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Mezõtúr Város Önkormányzata és az Ipari Park Kft. szervezésé-

ben, június 14-én, tengerpartot idézõ, mediterrán hangulatban került megren-

dezésre az I. Vízparti Fieszta, a Hortobágy-Berettyó Fõcsatorna közúti híd 

lábánál húzódó partszakaszán. Ezzel az újabb vízparti rendezvénnyel az 

elmúlt évek munkáját (lampionúsztatás, sárkányhajó verseny) szerettük 

volna továbbfolytatni, illetve kihasználni városunk csodálatos természeti 

adottságait. A rendezvényt Herczeg Zsolt polgármester úr nyitotta meg, aki 

elmondta, hogy a program elsõdleges célja a víz veszélyeire való felhívás, ami 

most még inkább aktuális a nyári szünet kezdetével, illetve a vízi sportok 

népszerûsítése, a vízi sportélet visszaállítása településünkön. Ennek megva-

lósításához nagyban hozzájárul a Mezõtúr Város Sportjáért Alapítvány vízi 

turisztika fejlesztésére benyújtott sikeres pályázata, mely támogatásból vízi 

sporteszközök beszerzését tudta megvalósítani (kajak, kenu, vízi bicikli, 

sárkányhajó), ezeket a nap folyamán ki is próbálhatták a rendezvényre láto-

gatók. A nap kiemelt programja a Speciális Központi Logisztikai Kutató 

Mentõ egység két bemutatója volt, melyek során a vízi mentõk tagjai Kováts 

Norbert oktatás vezetõ irányításával és Klausmann Viktor konferálásával, 

speciális eszközökkel és jármûvekkel tartottak színvonalas mentési bemuta-

tót és oktatást a lakosság számára. A délután folyamán a gyerekeket óvónõk 

segítségével játszósarok várta, majd néhány kérdésbõl álló vetélkedõ során 

bizonyíthatták a vízzel, rendezvénnyel kapcsolatos tudásukat, ahol a leggyor-

sabban válaszolókat mezõtúri ajándékcsomaggal jutalmaztuk. 

Támogatóinknak köszönhetõen, kicsik és nagyok számára is értékes tombola 

nyeremények kerültek kisorsolásra. Az érdeklõdõk a Tourinform sátorban 

kaphattak tájékoztatást a közeljövõben megrendezésre kerülõ programokról, 

városunk turisztikai, kulturális értékeirõl. Az este folyamán pedig a szórako-

zásé volt a fõszerep és igazi vízparti buli vette kezdetét, amely nem jöhetett 

volna létre a Dj-k (Pekka, Zsé, Franky, Pete G., Karesz, Gesbin) nélkül, akik 

egész nap fantasztikus zenékkel gondoskodtak a jó hangulatról. 

A rendezvény során kiderült, hogy hatalmas az igény a rendezvény, 

illetve a vízi sport iránt. Természetesen dolgozunk azon, hogyan tudnánk 

hosszútávon megoldást találni, ennek elsõ lépéseként jött létre a vízi sport 

szakosztály a MAFC Sportegyesületen belül.

Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden kedves 

érdeklõdõnek, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. Továbbá minden 

támogatónak, szervezõnek, óvónõnek, polgárõrnek, egészségügyi dolgozó-

nak, Dj-nek, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. 

Köszönjük Klausman Viktornak és a Speciális Központi Logisztikai 

Kutató Mentõ egység többi tagjának, hogy elfogadták meghívásunkat és 

bemutatójukkal emelték a rendezvény színvonalát.

Elindult a nyár, találkozzunk a város további nyári rendezvényein is!
Június 24-én Szent Iván Éji Tûzugrás, július 31.-augusztus 2. East Fest, 

augusztus 6-9. arTúr Fesztivál, augusztus 10. Túri Vásár.

A Hortobágy Berettyó partján pedig augusztus 19-én a 
Lampionúsztatáson és 20-án a Sárkányhajó versenyen hasonló színes 

programokkal várunk mindenkit szeretetettel!
Mezõtúr Város Önkormányzata

Újabb sikeres vízparti rendezvény
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A Mezõtúr és Vidéke 11. szá-
mában is olvashattak egy tájé-
koztatót a szelektív gyûjtés 
rendszerének bevezetésérõl, 
ennek ellenére több lakossági 
kérdés is felmerült a témához 
kapcsolódóan. Herczeg Zsolt 
Mezõtúr város polgármestere 
és Tóthné Szalóki Anna az 
MVK Mezõtúri 
Városüzemeltetési 
Kommunális Nonprofit Kft. 
ügyvezetõje sajtótájékoztató 
keretében tájékoztatott ben-
nünket néhány fontosabb kér-
déssel kapcsolatban.

Polgármester úr elmondta, hogy 

az önkormányzatnak a jogszabályok 

figyelembe vételével kellett megszer-

veznie a feladat ellátási struktúráját, 

így alakult meg az MVK Mezõtúri 

Nonprofit Kft., amely a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltató lett 

Mezõtúron; a társaság kizárólag 

ezzel a tevékenységgel foglalkozik. A 

hulladékról szóló törvényben le van 

írva, hogy mind a közszolgáltatónak, 

az önkormányzatoknak és az ingat-

lantulajdonosoknak is vannak köte-

lezettségeik. A hulladékgazdálkodá-

si rendszer az ország minden pont-

ján átalakulóban van, meg kell felel-

ni a törvényi elõírásoknak. Nagy 

fordulópont lesz 2015. január elseje, 

amikor az ingatlanonként történõ 

szelektív gyûjtést kötelezõen be kell 

vezetni. Az önkormányzat szándék 

az, hogy már egy korábbi idõpont-

ban bevezetésre kerüljön a rendszer.

Polgármester úr után Tóthné 

Szalóki Anna a lakosság kérdéseire 

adott választ. 

– Hogyan változik meg a hulladék-

gyûjtés, azzal hogy több háztartás-

ba is megérkeztek a szelektív hul-

ladékgyûjtõk?

– Ahogy azt polgármester úr is 

említette az egész hulladékgazdál-

kodás átalakulóban van. Mezõtúr 

városában a lakosok kettõ darab 

edényzettel fognak rendelkezni és 

elkülönítetten kell gyûjteni a hulla-

dékot. Gyûjtik a háztartási vegyes 

hulladékot, gyûjtik az újrahaszno-

sítható hulladékot, illetve harmadik 

fajtaként külön gyûjthetik a zöld-

hulladékot, amely gyûjtésére zsáko-

kat vásárolhatnak az ügyfélszolgá-

latunkon – önköltségi áron 100 

Ft-ért, amely ár tartalmazza az 

elszállítási költségeket is. Negyedik 

fajtaként az egyéb hulladékok kate-

góriája jelenik meg, amelyrõl 

bõvebb információt az ügyfélszol-

gálaton kollégáim, tudnak adni.

