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2013. január 5-én - úgy gon-
dolom joggal mondhatom -, 
hogy egy kitûnõ koncerten 
vehettünk részt a Közösségi 
Ház nagytermében. Mezõtúr 
város Önkormányzata és a 
Mezõtúri Közmûvelõdési és 
Sport KKN Kft. által szerve-
zett újévi meglepetés koncert 
keretein belül élõben hallhat-
tuk a fantasztikus hangú 
Tóth Verát, valamint a jazz és 
blues zenei mûfajt magas 
szinten képviselõ Éles Gábor 
Triót. Beszél-getésünkben 
arról kérdeztük Verát és a 
trió frontemberét, Éles Gábort 
hogyan érezték magukat 
nálunk, illetve mit jelent 
maga a zene számukra, 
mûvészemberek számára.

– Hogyan éreztétek magatokat itt 

Mezõtúron?

Tóth Vera: – Remekül! Eszméletlen 

volt a közönség. Ilyen kis városban, 

ilyen közönséget még nem tapasztal-

tam. Azt mondták a helyiek, hogy 

olyanok is felálltak, olyanok is tap-

soltak, akik soha nem szoktak, ez 

nekünk nagyon sokat jelent.

Éles Gábor: –Én is csak azt tudom 

mondani, hogy nagyon jól éreztük 

magunkat, megtisztelõ volt a meg-

hívás. A közönségen én magam is 

éreztem, hogy örülnek a zenének.

– Mióta zenéltek együtt?

Tóth Vera: – Gáborral másfél éve 

zenélünk együtt. Neki ez az egy 

produkciója van. Én ezt azért szere-

tem, mert itt kiélhetem a magam-

ban rejlõ zeneiséget. Ez kicsit 

mélyebb stílus, itt nyitottabbak a 

zenészek és ez tetszik a közönség-

nek is. Mi nagyon egymásra talál-

tunk a trióval. Minden koncert után 

egyfajta hatás alá kerülök, mert 

ilyet ritkán tapasztalok, a legkisebb 

pillantásból is tudjuk, hogy mit 

akar a másik. Összesen háromszor-

négyszer voltunk együtt színpadon, 

ezek között félévek teltek el, de 

minden alkalommal onnan tudtuk 

folytatni, ahol abbahagytuk.

– Vera, Te egy tehetségkutató elsõ 

szériájából kerültél be a köztudat-

ba. Azóta mi változott, hogyan 

látod most magad? 

– Aminek nagyon örülök, hogy 

most békén hagy a bulvársajtó. Azt 

sajnálom, hogy a zenérõl sosem 

írnak, mert ez nekik nem hír. Pedig 

igenis az, mert az embereket nagyon 

kevés dologgal lehet megnyitni, és a 

zene az egyik ilyen, egy jó hírvivõ, 

jó rezegtetõ az emberi léleknek. 

Fontosnak tartom, hogy az emberek 

járjanak koncertekre, színházi elõ-

adásokra, galériákba, mert ez felsza-

badít, örömet ad. Én most teljesen a 

zenének szentelem az életemet, 

hiszek abban, hogy a zene utat tör 

magának. Most csak olyan dologgal 

foglalkozom, amihez kedvem van, 

ez nem feltétlen a pénzkeresésrõl 

szól. Abban is biztos vagyok, hogy 

ezután is a zenével fogok foglalkoz-

ni. Úgy gondolom, hogy az igazán jó 

dolgokhoz nem kell pénz. Szegény 

családból származom, és az elõtérbe 

kerülésem elõtt is fel tudtam dobni 

az életemet. A lényeg, hogy szeres-

sük a napot, amiben élünk.

– Gábor, miért pont a jazz mûfaja 

fogott meg?

– Zenész családból származom, 

5. osztályos voltam mikor a klasszi-

kus gitár szakot kezdtem, késõbb a 

fõiskolán is klasszikus gitár szakot 

végeztem. Édesanyám jazz énekes 

volt, így ennek családi oka is van. 

Bár õ nekem nem egy ilyen karriert 

akart, õ egy klasszikus gitár tanárt 

szeretett volna belõlem, ami sike-

rült is. Tanítok, ebbõl élek. A jazz 

mûfaját magamtól tanultam meg. 

Ez egy intimebb mûfaj, mint a rock, 

máshogy nyeri meg az ember szí-

vét. Aki jazzt, bluest játszik, az 

azért teszi, mert ez mozgatja meg 

belülrõl. A rockzene talán széle-

sebb réteget mozgat, de az én zenei 

gyökerem mégis a jazz és a blues. 

Ez jön a legõszintébben belõlem.

– Mi a jövõ?

– A jövõ nem különösebben 

extra, és nem sivár. Az embernek 

tennie kell a dolgát, amire elhiva-

tott, hûséggel, szeretettel. A tanítás 

mellett a zene egy magas szintû 

hobbi. Sajnos, ebbõl nem lehet 

megélni. Úgy gondolom, hogy az, 

hogy ugyanabban a szférában kere-

sem a pénzt, és ugyanabban a szfé-

rában teljesedek ki, mint mûvész, 

nagy dolog. Ezért hálás vagyok.

– Mit jelent számotokra a zene? 

Mennyire tölti ki az életeteket?

Tóth Vera: – Nekem folyamatosan 

„dallamtapadásom” van, mindig jelen 

van a zene. Igazából én egy zenei 

prófétának tartom magam, viszem a 

hírét. 0-tól 24 óráig a zene teszi ki az 

életemet. Ha elvennék tõlem ezt a 

dolgot, mennék utána. Nem tudom 

elképzelni e nélkül magam.

Éles Gábor: – A zene az öröm-

szerzés, a kommunikáció és a sze-

retetnek egy nagyon erõs fonata. 

Ami nem arról szól, hogy mit 

tudunk róla, vagy mit nem, hanem 

arról szól, hogy hogyan tudjuk egy-

mást vele boldogabbá tenni. A zene 

megjelenésének szintjeiben nem 

hiszek, minden emberben van 

zene, és minden ember joggal hasz-

nálja. Szerintem ez a zene lényege.

Bodor Márti

Újév kezdés Tóth Verával és az Éles Gábor Trióval

Mezõtúr város Önkormányzata 

és a Mezõtúri Közmûvelõdési és 

Sport KKN Kft. szeretettel várja Önt 

és kedves családját 2013. január 
21-én 17 órától a Közösségi Ház 
nagytermébe a Magyar Kultúra 
Napja ünnepi rendezvényeire.

17 óra: a II. Mezõtúri Százszorszép 

Hímzõverseny kiállításának megnyi-

tója. Beszédet mond: Patkós Éva 

városi képviselõ. Közremûködik a 

Méhecskék Citerazenekar.

18 óra a Mezõtúri Általános 

Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 

tanulóinak valamint a „Leg a Láb“ 

Mûvészetoktatási Intézmény tánco-

sainak ünnepi mûsora. A megjelen-

teket köszönti: Szûcs Dániel, a 

Mûvelõdési, Oktatási és Sport 

Bizottság elnöke. Helyszín: 

Közösségi Ház nagyterme.

Belépés díjtalan!

