikát terelni, karikával célba 

dobni, de pingpongozni is. Ám leg-

többen mégis a - közel másfél órás, 

a klubok által „hozott” - sokrétû 

kulturális programra voltak kíván-

csiak. A sok vers, szép dallamok, 

tánc-és énekprodukciók mellett 

nem hiányzott az összeállításból a 

humor és a klubtagok gyerekei és 

unokái szereplésével bemutatott 

kabaréjelenet sem. A mûsor zárása-

ként - vastapssal fogadott - keleti 

hastáncot mutatott be Jantyik 

Péterné „Mara”, aki a békéscsabai 

klub nevében örvendeztette meg 

táncával a publikumot. Már délután 

három óra volt, amikor Lévai János 

szintetizátor muzsikájára és kelle-

mes hangjára táncra perdültek a 

klubtagok. Volt aki párjával, partne-

rével ropta, de többen körtáncot 

járva énekeltek táncoltak a jobbnál 

jobb talpalávalóra. Akik elfáradtak 

a táncban - kedvezményes áron - 

fagyizhattak az iskola udvar fáinak 

hûvösében. Az estig tartó program 

végeztével jól esett a pihenés a 

helyi fõiskola kollégiumában. 

Másnap reggel fúvószenekar adta 

tudtára mindenkinek: elkezdõdött a 

híres „Túri Vásár”. A szervezõk 

jóvoltából - a kitûnõ szállásválasz-

tás miatt - néhány lépést kellett 

csak tenni és már a vásári forgatag 

kellõs közepén találhatták magukat 

a két napos programot választók. 

Igazi helyi specialitások, kerámiák, 

szõttesek, kézmûves termékek 

sorakoztak a sátrakban, no meg a 

finom birka-és kakaspörkölt is fõtt 

már a számtalan bográcsban. A 

kilométernél is hosszabb bazárso-

ron mindenki talált magának 

emléktárgyat, hozzátartozóinak 

vásárfiát. Késõ estig szórakozhat-

tunk a nagyszabású színpadi prog-

ramot végignézve. Megköszönve a 

vendéglátóink munkáját és vendég-

szeretetét, jó hangulatban búcsúz-

tunk Mezõtúrtól: reméljük, jó 

egészségben jövõre is viszontlátjuk 

egymást e vendégszeretõ városban.

Szentes Bíró Ferenc

Vasutas nyugdíjas klubok országos találkozója Mezõtúron
- a híres Túri vásár megtekintése is szerepelt a két napos programban -

Az Országos Könyvtári Hét
programjai a Mezõtúri 

Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárban 

2013. okt. 7 - 13 között

Október 7-én  

14:oo-tól biblioterápiás foglalkozás 

14:30-tól mûvészetterápia szakkör 

15:30 -tól kézmûves foglalkozás a 

Református Kollégium Általános 

iskolásai részére

Október 8-án
10:00-tól „Mesél az erdõ„ . 

Vendégünk Harencsár László mesélõ

Résztvevõk: a  Szent István 

Katolikus Általános Iskola 5.-6. o.

Október 9-én
11:00-tól „ Három bajusz gazdát 

keres „ - író-olvasó találkozó 

Vendégünk : Víg Balázs író

Résztvevõk: a Kossuth Lajos 

Általános Iskola 1. osztályosai

15:00-tól kézmûves kör a Rákóczi 

Úti Általános Iskola csoportja részére 

Október 10-én

9:00-tól „Alig látszom, mégis ját-

szom„ - irodalmi mûsor

Vendégünk: Sólyom Tamás iro-

dalmár-zenész

Résztvevõk: a Rákóczi Úti 

Általános Iskola 1. osztályosai 

17:oo-tól „ Az „Éjjel-nappal 

könyvtár„-i program kezdõdik – 

meghívott diákok részvételével 

Október 13-án
10:00-tól  - 16 óráig „ Könyves 

Vasárnap „ a felnõtt és a zenei rész-

legben 

(Ezen a napon egy évre szóló 

ingyenes beiratkozási lehetõséget 

biztosítunk az új érdeklõdõk szá-

mára!) 

15:00- tól   Mesegála a város leg-

jobb gyermekmesélõi közremûkö-

désével

Szeptember 30-án a népmesét 
ünnepeltük!

Immár 8-dik alkalommal került 

megrendezésre a városi mesemon-

dó verseny.

Helyezettek:
1. - 2. osztályosok
I. Pók Hajnalka - Kossuth Lajos 

Ált. Isk. - felk.: Peténé Bárdos 

Erzsébet

II. Major Levente - Kossuth Lajos 

Ált. Isk. - felk.: Peténé Bárdos 

Erzsébet

III. Kiss Lõrinc - Rákóczi Úti Ált. 

Isk. - felk.: Kádár Tiborné

Különdíjasok:

Kecse Blanka - Rákóczi Úti Ált. 

Isk. - felk.: Kádár Tiborné

Kovács Tímea - Kossuth Lajos 

Ált. Isk. - felk.: Nagyné Mile  Ilona   

3. - 4. osztályosok
I. Szabó Lõrinc - Kossuth Lajos 

Ált. Isk. - felk.: Nagyné Mile Ilona

II. Szabó Virág Evelin - Szt. István 

Kat. Isk. - felk.: Kissné Rudolf 

Brigitta

III. Deák Hunor - Kossuth Lajos 

Ált. Isk. - felk.: Nagyné Mile Ilona

Különdíjasok:

Sipos Sarolta - Rákóczi Úti Ált. 

Isk. -felk.: Gyuricskóné Horváth 

Ágnes

Bondor Bernadett - Ref. Koll. - 

felk.: Domokos Mónika

Szabó Amina - Ref. Koll. - felk.: 

Domokos Mónika       

Felsõsök:

I. Igriczi Réka - Rákóczi Úti Ált. 

Isk. - felk.: Fodorné Vajai Krisztina, 

Salánki Anikó

II. Papp Csenge - Ref. Koll. -  

III. Szilágyi Zsuzsa  -  Újvárosi 

Ált. Isk.- felk.: Rózsásné Mátyus 

Éva

Különdíj:
Olasz Ákos  - Ref. Koll.

Gratulálunk!

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

ELHUNYTAK       
Simon János élt 83 évet,

Fási Zsigmondné Benkõ Terézia élt 84 évet,
Varga János élt 72 évet,
Vetési István élt 53 évet.    

 Nyugodjanak békében.

u

Készenléti gyógyszertár
Október 4-10-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Október 11-17-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

Állatorvosi ügyelet
Október 5-6-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
Október 12-13-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

Csuth-Tolnai LiliCsuth-Tolnai Lili
(Tolnai Renáta)(Tolnai Renáta)

Kovács ZalánKovács Zalán
(Szabó Anita)(Szabó Anita)

Molnár Sándor BalázsMolnár Sándor Balázs
(Varga Margit Mónika)(Varga Margit Mónika)

www.mkskft.hu
www.mezoturesvideke.hu
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