– Várhatóan mikor indul el a sze-

lektív hulladékok ürítése? 

– Jelen pillanatban van egy háztar-

tási hulladékgyûjtõ járatunk, ami 

heti szinten üríti le a háztartási hul-

ladékokat. A szelektív hulladékgyûj-

tõ járatok indításán egyelõre még 

dolgozunk, még kiosztás alatt van-

nak az edényzetek. Bízom abban, 

hogy júliusban a próbaüzem elindul-

hat, de ez sok minden függvénye. 

A zöldhulladék elszállítására szin-

tén járatot fogunk biztosítani. 

Néhányan már tapasztalhatták, hogy 

szerdai napokon csak onnan visszük 

el a zöldhulladékot, ahol a megvásá-

rolt zsákokba gyûjtötték össze.

– Lakossági kérdésként merült fel, 

hogy a kapott kukára, illetve a 

már meglévõ kukákra is felkerült, 

hogy az MVK. Kft tulajdona. A régi 

kukákat a lakosok nagy része 

saját maga vásárolta meg, miért 

került fel ez a felirat a kukára?

– Ez termelési adatokat szolgáltató 

címke. Ez a felcímkézés a lakosság 

védelmét szolgálja; azok védelméért 

van, akik rendszeresen, tisztessége-

sen elszállíttatják a hulladékot. Ezzel 

a kukákkal ugyanúgy szabadon ren-

delkezhet a lakos. Találnunk kellett 

egy megoldást arra, hogyan ellenõriz-

hetjük, hogy az adott kuka melyik 

ingatlanhoz tartozik. A chip nálunk 

van nyilvántartva, kötelezõ használ-

ni. Amit tudni kell, hogy a chipek 

ingatlanhoz vannak rendelve, elköltö-

zés esetén 15 napos bejelentési köte-

lezettségnek kell eleget tenni. A rend-

szer jelzi, ha chip nélküli kukát ürít 

az autó, illetve ha nem az adott ingat-

lan elõtt üríti azt, ezzel gyakorlatilag 

a lopást is meg tudja akadályozni.

A szelektív hulladékgyûjtõ edény 

az MVK Mezõtúri Nonprofit Kft., 

illetve az önkormányzat tulajdona. 

Ezt sem megrongálni, sem átfesteni, 

sem eladni nem lehet. A kukákat 

ellenõrizni fogjuk, be vannak élesít-

ve a chipek, amennyiben azt tapasz-

taljuk, hogy az edényzet passzív, 

akkor kimegyünk ellenõrizni õket.

– Mivel 2015. január elsejétõl köte-

lezõ lesz a szelektív hulladékgyûj-

tés, az, aki ezzel a lehetõséggel nem 

él számíthat-e valami szankcióra?

– Jelen hulladékszabályozásban 

ilyen szankcióról nem tudunk. A 

törvény az önkormányzatokat köte-

lezi a szabályozásra, az õ feladatuk 

az, hogy leszabályozzák a szelektív 

hulladékgyûjtés rendjét, kedvezmé-

nyeit. Úgy gondolom, hogy erõ-

szakkal nem lehet környezettuda-

tosságra nevelni a lakosságot.

H.Zs.: – Szankciókkal azokat sze-

retnénk sújtani, akik a közterületen – 

akár belterületen, akár külterületen – 

helyeznek el hulladékot. A Járási 

Hivatal vezetõjével egyeztetve próbá-

lunk kialakítani egy olyan álláspontot, 

amely lényege az, hogy igen tetemes 

bírsággal lehessen sújtani azt, aki a 

közterületen helyez el hulladékot.

A szelektív hulladékgyûjtéssel 

kapcsolatban pedig úgy gondolom 

nem szankcionálni, hanem jutal-

mazni kell azokat, akik igénybe 

veszik a szelektív gyûjtést. Abban 

gondolkodunk, – és nagyon remé-

lem, hogy be fogjuk tudni vezetni – 

hogy jutalmazzuk azokat, akik ezt a 

lehetõséget kihasználják; a fizetendõ 

díjban valamilyen mértékû kedvez-

ményt tudunk biztosítani. Fontos, 

hogy belássuk, a díj meghatározása 

a ténylegesen felmerült költségek 

alapján fog megtörténni. Most az az 

érdekünk, hogy a kommunális hulla-

dékszállító autóba minél kisebb 

súlyú hulladék kerüljön. 

– A chipes rendszerrel kapcsolat-

ban felmerült a kérdés, hogy mi 

adja a számlázás alapját?

– A számlázás nem fog változni. 

Termelési adatokat, ellenõrzési ada-

tokat szolgál a chip. Nem súly alapján 

történik a számlázás, mivel nagyon 

változó lehet az a súly, ami egy adott 

életvitelhez kapcsolódik. Már csak 

azért sem lehet a súly a számlázás 

alapja, mert óhatatlan, hogy legyen 

néhány ember, aki azért, hogy 

olcsóbb legyen a díja, átrakja a szom-

széd kukájába a szemetet, vagy ille-

gálisan közterületen helyezi el azt.

– A szelektív hulladékgyûjtés hatá-

sára mennyivel fog megnõni az 

elszállítás díja?

– Nincs új árszabás. Sem a köz-

szolgáltató, sem az önkormányzat 

nem jogosult az árszabásra, árat 

egyedül az Energiahivatal javaslata 

alapján, a miniszter képezhet. A 

szelektív hulladékgyûjtést abból 

szeretnénk finanszírozni, hogy 

nem viszünk ki a kukásautóval 

annyi hulladékot a kétpói lerakóba, 

hanem a lakosok belerakják az újra-

hasznosítható hulladékot a szelek-

tív gyûjtõedényzetükbe.

H.Zs.: – Itt közösségi szinten kel-

lene elgondolkozni mindenkinek. A 

cél az, hogy minél többen kapcso-

lódjanak be ebbe az új rendszerbe, 

minél többen gyûjtsenek szelektí-

ven. Így érhetõ az el, hogy a díj 

kevesebb legyen. Most azzal, hogy 

ezt a kukát kiosztotta a közszolgál-

tató, senkinek nem kell többet fizet-

nie. Akkor fog többe kerülni a hul-

ladékszállítás Mezõtúron, ha 

nagyon kevesen veszik ezt az új 

kezdeményezést igénybe.