Január 22-én 17:30 órától a 

Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti 
Iskola ünnepi hangversenye. 
Helyszín: Közösségi Ház nagyterme.

Magyar Kultúra napja
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Tisztelt Mezõtúriak!
Mezõtúr Város Képviselõ-

testülete 215/2012.(X.25.) számú 

határozatával szándékát fejezte ki 

arra vonatkozóan, hogy országzász-

lót állít fel a nemzeti összetartozás 

napja alkalmából.

Az országzászló felállítását az 

önkormányzat közadakozásból sze-

retné megvalósítani, melyre adomá-

nyokat vár 2013. március 20-ig az 

alábbi számlaszámra:

Mezõtúr Polgármesteri Hivatal 

Letéti Számla

12054006-00134485-02000007

Banki átutalásnál kérjük a meg-

jegyzés rovatban az „országzászló” 

megjelölést feltüntetni.

Amennyiben készpénzzel kíván-

ják támogatni az emlékmû felállítá-

sát, úgy az adományukat a 

Polgármesteri Hivatal Mezõtúr 

Pénzügyi Irodájánál tudják befizetni.

Abban az esetben, ha az ország-

zászló állításánál önkéntes munkát 

szeretnének felajánlani, vagy az 

üggyel kapcsolatban bármilyen 

információra van szükségük, 

Makainé Ésik Klára ügyintézõ (tel: 

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

mezotur.hu) tud tájékoztatást adni.

A beérkezett adományokról és az 

emlékmû felállításáról a város lakos-

ságát folyamatosan tájékoztatjuk. 

Tisztelettel:

Herczeg Zsolt

polgármester

FELHÍVÁS

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Választópolgárok!

Amennyiben a jövõben a segítségemet kérik, vagy szeretnének talál-

kozni velem, kérem személyesen jelezzék munkaidõben az alábbi 

ügyintézõknél:

Mezõtúron a Polgármesteri Hivatalban, Szabóné Kara Erzsébetnél

(I. emelet). Telefonon: (56) 551-902

Mezõhéken a Polgármesteri Hivatalban Szilágyiné Enyedi Ibolyánál. 

Telefonon: (56) 314-001

Mesterszálláson a Községházán Vargáné Józsa Mónikánál. Telefonon: 

(56) 313-001     Boldog István

Országgyûlési Képviselõ

Felhívás
Tisztelt Földhasználók!

Mezõtúr Város Önkormányzata a város külterületi településrészeinek 

védelme érdekében mezei õrszolgálat bevezetését tervezi.

Ennek érdekében felmérést kíván végezni a földtulajdonosok, mezõ-

gazdasági termelõk, külterületi zártkerti ingatlannal

rendelkezõ tulajdonosok és felhasználók,

valamint tanyatulajdonosok részérõl.

Az érintetteknek mezõõri járulékot kell fizetnie.

Kérjük, hogy amennyiben az érintettek nem értenek egyet a mezei 

õrszolgálat bevezetésével legkésõbb 2013. február 28-i beérkezéssel 

jelezzék az alábbi elérhetõségeken. 

Levelezési cím: 
Mezõtúr Város Önkormányzata

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

Email: pmh@mezotur.hu

Dr. Szûcs Attila

Jegyzõ

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 

hogy a helyi autóbusz közlekedési 

szolgáltatást a Jászkun Volán Zrt. 

végezte Mezõtúron 2012. december 

31-ig, amely idõponttal a megkötött 

közszolgáltatói szerzõdés lejárt. A 

képviselõ-testület döntése alapján a 

szerzõdés lejáratát követõen a helyi 

autóbusz közlekedés átmenetileg 

szünetelni fog váro-sunkban.

A helyi tömegközlekedés biztosí-

tása nem kötelezõen ellátandó 

önkormányzati feladat, azt saját 

bevételeik terhére finanszírozhatják 

az önkormányzatok, amennyiben 

ezt anyagi lehetõségeik engedik.

A helyi autóbusz közlekedés szü-

neteltetésével a közlekedési igények 

kielégítésére más lehetõségeket kell 

igénybe venni a helyben utazni szán-

dékozóknak.

I. A Jászkun Volán Zrt. helyközi 

autóbusz járatai a helyi közlekedés-

re is igénybe vehetõek. Ebben az 

esetben a 0-10 km-es távolsági 

menetjegyet kell megváltani, ami 

250 Ft-ba kerül. Az utazási kedvez-

ményrendszer erre a jegyre is vonat-

kozik. 

A hivatalos volán menetrend 

megnevezéseit használva, a külön-

féle helyközi járatok úti céljuktól 

függõen az alábbi megállókban áll-

nak meg:

•Autóbusz állomás

•Villanytelep (Közösségi ház 

elõtt)

•Orvosi rendelõ (Dózsa György 

úton)

•Kossuth tér

•Bajcsy-Zs. út (Puskin úton a 

keresztezõdésnél)

•Magtermelõ vállalat (volt Opel 

szalonnál)

•Kossuth úti iskola

•KAEV Technik

•Muskátli eszpresszó

•Vasúti átjáró II. (Földvári úton a 

Laktanya útnál)

•Vasútállomás

A helyközi járatok menetrendjé-

rõl az autóbusz állomáson, 

interneten és munkaidõben a 

06-56/350-018-as telefonszámon 

tudnak tájékozódni. Elsõsorban a 

Vasútállomás – Kossuth tér – 

Autóbusz állomás viszonylatban 

van lehetõség az igénybevételre.

II. A Mezõtúri Református 

Egyházközség Idõsek Otthona 

támogató szolgálatától kapott tájé-

koztatás szerint rendelkeznek 3 db 

gépjármûvel, melybõl 1 db akadály-

mentesített, emelõlifttel ellátott 

Ford Transit gépjármû. Hét-

köznapokon 7-16 óra között tudnak 

szállítási szolgáltatást végezni, 

szerzõdött partnerek részére 50 Ft/

km díj ellenében. Az utazás elõtt 3 

nappal a szállítási igényt be kell 

jelenteni. A szolgáltatást olyan 

emberek vehetik igénybe, akik 

fogyatékkal élnek (látás, hallás, 

szellemi, mozgáskorlátozott), illet-

ve gyermekek esetében azok, akik 

emeltszintû családi pótlékot kap-

nak, errõl határozattal rendelkez-

nek.

Elérhetõségük: 06-56/550-819.

A korábban városunkban mûködõ 

Salus Alapítvány hasonló módon 

mûködõ tevékenységét idõközben 

beszüntette.

III. Továbbiakban a városunkban 

mûködõ személy taxi szolgáltatók 

igénybevételére van lehetõség, vagy 

más egyéni közlekedési mód 

választására.

Dr. Szûcs Attila

Jegyzõ

Tájékoztatás a helyi autóbusz közlekedésrõl

Tájékoztató
Tájékoztatom Mezõtúr város lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal 

Mezõtúr elnevezése  2013. január 1. napjától megváltozott, ekkortól a 

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal elnevezés a hivatalos. A hivatal 

szervezeti egységeinek, irodáinak elnevezése egyebekben változatlan 

maradt.

dr. Szûcs Attila

 jegyzõ

Tisztelt  Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy 

Mezõtúr Város Önkormányzata 

2012. december 13-án elbírálta a 

Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot. 