– Mi kerülhet az új kukába? Mire 

kell figyelni?

– Száraz hulladék kerülhet az új 

edénybe. Az újra hasznosítható 

hulladékot tisztán kell beledobni. 

Annál is inkább, mert ennek az 

ürítési ideje legalább két hét. 

Ami belekerülhet: szórólap, 

újságpapírok, kartonpapírok, cso-

magolópapírok, mûanyag PET 

palack, mosószeres flakon elmosva, 

zsugorfólia, tiszta nylon szatyor, 

tejes dobozok, italos dobozok, sörös 

doboz. Üveg viszont semmiképpen 

nem kerülhet az edényzetekbe. 

Tömörítõs az autónk, összetöri az 

üvegeket és a válogatón dolgozók-

nak nagyon nehéz dolga lesz és még 

balesetveszélyes is. 

A riport után érkezett a hír, hogy 

a szelektív hulladékok gyûjtését 

június 30-án hétfõn elkezdik. Az 

ürítést minden második héten 

(páratlan heteken) tervezik. 

Mindenkinek azon a napon kell 

kirakni a szelektív gyûjtõ edényét, 

amikor a hagyományos hulladék-

gyûjtõ is ürítésre kerül.

Bodor Márti

Közremûködött:

 Metzker Krisztina

Tájékotató a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban
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MEZÕTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Kétpón, Mezõhéken, Mesterszálláson és Mezõtúron!

Telefon:     06 56 350 075

Központi mobil:    06 20 243 58 08

Email: mvtv@mkskft.hu

Cím: 5400 Mezõtúr,

Szabadság tér 17. I. em.

A Tiszamenti Regionális 

Vízmûvek Zrt. ezúton tájékoztatja a 

mezõtúri felhasználókat, hogy a 

márciusban olvasott óraállásokat 

tartalmazó elszámoló számlák 

május 27-i keltezéssel elkészültek. A 

szükséges ellenõrzések után, június 

11-én a számlák nyomtatását meg-

rendeltük, azokat a nyomda – csek-

kes vagy átutalásos fizetési mód ese-

tén – átadta a postának. Azon lako-

sokat, akik díjbeszedõk útján rende-

zik a közüzemi számlájukat, június 

16-tól kezdik felkeresni – a korábbi 

gyakorlatnak megfelelõen - a TRV 

munkatársai.

A törvényi változások miatt szük-

ségessé váltak bizonyos informati-

kai fejlesztések; melyek elhúzódása 

miatt tapasztalhatók a számlázás-

ban elmaradások. A Tiszamenti 

Regionális Vízmûvek Zrt. mindezek 

ellenére nem állít ki összevont 

számlát, egyszerre csak egy havi 

díjat számláz ki. Tesszük mindezt 

azért, hogy a lakosok anyagi terheit 

ne fokozzuk. Célunk, hogy a közel-

jövõben naprakész legyen a díjak 

beszedése, ezért a következõ idõ-

szakban a TRV 3 hetente állít ki 

számlát a felhasználók részére egé-

szen addig, míg a számlák utol nem 

érik a tényleges idõszakot.

A következõ számla várható ide-

jérõl ismételten tájékoztatjuk a fel-

használókat.

Köszönjük a lakosság türelmét, 

megértését!

Tiszamenti Regionális

Vízmûvek Zrt.

Tájékoztatás a Víz és Csatornadíj számlázásról

Tájékoztató önkormányzat számlavezetõ bankjának
változásáról

Tájékoztatjuk a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy a képviselõ testület 

92/2014.(IV.24.) határozata alapján Mezõtúr Város Önkormányzata 

2014. július 1-tõl az OTP Bank -nál  vezeti költségvetési fizetési számláit.

Fontosabb bankszámlák:

Költségvetési elszámolási számla:   11745097-15408796

Iparûzési adó beszedési számla: 11745097-15408796-03540000

Gépjármûadó beszedési számla:  11745097-15408796-08970000

Magánszemélyek kommunális adószámla: 11745097-15408796-02820000

Építményadó számla:   11745097-15408796-02440000   

Telekadó beszedési számla:   11745097-15408796-02510000

Hatósági eljárási illetékbeszedési számla: 11745097-15408796-03470000

Építési hatóság elszámolási számla: 11745097-15408796-10350007

Építési hatósági eljárási illeték beszedési számla: 11745097-15408796-

10340008

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal számla: 11745097-15732705

Mezõtúr Városi Intézmény-Csoda-vár -Központi Óvoda:          11745097-

16837030

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár:  11745097-15817321

Kérjük a lakosságot, hogy befizetéseinél a számlaváltozásokat kísérje 

figyelemmel.

A számlaszámok változása Mezõtúr Város Honlapján, a Mezõtúr Városi 

Televízió képújságján folyamatosan megtalálható.

A helyi adók II. félévi befizetésérõl a lakosság már az új számlaszámok-

kal ellátott csekkeket fogja megkapni.

Kérjük a befizetéseinél fokozottal figyeljen a helyes számlaszámra.

Megértését ezúton is köszönjük!

Mezõtúr Város Önkormányzata

Az önkormányzat adósságállo-

mányának állam által történt átvál-

lalása levette az adósságszolgálat 

terheit az önkormányzatról, amely-

lyel jelentõs mértékben javult az 

önkormányzat gazdálkodásának 

helyzete. Az állam szerepvállalása 

mellett az önkormányzatnak is 

mindent el kell követnie annak 

érdekében, hogy gazdálkodása sta-

bil legyen és a költségvetés végre-

hajtása során a likviditás biztosítása 

ne jelentsen gondot.

Ezen cél elérése érdekében a 

képviselõ testület áttekintette az 

önkormányzat és az önkormányza-

ti gazdasági társaságok kintlévõsé-

geinek helyzetét.

Jelentõsebb kintlévõségek az 

önkormányzat érdekeltségeinél az 

alábbi területeken vannak:

• Helyi adók hátralékai (iparûzési 

adó,építményadó,kommunális adó)

• Alsórész-Oncsa városrész szenny-

vízcsatorna beruházás érdekeltségi 

hozzájárulás hátraléka,

• Útépítési hozzájárulás hátralékai,

• Újvárosi csapadékcsatorna köz-

mûfejlesztési hozzájárulás hátralé-

kai,

• Önkormányzati lakások, ingatla-

nok bérleti díj hátraléka,

• Vízdíj hátralék,

• Hulladékdíj hátralék

A képviselõ testület 94/2014.
(IV.24) számú határozatában úgy 
döntött, hogy figyelembe véve a 
mezõtúron élõ lakosok és a város-
ban mûködõ vállalkozások hely-
zetét a 2014. április 30-án fennálló 

önkormányzati/gazdasági társa-
sági követelések megfizetésére 
2014. december 15-ig kamat és 
pótlékmentes részletfizetési hala-
dékot biztosít.

A fennálló tartozásokról a vállal-

kozásokat és a lakosságot folyama-

tosan írásban tájékoztatni fogjuk.

Amennyiben a fennálló tartozás-

ról további információra, egyezte-

tésre van szükség azt alábbi címe-

ken teheti meg:

Helyi adótartozások: Mezõtúri 

Közös Önkormányzati Hivatal 

Adócsoport tel.:56/551-

938,56/551-939

Alsórész-Oncsa szennyvízcsator-

na érdekeltségi hozzájárulás:

Pénzügyi Iroda tel.:56/551-963

Útépítési Hozzájárulás: 

Pénzügyi Iroda tel.:56/551-954

Újvárosi csapadékcsatorna közmû-

fejlesztési hozzájárulás hátralékai:

Pénzügyi Iroda tel.: 56/551-954

Önkormányzati lakások, ingatla-

nok bérleti díj hátraléka:

Mezõtúri  Intézményellátó és 

Ingatlankezelõ Kft  tel.:56/350-

037;56/350-189

Vízdíj hátralék, hulladékdíj hát-

ralék 

MVK Mezõtúri Városüzemeltetési 

Kommunális Kft.   tel:56/350-215

Kérjük a lakosságot és a vállalko-

zásokat használja ki a kamat és pót-

lékmentes részletfizetési lehetõséget.

Köszönjük, hogy tartozása rende-

zésével segíti a város gazdálkodását.

Mezõtúr Város Önkormányzata

Felhívás

Az Intézményellátó Kft. sikere az Egészségnapon

2014. május 31-én a Városi Oktatási Centrumban, a régi fõiskola területén 

megrendezésre került az Egészségnap, melynek egyik támogatója a 

Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ Közhasznú Kft. volt. 

Az Intézményellátó Kft. munkavállalói különleges reformételeket készí-

tettek:

- reform gombás rakott palacsintát (szakács: Fási Sándor)

- szegletes lednek levest Józsi reform húsával (szakács: Fróna József) 

 Az elkészített ételekkel nagy sikert arattak a szakácsok. A több tucat 

nevezõ közül a rendezvény versenyén 2. és 3. helyezést értek el, a helyezé-

sek jutalmául érmet és emléklapot kaptak. Fontosnak tartja a Kft. a reform 

ételek népszerûsítését és elõtérbe helyezését a városi közétkeztetésben is.

Ezúton is köszönjük szépen a szervezõk munkáját, és mindazokét, akik 

hozzájárultak ehhez a rendkívül tartalmas, szép naphoz. 

       

Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ

Közhasznú Nonprofit Kft. 
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A nyár a gyermekek számára a vidám, gondtalan szünidõ idõszaka. 

Megszabadulva az iskolai kötelezettségektõl óriási szabadságérzést jelent a 

rég vágyott semmittevések, vagy éppen a nagyon is konkrét célok megvalósí-

tása. A hirtelen megnövekedett szabadidõt, a ragyogó napsütést ki kell hasz-

nálni. Legyünk sokat a szabadban, játszótereken, erdõkben, vizek mellett, de 

gondoljuk végig, hogy hol, milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekeinkre, 

s még idõben hívjuk fel ezekre, és következményeikre a figyelmüket.

OTTHON IS ÉRHET BALESET
Ha a gyermek saját maga készíti el, illetve melegíti fel ebédjét, hívjuk fel 

figyelmét a tûzhely ( gáz, villany) helyes használatára! A háztartási balese-

tek közül nagy számban fordulnak elõ égési sérülések, szúrt sebek is.  A 

vegyszereket és az alkoholt tároljuk biztonságosan, s ügyeljünk arra, hogy 

ne cseréljük össze a tartályokat. A gyógyszereket mindig zárjuk el, hogy a 

gyerekek ne férjenek hozzá! Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az idege-

neknek soha ne nyissanak ajtót, s a lakásba be ne engedjék õket!

AZ UTCA NEM JÁTSZÓTÉR
Sajnos már a játszóterek sem a nyugalom kis szigetei. Egy lépéssel távo-

labb már ott az úttest, a parkoló, a forgalom. 

A LABDÁK gurulnak, a gyerek fut utána…

A HINTÁK magasan szállnak, a gyerekek közöttük kergetõznek…

A CSÚSZDÁK pereme alacsony, a kanyarban kivágódnak, illetve fejjel 

lefele vagy állva próbálnak lecsúszni…

KERÉKPÁROZÁSBÓL ered a balesetek nagy száma.

Ne engedjük meg, hogy versenypálya legyen a játszótér és környéke!

Hosszabb túrára csak felügyelettel engedjük el az általános iskolás korú 

gyereket!

Hódít az új divat: a GÖRKORCSOLYA, GÖRDESZKA, melyek által sok 

sérülés keletkezhet a térd-és könyökroncsolódás következtében. 

KIRÁNDULÁSOK
Vidéken és városban egyaránt sok háznál tartanak KUTYÁT, MACSKÁT. 

Harapásaik nemcsak fájdalmasak, hanem fertõzéssel is járnak. 

Figyelmeztessük a gyerekeket, hogy sem a kerítésen benyúlkálva, sem 

kóbor állattal találkozva ne simogassák õket! Ha az erdõben vagy mezõn 

kirándulunk, gondolni kell a KULLANCSVESZÉLYRE is! Hazatérve testün-

ket alaposan vizsgáljuk át, és ha kullancsot találunk, haladéktalanul távolít-

suk el a bõrünkbõl! Kerékpározáskor, lovagláskor védõsisakot kell viselni.

Nyílt tûz (bográcsozás, szalonnasütés, grillezés) környékén a gyermek-

nek folyamatos felnõtt felügyeletre van szüksége.

STRADON, VIZEK MELLETT
Sajnálatos, hogy az ÚSZÁS, FÜRDÕZÉS közben bekövetkezett balesetek 

sokszor végzõdnek drámaian.