2012-ben az „A” típusú pályázat-

ra összesen 32 db pályázat érkezett. 

Az ösztöndíjat 15 fõ nyerte el. A 

hallgatóknál az ösztöndíj folyósítá-

sának idõtartama 10 hónap, azaz 

két egymást követõ félév, összege 

5.000 Ft/fõ/hó.

2012-ben a „B” típusú pályázatra 

összesen 5 db pályázat érkezett.

Az ösztöndíjat 5 fõ nyerte el. A 

tanulók, ha felsõoktatási intéz-

ménybe felvételt nyernek a pályá-

zatban kiírt feltételek szerint, az 

ösztöndíjat 3x10 hónap idõtartamra 

kapják, melynek összege 5.000,- Ft/

fõ/hó.

Herczeg Zsolt 

Mezõtúr Város

Polgármestere

2
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Közlemény

Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak

Ha belekerült az adósságcsapdába,

ha nem tudja fizetni hiteleit,

ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult

Ön ellen,

ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,

ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, 

ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekrõl, az Eszközkezelõrõl és az

adósság mérséklési lehetõségekrõl.

Banki elszámolások szakirányú ellenõrzése

Pertársaság „a tiszta lappal történõ kezdés” érdekében

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Információk +36 70 253 2910

valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

Hirdetmény

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 

-2012. december 13-ai soron kívüli nyilvános ülésén önkormányzati 

rendeletet alkotott 

a)Mezõtúr Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 

23/2012.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

b)a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 42/2012.(VIII.10.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl 

-2012. december 19-ei soron kívüli nyilvános ülésén önkormányzati 

rendeletet alkotott Mezõtúr Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormány-

zati rendelet módosításáról.

A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal 

Mezõtúr Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portá-

ján lehet igényelni.           dr. Szûcs Attila

jegyzõ 

 A Túri Fazekas Múzeum „Kertek, 

szõlõk, gyümölcsösök Mezõtúron” 

címû helytörténeti kiállításának 

megvalósításához fényképeket és 

dokumentumokat keres. 

Tisztelettel kérjük azokat, akik a 

19.-20. századi városi, városkörnyé-

ki kertkultúrával, szõlõk és gyümöl-

csösök telepítésével kapcsolatban 

tárgyakkal, iratokkal, adatokkal 

rendelkeznek, hogy értesítsék a 

múzeumot.

A dokumentumokat lemásolás 

után azonnal visszaadjuk, illetve a 

behozott tárgyakért átvételi 

elismervénnyel a visszaadásig fele-

lõsséget vállalunk.

Tudományos kutatási pályázat
A Túri Fazekas Múzeum több 

társmúzeummal, illetve a Szegedi 

Tudományegyetem és a szentend-

rei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

munkatársaival együtt pályázatot 

nyújt be az Országos Tudományos 

Kutatási Alapprogramokhoz 

(OTKA) napjaink kézmûves kultú-

rájának vizsgálata témakörben.

Sikeres pályázat esetén a mezõtú-

ri múzeum és a kunszentmártoni 

múzeum szakmai irányítása mellett, 

három éven át folyhat kutatás az 

Alföld délkeleti részén. A megvalósí-

tandó vállalások között több tanul-

mánykötet, filmek, konferenciák és 

vándorkiállítás is szerepel.

A Túri Fazekas Múzeum január 
23-tól várja látogatóit ebben az 

évben is.

Túri Fazekas Múzeum

Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

Telefon: 0656/350 174;

0630/315 16 27

E-mail:

fazekasmuzeum@gmail.com      

Pusztai Zsolt

muzeológus

Múzeumi hírek

Iskolánkat két csapat képviselte a 

2012. december 8-án, Gyulán meg-

rendezésre került IV. Göndöcs 

Benedek Országos Gasztronómiai 

Emlékversenyen a tanuló kereske-

dõ, eladó kategóriában. Az egyik 

csapat tagjai: Csuri Viktória és Hegyi 

Anikó 10. k osztályos tanulók, a 

másik csapatot Pápai Bernadett 14. a 

és Pápai Zsanett 10. k osztályos 

tanulók alkották. Felkészítõ tanáruk 

Kalmárné Erdõs Mariann. A ver-

senyre a csapatok egy 5 tagú család 

részére elõre elkészített, egyenként 

becsomagolt ajándéktárgyat vittek 

magukkal. A választott termékeknek 

kapcsolódniuk kellett a mézhez és a 

méhészeti készítményekhez, vala-

mint a csomagolásnak tükröznie 

kellett a karácsony hangulatát. A 

helyszínen be kellett csomagolniuk 

egy üveg italt és egy 

desszertesdobozt. Az elkészült és 

kiállított versenymunkákat szakava-

tott zsûri értékelte. 

Élményekkel gazdagodva tértünk 

haza és büszkék vagyunk arra, 

hogy ezen az országos versenyen 

tanulóink: Pápai Bernadett és Pápai 

Zsanett munkáját a zsûri különdíj-

jal jutalmazta.

K. E. M.

Telekis siker az Országos Gasztronómiai versenyen
Sajtóanyag

Navracsics Tibor miniszterelnök-

helyettes, közigazgatási és igazság-

ügyi miniszter december 17-én hét-

fõn ünnepélyes keretek között kine-

vezte a járási hivatalok vezetõit. 

Járási hivatalvezetõ Mezõtúron, 

Dr. Boldog Szilvia.

A Mezõtúri Járási Hivatal székhe-

lye: Mezõtúr. A mezõtúri járáshoz 

tartozó települések: Kétpó, 

Mesterszállás, Mezõhék, Mezõtúr, 

Túrkeve.

A teljes sajtóanyagot elolvashat-

ják a www.mezoturesvideke.hu 

weboldalon

Kivonat a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal

sajtóanyagából

A Móricz Zsigmond Könyvtár - a 

MINDEN TUDÁS-t egyenlõ eséllyel 

biztosító alapintézmény - a város szí-

vében könyvekkel, folyóiratokkal, 

napilapokkal, hangos könyvekkel, 

gazdag CD gyûjteménnyel (mesék, 

könnyû- és komolyzenei anyagok), 

filmekkel, szélessávú internet szol-

gáltatással várja az érdeklõdõket!

A könyvtár elérhetõségei: 

Címe: 5400 Mezõtúr, Szabadság 

tér 17.

Telefonszáma: 56/350-171

Internet címe:

www.turikonyvtar.hu

(Megj.: Honlapunkon megtalál-

ható részlegeink nyitva tartási 

ideje, ízelítõt adunk az új könyvek-

bõl, elérhetõ az ONLINE katalógus, 

melyben tájékozódni lehet a könyv-

tár gyûjteményérõl, elõjegyezést 

lehet tenni az igényelt kötetekre és 

határidõ hosszabbítás is végezhetõ 

otthonról.) 

Január 21-én 17 órákor
újraindul a MESÉS HÉTFÕK nép-

szerû sorozata, melynek keretében 

óvodapedagógusok, könyvtárosok, 

tanító nénik mesével szórakoztat-

ják az apróságokat a gyermek-

könyvtárban.