Minden gyereket meg kell tanítani a szabad vizek veszélyeire, s arra, hogy 

ezek a veszélyek hogyan kerülhetõk el. Ne engedjük a veszélyes játékokat, 

egymás megdobálását, társaik víz alá nyomásást, itatását, fejesugrásokat felhe-

vült testtel csekély vízbe. Fontos lenne, hogy a gyermekeket már kicsi koruk-

ban megtanítsuk úszni! A NAPSUGARAK veszélyes hatásaira is hívjuk fel a 

gyermekeink figyelmét: soha ne feledkezzünk meg arról, hogy nem szabad túl 

hosszú ideig - fõleg a déli órákban - kitenni magunkat az erõs napsugárzásnak.

Nekünk felnõtteknek kell õket erre nevelni, s biztonságosabb környezetet 

– otthont, iskolát, sportlétesítményeket, eszközöket – teremteni számukra.

A felnõttek a személyes példamutatásukkal hatnak legerõsebben a gyer-

mekek viselkedésére!

A MEZÕTÚRI  KATASZTRÓFAVÉDELMI  KIRENDELTSÉG 
minden iskolásnak, tanárnak és szülõnek balesetmentes szünidõt kíván!

A vakáció veszélyei

2014. június 4-én immár harmadik alkalommal került 

sor a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott 

városi megemlékezésre Mezõtúron. Az idei megemlé-

kezés a 2013-ban felállított Országzászlónál került 

megtartásra.

A megemlékezés a Belvárosi Református Templom 

harangzúgásával kezdõdött, amely után a résztvevõk a 

Csíderné Csízi Magdolna vezette Napraforgó együttes-

sel közösen énekelték el a Himnuszt.

A megjelenteket Patkós Éva városi képviselõ köszön-

tötte elõször, majd Zemlényi Lajosné elõadásában 

hallgathattuk meg Andróczki Lászlóné Adósunk 

Európa címû versét, õt követte Kalóczkai Sándorné, 

Juhász Gyula Trianon címû versével. Majd a Napraforgó 

kórus énekelte el a Hajtsd ki rózsám és az Édesanyám 

sok szép szava címû dalt. A mûsort követõen Herczeg 

Zsolt Mezõtúr Város polgármestere mondta el emléke-

zõ gondolatait. Elmondta, ez a nap a gyász napja, 

annak az eseménynek a gyászáé, amely 94 évvel ezelõtt 

következett be, amely miatt megváltozott Magyarország 

gazdasági-, társadalmi egysége. Magyarország területé-

nek 71,4 %-át csatolták el, 3 millió magyar került kül-

földre anélkül, hogy elköltözött volna. A magyar 

országgyûlés 2010-ben a Trinanoni tragédiára emlékez-

ve június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjának nyil-

vánította. 

Polgármester úr szavait a Napraforgó kórus követte, 

majd Tóth Dorottya szavalta el Ady Endre A szétszóró-

dás elõtt címû versét, az ünnepi mûsort Patkós Éva 

Szilágyi Béla - Székely miatyánk címû verse zárta. 

Az emlékezõ mûsort követõen az egyházak képvise-

lõi - Kocsik Mónika evangélikus lelkész; Ondavay Tibor 

pápai prelátus; Mihalina László református lelkész – 

mondtak áldást.

A megemlékezés zárásaként az országzászlónál az 

emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezésére, vala-

mint a Székely Himnusz eléneklésére került sor.

Bodor Márti

Nemzeti Összetartozás Napja Normál és diétás menü a 
Kilián

és a
Zrínyi konyháról!

- Házias jellegû napi menü,

- Dietetikus által ellenõrzött 

speciális menü betegségben szen-

vedõknek, fogyókúrázóknak.

Ára: 632 Ft ,
házhozszállítással 685 Ft
Érdeklõdni az 56/352-043-as 

telefonszámon,

vagy a helyszínen a Földvári út 

61. VI. épületben a Kilián kony-

hán, illetve a Zrínyi út 1. szám 

alatt a Zrínyi konyhán lehet.

Mezõtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelõ KKN. Kft.

KEDVES OLVASÓINK!

ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, 

HOGY A 

KÖNYVTÁRI EGYSÉGEK
 JÚLIUS 21 – AUGUSZTUS 3-IG

ZÁRVA TARTANAK.
NYITÁS: AUGUSZTUS 4-ÉN.



Programajánló

Meghívó

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tisztelettel meghívja Önt,

családját és barátait az

Alföldi Téglárium állandó kiállításának megnyitójára.

A megnyitó helye, idõpontja:
Mezõtúr, Petõfi Sándor u. 5. 

2014. június 21. (szombat) 11 óra

A vendégeket köszönti: Szabó András egyesületi elnök

A kiállítást megnyitja: Kádár József belsõépítész

Közremûködik a Mongol-Agrár Zrt. Népdalköre (Mûvészeti vezetõ: 

Seres Attiláné)

A kiállítás létrejöttét támogatta: Mezõtúr Város Önkormányzata, 

Nemzeti Együttmûködési  Alap

A megnyitón egytálétellel várjuk vendégeinket (500 Ft/adag).

Szent Iván Éji Tûzugrás
Mezõtúr, Múzeum tér. 2014. június 24. 17 óra 

18.00 Gulyás László- népi mesemondó

19.00 Bakator zenekar

...valamint az est folyamán a Szent Iván éj hagyományainak feleleveníté-

se tûzugrással

21.00 Tüzes akrobatikus páros show

Lesz: kézmûveskedés, szerencsehorgászat, légvár, trambulin, koszorúfonás.

Várunk mindenkit szeretettel! A belépés díjtalan!

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
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Múzeumok éjszakája
Tisztelettel hívunk mindenkit a Túri Fazekas Múzeumba a Múzeumok 

éjszakája országos rendezvény keretében megrendezésre kerülõ egész 

estés programra!

Helyszín: Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria),

                 Mezõtúr, Bajcsy-Zs. E. út 41.

Idõpont: 2014. június 21. (szombat)

19.00: Kapunyitás. Játszóház kicsiknek és nagyoknak a múzeumudvaron.

21.30: A Körforgás irodalmi együttes villanyfényes koncertje.

22.30: Szabadtéri mozi: Halbalhé (animációs film gyerekeknek) és a 

Reszkessetek kutyaütõk (családi filmvígjáték) címû filmek.

00.30: Éjszaka a múzeumban. (Tárlatvezetés a múzeum kiállításaiban.)

01.00: Játékok a lampionos múzeumudvaron a késõn fekvõ családoknak.

A programokra a belépés ingyenes.
A Múzeumok éjszakája program a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN 

Kft., a Túri Fazekas Múzeum és a Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület közös 

rendezvénye.