Könyvtár

Meghívó! 

Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt Rózsa Endre önkormányzati 

képviselõ és Kovács Mihály bizottsági tag éves beszámolójára,
2013. január 21-én 17 órakor.

Helye: Közösségi Ház, Mezõtúr, 116-os terem.
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Szakács László alezredest, a 
Mezõtúri Rendõrkapitányság 
korábbi vezetõjét november 
elsejével a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendõr-
fõkapitányság bûnügyi igaz-
gatójává nevezték ki. Ezt 
követõen Farkas József ezre-
des, megyei rendõrfõkapitány 
2012. november 16-i hatállyal 
megbízta Fekete Miklós r. 
ezredes, rendõrségi fõtaná-
csos urat a Mezõtúri 
Rendõrkapitányság vezetõi 
feladatainak ellátásával. 
Több, mint 21 éve dolgozik 
megyénkben a rendõrség állo-
mányán belül. Városunk hely-
zetérõl, jövõbeni elképzelési-
rõl Fekete Miklós rendõrségi 
fõtanácsos úr nyilatkozott.

– Milyen tervei vannak a jövõre 

nézve? Fog-e valamilyen intézke-

dés változni?

– Képviselõ testületi üléseken 

néhány gondolatot már ejtettem az 

elképzeléseimrõl. Mindezek az elkép-

zelések és tervek csak összefogással 

– az itt lévõ kollégákkal közösen – vál-

nak végrehajthatóvá, emellett fontos 

az önkormányzat, a polgárõrség és 

minden más együttmûködõ szerve-

zet, illetve a helyi sajtó szerepe. Több 

részre lehet bontani az elképzelései-

met. Mivel most a téli idõjárási viszo-

nyok a jellemzõek, így a közterület és 

azon belül is a közlekedési helyzettel 

kezdeném. Az útviszonyok megvál-

toztak, balesetveszélyesek a körülmé-

nyek, köd van, csúszós az út. A 

néhány évvel ezelõtt megalkotott 

szlogen a „Mindenkit haza várnak” 

ilyen viszonyok között rendkívül fon-

tos. Viszonylag jónak mondható a 

térség közlekedésbiztonsági helyzete, 

baleseti események száma az áltagos 

napi eseményektõl elmarad. Meg kell 

említsem, hogy 1 halálos baleset is 

sok, és az a fõcél, hogy minél keve-

sebb hasonló eset következzen be. 

Ennek érdekében fontos a rendõri és 

nem rendõri baleset-megelõzési tevé-

kenységet folytatni. A rendõri intéz-

kedések nem öncélú intézkedések. A 

kollégáimnak azt fogalmaztam meg – 

azontúl, hogy törvényesen járjanak el 

–, hogy az általuk észlelt jogsértés 

mellett ne menjenek el intézkedés 

nélkül. A jogszabály adta kereteken 

belül a helyszínen a rendõr kell dönt-

sön afelõl, hogy szankcióként mit 

alkalmaz. A fontos, hogy hívjuk fel a 

figyelmet a hibára, hiányosságra, ese-

tenként akár életet menthetünk ezzel.

– A Katasztrófavédelmi Kiren-

deltséggel és az Önkormányzattal 

milyen kapcsolatot sikerült ennyi 

idõ alatt kiépíteni?

– Már az elsõ napomat megelõzõen 

találkozási lehetõségem volt a térség 

valamennyi polgármesterével. Azóta 

is több alkalommal találkoztunk, 

támogatásukról biztosítottak. A 

Katasztrófavédelemi Kirendeltség 

vezetõje hosszabb ideje ismerõsöm, 

kollégám, így egy korábbi ismeretség-

nek a felfrissítése, szakmai elmélyíté-

se történt meg. A megváltozott idõjá-

rás sok közös feladatot hozott szá-

munkra. Felkészült mindkét intéz-

mény a zavartalan közlekedés bizto-

sítására, valamint a rászoruló szemé-

lyek veszélyhelyzetének elhárítása.

– Hogyan látja Ön a közbiztonsági 

helyzetet Mezõtúron? Ön szerint 

melyik területre kell nagyobb 

figyelmet szentelni?

– Úgy tapasztaltam, hogy igen sok 

a lakatlan ingatlan sérelmére elköve-

tett betöréses bûncselekmény, de az 

elkövetõk nem kímélik azokat az 

ingatlanokat sem, ahol laknak, ott a 

melléképületet, garázsokat, ólakat 

támadják és mûszaki cikkeket, élel-

miszert, jószágot tulajdonítanak el. 

Ez az egyik terület, amellyel kiemel-

ten kell foglalkoznunk, a másik 

pedig a kerékpárlopás kérdése. 

Vannak más városok, települések 

területek, ahol az itt tapasztalhatótól 

is több az ilyen jogsértés. Többeknek 

a felelõssége felmerül ilyenkor, van-

nak lezáratlan kerékpárok, vannak 

lezáratlan tároló helyek. De nem a 

sértett követi el a bûncselekményt. 

Mûködik a városban néhány olyan 

személy, aki erre specializálódott, az 

õ felderítésük lesz egy nagyon fontos 

dolog az elkövetkezendõ idõben.

– A Mezõtúri Rendõrség keretein 

belül várható e valamilyen fejlesz-

tés? Gondolok itt technikai fejlõ-

désre, vagy a személyi feltételek 

megváltozására?

– Reményeimnek tudok hangot 

adni. Pillanatnyilag létszámfejlesz-

tésrõl nincs szó. Viszont teljes lét-

számával feltöltött a rendõrkapi-

tányság állománya, nincs üres stá-

tuszunk, ami pozitív dolog. Persze 

a jelenlegitõl nagyobb hivatásos 

állományt is el tudok képzelni, de 

erre pillanatnyilag nincs lehetõsé-

günk. Ami adott, az a különbözõ 

szolgálatszervezési és tervezési 

lehetõség, amelynek igénybevételé-

vel eddig is éltek a kollégák, de 

megpróbáljuk ezt még jobban 

kihasználni. A technikai kérdéskör-

nél már nem a reménynek adok 

hangot, hanem örömmel mondha-

tom, hogy eddig négy új személy-

gépjármût kapott a kapitányság 

amortizációs csereként és ha min-

den jól megy még néhány további 

fog érkezni, amortizációs csere 

kategóriájában. Ezeknek futástelje-

sítménye, megbízhatósága is jobb 

lesz. Bízom abban, hogy egy terep-

járó képességû jármûvet is kapunk, 

ami a külterület járõrözését fogja 

lehetõvé tenni, ez a mostani útvi-

szonyok miatt nem mindig megold-

ható. Emellett örülnék, ha a számí-

tógépeink kapacitása is megújulna. 

– A decemberi testületi ülésen elõ-

terjesztésként került a képviselõk 

elé a mezõõrség felállítása 

Mezõtúron. Ezzel kapcsolatban mi 

a véleménye?