Meghívó

A Mezõtúri Szivárvány Népzenei Egyesület szeretettel meghívja

Mezõtúr lakosságát

a „Mezõtúr városközpont funkcióbõvítõ fejlesztése” címû 

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azonosító számú városrehabilitációs projekt 

keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló 

MIÉNK ITT A TÉR
(családi nap a sport, néphagyományok, népi mesterségek, népzene, nép-

tánc, magyar dal jegyében)

címû egész napos rendezvényére.

Idõpont: 2014. június 28.

Helyszín: Mezõtúr, Szabadság tér

9.45 MOZDULJ, MEZÕTÚR

9.45 ZENÉS HÍVOGATÓ

10.00 KÜZDÕSPORT BEMUTATÓ 

10.15 A RE*FLEX BAND FÚVÓS ZENEKAR KONCERTJE

10.45 TÁRSASTÁNC BEMUTATÓ

11.00 ,,SÍPPAL, DOBBAL, NÁDI HEGEDÛVEL” 

12.00 A FÕZÕVERSENY eredményhirdetése, díjkiosztása

EBÉDSZÜNET

12.30 JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA  

14.00 MAGIC-show 

14.30 NÉPTÁNC A SZOMSZÉDBÓL 

15.00 Hangszeres népzene Dévaványáról

15.30 NÉPTÁNC ÉS NÉPZENE A VAJDASÁGBÓL

17.00 VAJDASÁGI ROCK-MUZSIKA

18.30 – 20.00 A Buli Express Company együttes koncertje

Kísérõ programok:

Fõzõverseny, Interaktív közlekedésbiztonsági bemutató, Kerámiakészítés, 

korongozás bemutató, Hagyományos európai eszközös népi játékok, Népi 

játszóház, A népi hímzés bemutatása, Fõ az egészség!, Népi hangszerek 

készítése, Hímzés kiállítás, Dél-alföldi, bácskai táncház – néptánc tanítás

Egyéb közvetett szolgáltatások:
A Szabadság téren egész nap üzemelõ büfé, fagylaltozó áll a vendégek 

rendelkezésére.

A fõzõversennyel kapcsolatban felvilágosítás a 06-30-830-2968 és a 

06-20-912-8001 telefonszámokon kérhetõ.

Szeretettel várjuk a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat
egyaránt!

A nap részletes programját elolvashatják a www.mezoturesvideke.hu 

weboldalon!

2014. május 24-én került megrendezésre a Békési KÖRÖS KUPA 

SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY, ahol Mezõtúr városát a TÚRI SÁRKÁNYOK 

három csapattal képviselték. A versenyen két futam idõeredményeit össze-

sítették, így állt fel a végsõ sorrend. Nagy csatát vívott mind a három csapat 

és elmondhatjuk, hogy a TÚRI férfi csapat második, a TÚRI vegyes I. szin-

tén második, míg a TÚRI vegyes II. harmadik helyezést értek el.

Köszönöm a csapattagok részvételét és gratulálok az eredményeikhez, 

köszönet a rendezõknek és segítõiknek, és köszönet mindazoknak, akik 

gondolatban velünk voltak. Hajrá Mezõtúr! 

TÚRI SÁRKÁNYOK 

Túri sárkányok
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Kézenfogva Alapítvány 

Mezõtúr

Földvári út 61.

Számviteli beszámoló:
Közhasznú tevékenység bevétele: 143955,-Ft

kapott támogatás:   0,-Ft

APEH SZJA 1%    129669,-Ft

kapott bankkamat   14286,-Ft

Kiadások:    155727-Ft

közösségi felhasználás:  153847,- Ft

 (Húsvét; gyermeknap; Télapó-karácsony)

 bankköltség:    1880,- Ft

A Kézenfogva alapítvány 2013.évben egyszerûsített beszámolót készí-

tett. A mérleg fõösszege: 418 ezer Ft; pénzügyi eredmény: - 12 ezer Ft.

Az eszközei között csak pénzeszközök – banki betét- szerepel.

 A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-a felajánlásából 

129669,-Ft bevétele volt,  a kamat bevétel 14286,-Ft.

A Kézenfogva Alapítvány - az alapító okiratban megfogalmazott célok 

szerint - játékokra, közösségi rendezvényekre (Húsvét, gyermeknap, 

Télapó ünnepség, karácsony) 153847,- Ft-ot használt fel.

Húsvéti tojás vásárlás: 2375,-Ft; Gyermeknapra játék vásárlás 41070,- Ft 

értékben,festék, karton vásárlás 6530,-Ft értékben történt. A Télapó ünnep-

ségre édesség, szaloncukor vásárlás 9925,- Ft, játék, könyv vásárlás 70000,- 

Ft értékben történt.

Egyéb kiadásokra –bankköltség – 1880,- Ft lett fordítva.

Mezõtúr 2014.május 31.

A „Kézenfogva” Alapítvány 

Kuratóriuma

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatósága tájékoztatja a gazdálkodókat, hogy a mezei 

pocok rendkívüli kártételi veszélyhelyzet elhárítására a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-

védelmi Igazgatósága többek közt Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 

is 2014. május 30. napjától 2014. július 31. napjáig szükséghelyzeti forga-

lomba hozatali és felhasználási engedéllyel, földi és légi kijuttatással enge-

délyezte a Redentin 75 RB rágcsálóirtószer felhasználását.

A készítmény felhasználása kizárólag felsõfokú végzettségû növényvé-

delmi szakember felügyeletével történhet. A kezelendõ területen elõzetesen 

fel kell mérni a mezei pocok lakott járatok számát. A fertõzöttség adatait, 

továbbá a védendõ terület és a tervezett kezelés adatait tartalmazó adatlapot 

(formanyomtatványt) szükséges megküldeni a Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósághoz (az adatlap beszerezhetõ a növény- és talajvédelmi igazga-

tóságon, továbbá megtalálható jelen tájékoztató végén). Az Igazgatóság az 

adatlap alapján adja meg az engedélyt a Redentin 75 RB vásárlására.

A kezelt területeken az élõ vadak viselkedését figyelemmel kell kísérni, 

vadgazdálkodási szakember segítségének igénybevételével. Ragadozó mada-

rak részére kihelyezett ülõfákkal ellátott területen a kezelés nem végezhetõ.

Biztosítani kell, hogy az esetlegesen elhullott állatokat illetéktelen sze-

mély vagy ragadozó, dögevõ állat ne szedje össze.

Természetvédelmi terület határától 300 m-es védõtávolságot kell tartani.

Légi kijuttatás esetén a vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni 

vizektõl 20m-es védõtávolságot kell biztosítani.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

TÁJÉKOZTATÁS

Közhasznúsági  jelentés 2013.évrõl

„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó.