– Jogszabályi háttere van a mezõ-

õrség létrehozásának és mûködteté-

sének is. Úgy gondolom, hogy egy jól 

felkészített, megfelelõ felszereltségû, 

a jogszabályokat ismerõ mezõõrség 

rendkívül nagy segítség elõször is 

annak a lakossági rétegnek, akinek a 

vagyonbiztonsága érdekében tevé-

kenykedni tudnak, nagy segítség 

lehet a rendõri munkában, úgy vélem 

ez egy támogatandó elgondolás. 

Bõvülhet azok köre, akik a bûnmeg-

elõzéssel foglalkoznak.

– A Mezõtúri Rendõrkapitányság 

milyen formában tud részt venni a 

mezõõrség kialakulásában?

– A munkatársaimmal együtt a 

majdani mezõõröknek az elméleti 

képzéséhez járulunk hozzá, illetve 

egy folyamatos kapcsolattartás, az 

egymást érintõ információk továb-

bítása lehet az, ami komoly segít-

séggé válhat.

– Mezõtúron kiépült egy kamera-

rendszer. Ezt hogyan tudja a rend-

õrség használni?

– Alapvetõen hozza magával, 

hogy a kamerával megfigyelt helyen 

csökken, vagy megszûnik bizonyos 

fajta jogsértések elkövetése. Ez egy 

hatalmas nagy segítség. A figyelõ 

szemet a kamerák biztosítják, így 

az élõ feladatot végrehajtóknak 

lehetõsége van más területek ellen-

õrzés alá vonására. 

Bodor Márti

Interjú a Mezõtúri Rendõrkapitányság új vezetõjével

Nemzetõr hírek
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezett a 

Magyar Nemzetõrség és az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetség 

területi szervezetének tagjai 2012. október 20-án Karcagon a Varró utcai 

Lovagudvarban.

A rendezvényen többek között részt vett Herczeg Zsolt nemzetõr alezre-

des, Mezõtúr Város és vonzáskörzetének nemzetõr parancsnoka.

Bõvebb info: www.karcagtv.hu

Kelet-Magyarországi Nemzetõr Parancsnokság Karcag 

Meghívó!

2013. janáur 23-án 16:30 órai kezdettel a Közösségi Ház

nagytermében lakossági tájékoztató kerül megrendezésre, a Mezõtúri 

városi Kórház mûködésérõl.

A tájékoztatón részt vesznek az osztályvezetõ fõorvosok és Dr. Csellár 

Zsuzsanna a kórház igazgatója.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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2013. több változást hozott 
magával. Január elsejével a 
Munkaügyi Központ 
Mezõtúri Kirendeltsége bein-
tegrálódott a Járási 
Hivatalhoz, így ez év elejétõl 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 
Mezõtúri Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltsége 
néven várja tovább ügyfeleit, 
változatlan helyen, változat-
lan hatáskörrel és illetékes-
séggel  és ugyanolyan ügyfél-
fogadási idõvel. A foglalkoz-
tatási törvényben több módo-
sítás történt, egyik új pontja 
az elektronikus levélben tör-
ténõ kapcsolattartás. Errõl a 
lehetõségrõl Bartáné Busi 
Julianna kirendeltség-vezetõ 
tájékoztatott bennünket:

– A foglalkoztatási törvény az eljá-

rások egyszerûsítése érdekében 

lehetõséget ad az álláskeresõknek az 

e-mail-ben történõ kapcsolattartásra.

Az elektronikus levélben történõ 

kapcsolattartás a következõ esetek-

ben lehetséges: 

•álláskeresési ellátás iránti kére-

lem benyújtási szándékának jelzése, 

•nyilvántartásba vételi kérelem 

benyújtási szándékának jelzése, 

•bejelentés a jogosultság felté-

teleit érintõ lényeges tények és 

körülmények megváltozásáról,

•jelentkezési kötelezettség telje-

sítése. 

Ezeket a lehetõségeket igénybe 

vehetik a már regisztrált álláskeresõk 

és a még nyilvántartásba nem vett 

álláskesõk egyaránt.  A szándék beje-

lentést akkor lehet használni, amikor 

még az álláskeresõ nem ügyfelünk, 

de a körülményei alapján 

regisztáltatni akarja magát, vagy ellá-

tást kíván igényelni.  A kérelem 

benyújtási szándékot bejelentõ e-ma-

il kirendeltségre történõ beérkezésé-

nek napjával veszi fel a kirendeltség a 

kérelmet késõbb, a személyes megje-

lenés alkalmával. Az álláskeresési 

ellátás iránti, nyilvántartásba vételi 

kérelem benyújtási szándékának jel-

zése esetén az elektronikus levél 

elküldése egy szándéknyilatkozatnak 

minõsül, nem elektronikus kérelem-

nek, az álláskeresõként való nyilván-

tartásba vételre és ellátás megállapítá-

sára irányuló kérelmek továbbra is 

csak személyes megjelenés során 

nyújthatók be. Az e-mailre a kiren-

deltség egy napon belül válaszol, 

amelyben hiányzó adat pótlására, 

vagy személyes megjelenésre szólítja 

fel az e-mail küldõjét egy megadott 

idõpontban. Az e-mailek a válaszlevél 

kiküldését követõ 15 napig érvénye-

sek, tehát, ha az e-mail küldõje nem 

jelenik meg, akkor azt mulasztásnak 

kell tekinteni és az eljárásnál nem 

lehet figyelembe venni. 

Regisztrált álláskeresõk élhetnek 

a jelentkezési kötelezettség e-mail 

útján történõ teljesítésével és a 

körülményekben bekövetkezett vál-

tozásokat is be lehet ilyen módon 

jelenteni. A regisztrált álláskeresõ-

nek  a kirendeltségen nyilatkoznia 

kell, hogy elektronikus úton szeret-

ne kapcsolatot tartani. Leadja az 

e-mail címét, ezt mi rögzítjük és 

kizárólag errõl a címrõl fogadunk el 

elektronikus levelet. Ebben a levél-

ben azonosítania kell magát, nevet, 

születési dátumot, vagy TAJ számot 

és lakcímet kell megadni. Az e-mail-

ben szükséges megnevezni a levél 

tárgyát, hogy milyen ügy intézése 

céljából íródott. A beérkezett e-mail-

rõl visszajelzést küldünk egy napon 

belül.  A jelentkezési kötelezettség 

teljesítése esetén a  kirendeltség egy 

válasz elektronikus levélben küldi 

meg a következõ jelentkezés dátu-

mát és egyben jelzi, hogy a jelentke-

zés elfogadásra került. Szintén 

válaszlevélben tájékoztatja a kiren-

deltség az ügyfelet a körülmények 

változása tárgyában kelt e-mail ese-

tében, hogy  bejelentést a kirendelt-

ség elfogadta és a megfelelõ intézke-

déseket megteszi. Amennyiben az 

ügy nem intézhetõ ügyirat bemuta-

tása nélkül, úgy határidõt szabunk 

meg a hiánypótlásra, melynek nem 

teljesítése mulasztásnak számit. A 

kirendeltség személyes megjelenést 

minden esetben elõírhat. 

A kirendeltség e-mail elérhetõsé-

ge: szolnokmmkmezotur@lab.hu  
Bodor Márti

Forrás: www.munka.hu

Elektronikus kapcsolattartás

Képünk illusztráció

A 200 éves múltra visszatekintõ 

Mezõtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási 

Társulat 110 ezer hektár területen 

végzi alapfeladatát: 454 km jegyzett 

tõkés és 201 km forgalomképes csa-

torna, továbbá 21 db belvízátemelõ 

szivattyútelep üzemelését, fenntartá-

sát és fejlesztését. A társulathoz 2003-

2012 közötti idõszakban érkezett 

összes  támogatás 1.938,2 mFt volt, 

melynek 26%-át a beszedett társulati 

hozzájárulás tette ki, 74 %-át a támo-

gatással elnyert források. Mezõtúr és 

térsége érdekeltségi területünk legve-

szélyeztetettebb területe, a csatorna-

sûrûség itt a legmagasabb, 7 szivaty-

tyútelep biztosítja a belvizek beemelé-

sét a fõbefogadókba. Az elmúlt 10 

évben a térségben 283,4 km csatorna 

szakaszon végeztünk fenntartási 

munkákat, 246,1 m Ft összeget nyer-

tünk el Avop és Úmvp-s pályázatokon. 

Többek között elkészült 97 mFt érték-

ben a XIII. csatorna (Holt-Berettyó) 

felújítása, melynek a célja az alap-

funkció maradéktalan ellátásához a 

csatorna kapacitásának növelése, 

Mezõtúr csapadékvizeinek biztonsá-

gos befogadása, 20.000 hektár külte-

rületi földterület belvízmentesítése. A 

2006. és 2010-11. évi belvizes idõszak-

ban 319 m Ft összegben védekeztünk, 

a szivattyútelepi üzemelés és fenntar-

tásra elnyert állami forrás 46 %-át a 

térségben lévõ telepekre fordítottuk. 

2010-ig a társulati érdekeltségi hozzá-

járulást 95%-os hatékonysággal tud-

tuk beszedni a tagoktól, ami nagyon 

jónak volt tekinthetõ, ebbõl 40 %-os 

készültségi szintet tudtunk fenntarta-

ni, vagyis a csatornáink kevesebb, 

mint a fele jó állapotban volt. 2011. 

évben a hozzájárulás megszûnését 

követõen a központi költségvetés a 

szükséges források negyedét biztosí-

totta, ezért a társulatok lehetõséget 

kaptak közmunkások alkalmazására. 

A tavalyi évben átlagosan 60 fõt fog-

lalkoztattunk az érdekeltségi terüle-

tünkön a 22 településbõl 14 vett részt. 

A közmunkások mûtárgykarbantar-

tást, iszaptalanítást, cserjézést és irtá-

si munkákat végeztek el. A társulat-

nak közmunkásonként százezer 

forinttal kellett kiegészítenie az állami 

forrást, melyet a küldöttgyûlés által 

megszavazott hektáronkénti 300 Ft/

ha tagi támogatásból tudtuk fedezni 

és az idén 120 fõ közmunkás foglal-

koztatását tervezzük. A víztársulati 

törvény módosításának köszönhetõ-

en lehetetlenné vált, hogy a víztársu-

lati tagok által az elmúlt két évben 

megválasztott küldöttek a szolidaritás 

elvén tagi támogatást állapítsanak 

meg a területi vízgazdálkodási felada-

tok ellátására és közfoglalkoztatási 

program végrehajtására. A törvény-

módosítás szerint a víztársulatok leg-

fõbb szerve 2012. december 29-tõl a 

közgyûlés, ahol egy tag egy szavazat-

tal rendelkezik és amelynek a víztár-

sulat mûködését biztosítandó tagi 

hozzájárulásra vonatkozó határozata 

csak akkor érvényes, ha az összes 

társulati tag érdekeltségi egység ará-

nya szerint számított, legalább kéthar-

mados többsége (ráadásul egy tag egy 

szavazat elvén) dönt az elfogadásról. 

A közgyûlésre az összes, több ezer 

tagot meg kell hívni, kérdés hogy 

ennek a költségét ki fogja állni, ilyen 

létszámot milyen épületben tudunk 

fogadni, ha mindenki eljön? Mi lesz a 

belvízvédelmi mûvekkel? Kik fogják 

elvégezni a víztársulat vízkárvédelmi 

feladatait, ha a tagi támogatás elmara-

dása miatt a társulat kénytelen 

beszüntetni tevékenységét? Megérné 

a tagoknak az, hogy a földalapú támo-

gatás 1-1,5%-át erre a célra fordítsák?                 

                          Gácsiné Tiba Éva

Mezõtúr-Tiszazugi

Vízgazdálkodási Társulat

Mi lesz a területi vízgazdálkodással?

Mezõtúr XIII. csatorna (Holt-Berettyó) rekonstrukciója
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Mesekert Óvoda köszönet nyilvánítás

A Mesekert Óvoda gyermekei és dolgozói köszönetet mondanak óvo-
dánk területi képviselõjének, Harmat Mihálynénak, aki évek óta szí-
vén viseli óvodánk, gyermekeink sorsát. Rendezvényeinket /Szüreti 
mulatság, Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, Farsang, 
Gyermeknap, Évzáró/ rendszeresen támogatja, megajándékozza a 
gyermekeket, mellyel még emlékezetesebbé teszi ezeket a napokat.

Önzetlen támogatását ezúton is köszönjük!

A Mesekert Óvoda dolgozói és gyermekei

Isten éltesse, tanár úr!
A 95 éves dr. Dobos István köszöntése

Szeretve tisztelt tanárunk, dr. 

Dobos István 2012. december 13-án 

töltötte be a 95. életévét. A tanítvá-

nyok ezreit érettségiztette és indí-

totta el a nagybetûs élet útján.

Dr. Dobos István több évtizeden 

keresztül tanított a mezõtúri 

Református Gimnáziumban (majd 

Dózsa), és idõnként a leánygimná-

ziumban. A késõbbiekben a helyi 

mezõgazdasági fõiskola lektorátu-

sának kinevezett vezetõjeként okta-

tott 17 évig.

Köszönjük a kapott útravalót! 

Meghatározó volt életünkben az az 

erkölcsi tartás és értékrend, amelyet a protestáns szellemiségû alma mater 

adott nekünk. Isten éltessen még sokáig! Szellemi igazodási pont vagy 

számunkra! Hitet, lelkierõt és bátorságot adsz ma is nekünk.

Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae! (Horatius)

Illy László

Túri öregdiák, ny. egyetemi nyelvtanár

A köszöntõt teljes terjedelmében elolvashatják a www.mezoturesvideke.

hu weboldalon.

2012-ben egy újabb nagy sikerû 

adventi programsorozatot zártunk le. 