 Van napsugara, vize, pillangója, madara. 

Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik.

Igyekezz többet törõdni azzal, ami még a világ szépségeibõl 

csodálatosképpen megmaradt, 

az emberiség minden pusztításai mellett is.” /Wass Albert/

„Környezetünk védelme legyen mindannyiunk szívügye”
Ebben az évben immáron negyedik alkalommal került megrendezésre a 

„Környezetünk védelme legyen mindannyiunk szívügye” elnevezésû prog-

ram, a Mezõtúri Református Egyházközség „Bíró Kálmánné Bakos Ilona” 

Idõsek Otthonában.

E rendezvény egy közös összefogás eredményeképpen jött létre, mely-

ben partnerként lépett föl Mezõtúr Város Önkormányzata, a Közép-Tisza 

Vidéki Vízügyi Igazgatóság Mezõtúri Szakaszmérnöksége és a „Bíró 

Kálmánné Bakos Ilona” Idõsek Otthona.

2014. június 5-én az Idõsek Otthona ebédlõjében köszöntöttük a szép 

számban megjelent vendégséget. Mezõtúr Város Önkormányzata nevében 

Herczeg Zsolt polgármester úr, a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

nevében Felkai István szakaszmérnökség vezetõ, az Idõsek Otthona fenn-

tartója nevében pedig Beszterczey András esperes- elnöklelkész méltatta a 

rendezvény jelentõségét. A magas színvonalú elõadások sorozatát a mezõ-

túri Önkormányzat projektmenedzser asszisztense Szalai Ildikó kezdte, 

„Mezõtúr fejlesztési tervei a 2014-2020-as tervezési idõszakban” címmel. 

Elõadásából megtudhattuk, hogy a Terület-és Településfejlesztési Operatív 

Program (TOP) forrásfelosztása szerint a 1298/2014. (V.5.) Korm. határo-

zatban rögzített keret elõzetesen a Mezõtúri járásra 1.767,4 millió forint. 

Mezõtúr város 11 projektjavaslata négy projektcsomagba került besorolásra:

1. Gyermekintézmények fejlesztése

2. Települési közlekedésfejlesztés

3. Energetikai fejlesztések

4. Turizmusfejlesztés

A második elõadást a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság szakaszmér-

nökség vezetõje Felkai István és munkatársa Horváth Ákos tartotta a „Kerékpáros 

turizmus fejlõdése térségünkben” címmel. Az elõadásból megismerhettük a 

környezõ térségek kerékpárútjaival kapcsolatos fejlesztéseket, a jelenleg folya-

matban lévõ kerékpárút hálózatbõvítéseket. A szakmai nap harmadik elõadója 

a Szolnoki Fõiskola mestertanára, Vas Ferenc Úr volt, aki Mezõtúr épített kör-

nyezetérõl tartott nagyon érdekes elõadást. Bemutatta többek között a turiszti-

kával kapcsolatos épületeket és mûszaki mûemlékeket (Békésszentandrási 

duzzasztó, Hortobágy-Berettyó torkolati zsilip, mezõtúri árvízkapu, Peresen 

épült gõzerõmû szivattyútelep). Az elõadásokat követõen elültetésre került az 

Idõsek Otthona udvarán az év fája, amely 2014-ben az acer campestre, azaz a 

mezei juhar. Molnár Sándor erdész ismertette a fafajta jellemzõit.

Szeretném megköszönni Mezõtúr Város polgármesterének Herczeg 

Zsoltnak, valamint Felkai Istvánnak és Vas Ferencnek a rendezvény színvo-

nalas és sikeres megszerezéséhez nyújtott segítõ együttmûködését és külön 

köszönöm az elõadók önzetlen, támogató részvételüket e szakmai napon. 

Reménykedem abban, hogy a „Környezetünk védelme legyen mindany-

nyiunk szívügye” elnevezésû program felhívja a figyelmét mindenkinek a 

környezet és természetvédelem fontosságára a mindennapokban is!

Kovács Anett Beáta 

intézményvezetõ
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2013. novemberében pályázatot 

nyújtottunk be a TÁMOP-3.4.5-12-

2012-0001 „Tehetséghidak 

Program” címû kiemelt projekt 

keretében a „Gazdagító program-

párok II.” re, melyet sikeresen meg-

nyertünk. A pályázat lehetõséget 

nyújtott a „Mesekuckó” és a „Túri 

szemezgetõ” tehetséggondozó 

mûhelybe járó nagycsoportos gyer-

mekek hagyományos mûhelyfoglal-

kozásainak gazdagítására. 

 A mesemûhelyben a népmesék 

csodálatos, sokszínû világával, népi 

gyermekjátékokkal, versekkel, mon-

dókákkal, a kézmûves mûhelyben 

helyi néphagyományokkal, kismes-

terségek értékeivel ismerkednek a 

gyermekek. A pályázati támogatás-

nak köszönhetõen a heti rendszeres-

séggel szervezett foglalkozásokat, 

három csodálatos intenzív program-

mal sikerült kiegészíteni, melyhez a 

pályázat nyújtott anyagi támogatást.  

Az elsõ intenzív programunkon 

Bajzáth Mária mesepedagógus, a 

Paloznaki Meseközpont szakmai 

vezetõje, interaktív mesejátékával a 

népmesék, a tündérmesék sokszínû 

világába jutatta gyermekeinket. A 

mesék között kézmûves tevékeny-

ségekre került sor, a gyermekek 

megismerkedhettek a selyemfestés 

és a nemezelés technikájával.

A második intenzív programun-

kon óvodánk tornaterme „Mese-

országgá” változott, ahol a gyerme-

kek és a programban résztvevõ óvo-

dapedagógusok egy-egy mesehõs-

ként barangoltak, s közben különféle 

mesés feladatokat oldottak meg.

Az intenzív programsorozat egy 

valódi utazással zárult, kirándulást 

szerveztünk Budapestre, a 

Bábszínházba, ahol a János vitézt 

nézhettük meg egy csodálatos fel-

dolgozásban, majd a Városliget 

egyik éttermében ebédeltünk és az 

Állatkertbe látogattunk. Ezen a 

napon a gyermekeknek lehetõsé-

gük volt megismerni fõvárosunk 

egy pici részét, bepillantani a nagy-

városi forgatagba, kipróbálni a szá-

mukra ismeretlen közlekedési esz-

közöket, mely a sokszínû ismeret-

szerzés mellett, felejthetetlen 

élményt nyújtott számukra. 