Mezõtúr több pontján vártuk váro-

sunk lakóit. Így Önökkel együtt gyújt-

hattuk meg a városi adventi koszorún 

a gyertyákat. Az elsõ gyertyagyújtásra 

december 2-án került sor a Városháza 

dísztermében, ahol Dr. Ecseki Terézia 

Mezõtúr Város Szolgálatáért díjjal 

kitüntetett háziorvos adventi emléke-

zõ gondolatait követõen, Herczeg 

Zsolt városunk polgármestere gyújtot-

ta meg az elsõ gyertyát. Majd a Vivace 

Kamarakórus mûsora következett. A 

koszorú 2. gyertyáját december 9-én 

Batta Attila Viktor alpolgármester 

gyújtotta meg a Közösségi ház nagy-

termében, Karapancsevné Jász Ildikó 

a Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti 

Iskola vezetõje emlékezõ gondolatait 

követõen. A mûsort az immáron 14. 

alkalommal megrendezésre kerülõ 

Szivárvány Népzenei Egyesület a 

Gyermek- és Ifjúsági Citerazenekarok 

Találkozója keretei belül a fiatalok 

színvonalas citeramuzsikái adták. 

December 16-án került sor a 3. gyer-

tya meggyújtására a Katolikus 

Templomban. Ondavay Tibor 

fõesperes plébános pápai prelátus 

adventi emlékezõ gondolatait követõ-

en dr. Szûcs Attila jegyzõ gyújtotta 

meg a városi adventi koszorú 3. gyer-

tyáját. Ezt követõen a Szolnoki 

Szimfonikus Zenekar hangversenyét 

hallhattuk. Az utolsó gyertyagyújtás 

december 23-án ismét a Közösségi 

Házban volt megrendezve, ahol emlé-

kezõ beszédet mondott Dr. Dávidházy 

Gábor fõiskolai tanár, intézetigazgató, 

a gyertyát gyújtotta Dr. Boldog Szilvia 

járási biztos, majd a Petõfi Dalkör 

karácsonyi koncertje következett. A 

programsorozatot Tóth Vera és az Éles 

Gábor Trió koncertje zárta 2013. janu-

ár 5-én. Ezúton köszönjük mindazon 

szervezeteknek, intézményeknek, 

magánszemélyeknek a segítséget, 

akik programjaikkal, személyes segít-

ségnyújtással hozzájárultak az adven-

ti programsorozathoz.                                       

                          Bodor Márti

Adventi összefoglaló

Mint ahogy elõzõ számunk-
ban megírtuk a Mezõtúri 
Református Kollégium  csapa-
ta indult a Tv2 Nagy Vagy 
címû  országos vízi vetélkedõ 
õszi fordulóján. A verseny 
végkimenetelérõl Csató 
Szilviával a DÖK-öt segítõ 
pedagógussal beszélgettünk:

- December 23-án került sor a 

Nagy Vagy vetélkedõ 2. fordulójára, 

ahol a legjobb 12 között versenyzett 

Mezõtúr csapata. Ekkor második-

ként jutottunk tovább a legjobb 6 

közé. Az utolsó verseny 2013. janu-

ár 6-án volt megrendezve, ahol az 

elõkelõ 2. helyet szereztük meg a 

véghajrában, Katus Attila csapata 

ellen. Nyereményünk egy utazás 

Sopronba és egy százezer forintos 

ajándékutalvány, mindemellett 

elhoztuk az ország legjobb alsós 

játékosa címet, amit Juhász Gréti 4. 

osztályos tanuló kimagasló sport-

teljesítményéért kapott. Az õ nyere-

ménye egy nagy ajándékcsomag, 

tele játékokkal. Sok apró taktikát 

meg tudtuk elõre beszélni, ez segí-

tette a versenyünket, és persze a 

kitartó felkészülés. Azurák Csaba 

celeb- csapatkapitányunk is úgy 

nyilatkozott, hogy jó érzés volt egy 

ilyen összehangolt csapattal verse-

nyezni. Mindenki tudta a dolgát 

kellõen felkészült volt. Én azt üzen-

ném bármely másik mezõtúri isko-

lának, hogy érdemes belefogni, 

nagyon sok munkával jár, nagy 

összetartás, odaadás kell hozzá, de 

egy életre szóló élmény a verseny-

zõk, szüleik, felkészítõ tanáraik, és 

nem utolsó sorban az 50 fõs szurko-

lótábor számára is. 

Bodor Márti

Nagy vagy Refi!
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Megyei teremlabdarúgó torna Mezõtúron
2013. január 20-án az MLSZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei Igazgatósága a 

városi Sportcsarnokban rendezi meg a Csábi József labdarúgó teremtorna 
csoportmérkõzéseit.

A „C” csoportban Kengyel, Túrkeve, Nagykörü, Tiszajenõ csapatai reggel 9 

órától kezdik meg a küzdelmeket, míg a „D” csoportban a MAFC  13,30 

órától a Tószeg, Szajol és a Kunszentmárton csapatait kapta ellenfélül.

A csapatok körmérkõzéses rendszerben 2x15 perc játékidõ alatt döntik el a 

csoporton belüli helyezéseket. A csoport gyõztesei bejutnak a február 2-án 

Kunhegyesen rendezendõ döntõbe, míg a másodikok közül két csapat 

bizakodhat a meghívásban. 

A tornára a belépés a közönség részére ingyenes.

2012.december 14-én 17 órakor 

került megrendezésre a 2. Kiscsillag 

Születik Mezõtúron c. tehetségku-

tató verseny a Szent István 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

valamint a Mezõtúri Közmûvelõdési 

és Sport Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft. közös megrendezé-

sében a mezõtúri Színház-

teremben.

Az idén a tavalyi év sikere buzdí-

tott bennünket arra, hogy most is 

megrendezzük ezt a kellemes estét, 

amely Mezõtúr tehetséges gyerme-

keirõl szól.  A gyerekek körében 

nagy sikert aratnak a különbözõ 

tehetségkutató versenyek, amelye-

ket a televízióban folyamatosan 

nyomon követnek és úgy gondoltuk 

miért is ne lehetne az általános 

iskoláskorú gyermekeknek is egy 

hasonlót rendezni városunkban. A 

Mezõtúri Közmûve-lõdési és Sport 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit 

Kft.-vel összefogva idén õsszel is 

meghirdettük ezt a versenyt a gye-

rekeknek minden általános iskolá-

ban valamint a hat- és nyolc osztá-

lyos gimnáziumban. A tavalyi 

évhez képest megduplázódott a 

jelentkezõk száma, 33-an jelentkez-

tek hozzánk. Lehetett ének, próza, 

tánc és hangszer kategóriában 

jelentkezni egyénileg, párban vagy 

akár csoportban is. A nagy létszám-

ra való tekintettel rendeztünk egy 

elõválogatót november 30-án, ahol 

18-an jutottak tovább színvonalas 

produkcióikkal a december 14-i 

döntõre. A gyerekeket szakmai 

zsûri elõtt adhatták elõ mûsorszá-

maikat, akik segítve a gyerekeknek 

elmondták nekik mi volt jó és szép 

produkcióikban illetve mire kell 

még odafigyelniük.

A szakmai zsûri tagjai

1. Karapancsevné Jász Ildikó

2. Seres Attiláné

3. Berceliné Boldog Mária

4. Gulyás Gerda

5. Csányi Richárd

Az elõadáson nagyon sokan vol-

tak.  A gyerekek nagyszerû és szín-

vonalas mûsorszámokkal léptek fel, 

amely láthatóan nagy sikert aratott 

a nézõk körében.

Szabó Viktória lett Mezõtúr 

Kiscsillaga 2012-ben Csézy: Mama 

címû dalával.

Balogh Kata közönségdíjas kis-

csillag lett a Neo Tones: Vadvirág 

címû dalával.

A Dalma Dance klub tánccso-

portja különdíjat kapott, melyben 

felléptek: Borzi Barbara, Gonda 

Luca, Mezei Virág, Tömösközi 

Gréta, Malkócs Nikolett, Malkócs 

Martin. 

Az Önkormányzati díjas Fekécs 

Lili, az Abigél c. film egyik betétda-

lát, a Zsuzsanna testvér dalát adta 

elõ. 

Az Index televízió médiadíját 

Garai Hajnal: Az Én, senki, segítség 

címû magyar népmeséjéért kapta. 

A Pont rádió médiadíját Borzi 

Barbara: Brumm, brumm Brúnó és 

a kalózok c. meséjéért kapta. Ezen 

kívül Raffael Vanessza és táncosai 

kisebb különdíjban részesültek

A Közösségi Ház szervezésében 

Papp Andrea volt a szervezõ és 

mûsorvezetõ társam.

Ezúton is szeretnénk megkö-

szönni az Önkormányzat támogatá-

sát valamint, hogy mûsorunkban 

személyesen kerülhetett átadásra 

az Önkormányzati díj az arra érde-

mes kiscsillagnak. Köszönjük.

Földvári Nagyné

Sólyom Anikó

szervezõ-tanító

Megszületett a 2. Kiscsillag Mezõtúron!
2013. május 11-én negyedik alka-

lommal kerülnek megrendezésre a 

Városnapi programok. 

Idén is várjuk a jelentkezéseket a 

fõzõversenyre (csoportos és egyé-

ni), a hagyományos száraztésztából 

készült ételek mellett bármilyen étel 

készítésével lehet majd versengeni a 

Városnap Fõszakácsa címért, és aki 

erõt és kedvet érez magában, meg-

mérettetheti magát a városkapitányi 

viaskodáson. Ezen a napon ünnepli 

140. születésnapját a Petõfi Dalkör. 

Tavaly nagy sikernek örvendett a 

természetjáró kerékpártúra, amely-

nek keretében Mezõtúr környéké-

nek állat - és növényvilágát ismer-

hették meg közelebbrõl a túrázók. 

Bízunk benne, idén is velünk teker-

nek! A Városi Sport-centrumban a 

már hagyományos tártkapus ren-

dezvény keretében várjuk majd a 

sportbarátokat, akik ezen a napon 

ingyenesen vehetik igénybe a 

Sportcentrum szolgáltatásait.

A sport – és kulturális programok 

mellett kiállítás nyílik a Városi 

Galériában, melynek témája 

Mezõtúr képzõmûvészete.

Az alább felsorolt Mezõtúrról 

elszármazott, elhunyt képzõmûvé-

szek alkotásaiból szeretnénk meg-

rendezni a kiállítást: Galambosi 

Edit, Szalay Béla, Csabai – Wágner 

József, Izsák József, Taubner 

Vilmos Félegyházi Gyula, 

Kolozsvári Endre, Németh Ferencné 

Emma néni, Pörge Gergely.

A kiállítás megrendezéséhez 

ezúton is kérjük az Ön segítségét. 

Ha van a tulajdonában a felsorolt 

képzõmûvészek valamelyikétõl 

olyan alkotás amelyet, a kiállítás 

idõtartamára rendelkezésünkre 

bocsátana, akkor kérem keressen 

fel az alábbi elérhetõségeken: 

Bordács László ügyvezetõ: telefon: 

06-56-305-299; 06-20-243-5807, 

vagy titkarsag@mkskft.hu, 

ig@mkskft.hu; illetve személyesen 

a Közösségi Ház 122-es irodájában. 

Rendezzük együtt a Városnapi kiál-

lítás!

Ne feledje: 2013. május 11. 

VÁROSNAP!!!

Minden érdeklõdõt szeretettel 

vár Mezõtúr Város Önkormányzata 

és a rendezõ Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Bordács László

ügyvezetõ

Városnap 2013

Azt sokan tudják Mezõtúron, 

hogy Szécsi Pál énekes gyerekként 

itt élt a városban, itt járt iskolába is.

Nõvére Szécsi Kati több könyvet 

is írt róla, többek között Domján 

Edittel való kapcsolatáról, és tragi-

kusan végzõdött életükrõl.

Varga Antal és Juhász Gábor 

meghívására 2011. április 16-án 

Szécsi Kati eljött hozzánk és beszélt 

emlékeirõl, könyveirõl, s fõleg 

öccsérõl, Palikáról. Elég sokan lát-

ták, hallgatták a Közösségi Házban.

Közöljük a tisztelõivel, hogy 

Szécsi Kati 2012. december 30-án 

elhunyt.

Most, február 17-én lett volna 72 

éves. 

Varga Antal és Mihály

Szécsi Katalin 1941-2012

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet Program keretében 

2013-ban is üdülési pályázatot hirdet.

Az egyes pályázatok 2013. január 15. napjától nyújthatóak be, kizáró-

lag elektronikus úton, a www.erzsebetprogram.hu honlapon

található pályázati adatlapokon.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 20.

Telefonos ügyfélszolgálat: munkanapokon 8 és 16 óra között 06 1 371 32 

42. Érdeklõdjön a Tourinform mezõtúri irodájában:

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Készenléti gyógyszertár
2013. Január 18-24-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Január 25-31-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
2013. január 19-20-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600, 06/30/963-5209
Január 26-27-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK
Bálint Károly élt 57 évet,

Veres Ernõné Fróna Ilona élt 71 évet,
Lévai Sándorné Fadgyas Margit élt 86 évet,

Nagy Sándorné Rácz Eszter élt 78 évet,
Székely János élt 68 évet,

Papp János élt 60 évet,
Csala István élt 77 évet,
Kállai Gábor élt 89 évet,

Végh Gáspárné Sõrés Ilona élt 83 évet,
Vékony Istvánné Bányai Eszter élt 86 évet,

Boda Sándor élt 43 évet,
Zolnai Mihályné Kõrös Ilona Éva élt 69 évet,

Balog Józsefné Csató Ilona élt 72 évet.

Nyugodjanak békében.

Pusztay DorinaPusztay Dorina
(Gyalog Beáta)(Gyalog Beáta)

Rácz LiliRácz Lili
(Bíró Andrea)(Bíró Andrea)

Sipos NóraSipos Nóra
(Szegedi Ágnes)(Szegedi Ágnes)

Szilágyi - Bíró LiliSzilágyi - Bíró Lili
(Zámbó Rita)(Zámbó Rita)

Karsai Márton ZsoltKarsai Márton Zsolt
(Szabó Judit)(Szabó Judit)

Fotót készítette: Uzsoki Jánosné

SZÍNHÁZ

Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-bérlet tulajdo-

nosait, hogy az évad következõ elõadására január 31-én kerül sor.

Mûsoron: Schiller: Stuart Mária.

Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház elõtti parkolóból.

Papp Erika
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