 A pályázat anyagi támogatása a 

sokszínû programok mellett lehetõ-

séget adott ujjbábok beszerzésére, 

különféle eszközök megvásárlásá-

ra: a nemezeléshez gyapjú, selyem-

festéshez anyag, festékek, fakanál-

bábhoz szükséges eszközök. 

Tömbösített, intenzív programja-

ink rendkívül érdekesek, 

élménydúsak, tanulságosak, 

fejlesztõek, s fõként lazítóak voltak, 

a gyermekek sok-sok új ismerettel, 

tapasztalattal gazdagodtak. 

Megismerhették a népmesék nyúj-

totta õsi tudást, a mezõtúri kismes-

terségeket, amely a hagyományápo-

lás mellett a szülõföldhöz, városunk-

hoz való kötõdést is erõsítette.  Az 

intenzív programok a késõbbi tanul-

mányokhoz is élményt nyújthatnak 

számukra. pl.: János vitéz a 

Bábszínházban, az állatok megfigye-

lése. A közös programok során új 

barátságok is szövõdtek, hiszen a 

mûhelybe járó gyermekek más és 

más csoportból érkeztek. A két 

mûhely összekapcsolása a pályázati 

programok megvalósítása során 

olyan sikeresnek bizonyult, hogy a 

kapcsolódási pontokat szeretnénk a 

késõbbiekben megtartani, az önálló 

arculat megtartása mellett, lehetõség 

szerint bõvíteni. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Hetek rendezvény soro-

zatának, a tehetség hónapja kereté-

ben, a pályázatban részt vett két 

mûhelyünk bemutatta tevékenysé-

gét, az érdeklõdõkkel megosztottuk 

a pályázat során szerzett pozitív 

tapasztalatainkat.

A pályázat sikeres megvalósításá-

ért ezúton is szeretnék köszönetet 

mondani a lelkes gyermekeknek, a 

szülõknek és végül, de nem utolsó 

sorban kollégáimnak, Guba 

Istvánnénak, Kontér Bélánénak és 

Szarka Imrénének, akik szabadide-

jükben önzetlenül segítették e csodá-

latos programsorozat megvalósítását.

Andrási Ilona

„Mesekuckó” mûhelyvezetõje

Tehetséggondozó mûhelyek sikeres pályázata
a Csoda-vár Óvodában

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

G Y E R M E K K Ö N Y V T Á R

Hurrá, itt a vakáció!
Kicsit több idõd marad az olvasásra, a barátokra.

Könyvtárunk szeretettel vár a nyár során is, az állandóan megújuló állo-

mányával, társasjátékokkal és az újra induló klubokkal.

Június 16-tól, hétfõnként 15:00-tól

MATRICA CSERE-BERE klub
(Magyarország, A mi földünk, Hegy-mánia, Kutyatár, egyebek)

Június 18-tól, szerdánként 15:00-tól

MI - TI - ÕK klubba várunk szeretettel.
(önismeret, - személyiségfejlesztõ játékok,

irodalmi - és kézmûves foglalkozások)

Jöjj közénk. Kalandra fel!

„A zene rendeltetése: belsõ világunk 

jobb megismerése, felvirágozása és 

kiteljesedése.”(Kodály Zoltán)

Az iskolai tanév végéhez közeled-

ve eljött az évzáró vizsgák ideje, 

ahol a tanulók számot adhatnak az 

elsajátított ismeretekrõl. A Bárdos L. 

Mûvészeti Iskola legfiatalabbjai - a 

zenei elõképzõsök – elsõ alkalom-

mal vizsgáztak. A zenei világban 

tett kezdõ lépéseiket a szolfézs tan-

tárgyban szerzett tudásukkal csil-

logtatták meg.

Nagy izgalommal társult e különle-

ges esemény, hiszen számukra isme-

retlen volt eddig a vizsga fogalma. 

Önként vállalták a zenei tanulmányo-

kat az általános iskola alsó osztályai 

mellett, egy új közösségben.

Valóban „csengõ” zenei közösséggé 

varázsolta a 7-8-9 éves diákokat 

Pusztai Katalin tanárnõ. A szolfézs 

foglalkozásokon átélhették az elméleti 

és gyakorlati „zenei kapuk” nyitogatá-

sát, érzelmeik zenei megszólaltatását.

Élmény volt hallgatni az ünneplõ 

ruhába öltözött, kipirult arcocská-

val, lelkesen éneklõ kislányokat, 

kisfiúkat. A ritmusmotívumok pon-

tos visszatapsolása, a ritmusértékek 

neveinek és jeleinek sorolása, a rit-

musképletek felismerése, leírása, a 

dalok szolmizálása, a hangfelisme-

rés mind, mind arról tanúskodott, 

hogy megszerették a zenét, öröm-

mel járnak a zeneiskolába.

A szolfézs vizsgát a különbözõ 

hangszeres vizsgák – gitár, zongora, 

citera, fúvós, vonós – követték a hét 

folyamán, melyeken egyéni képes-

ségük máris megmutatkozott, s 

kitartó szorgalmukat is bizonyítot-

ták. Mûvészi tehetségük kibonta-

koztatásához sok zenei élményben 

legyen részük ebben az iskolában.

Városunk Önkormányzata az isko-

lai alapképzés rangos láncszemének 

tekinti a zenei és mûvészeti nevelést. 

Köszönet a Bárdos Lajos 

Alapfokú Mûvészetoktatási 

Intézmény tanárainak zenepedagó-

giai áldozatos munkájukért. 

Jurtáné Gellért Edit

 középiskolai tanár

Szolfézs vizsga

Kedves leendõ és régi vendégeink!

A Senátor Büfé a Közösségi Ház földszintjén kedvezõ árakkal,

kedves kiszolgálással várja régi és új vendégeit!

Hideg és melegszendvicsek, kávé, tea, üdítõ széles

választékát megtalálják!

A jó idõbeköszöntöttével már jégkrém is kapható!

Térjenek be hozzánk!
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Lõrincz Katalin

ELHUNYTAK
Sáfár Lajosné Bihari Ilona élt 91 évet,

Csuka Antalné Blaha Margit élt 66 évet, 
Szabó Ferenc élt 80 évet,

Patkós András élt 78 évet,
Kujbus György élt 76 évet,

Kiss Miklósné Bregyán Margit Ilona
élt 61 évet,

Fitori Sándorné Szõgyi Edit élt 59 évet,
Burai Attila élt 53 évet.
Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Június 20-26-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Június 27- július 3-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Június 21-22-én
Dr. Tatár Gábor
Fegyvernek
Tel.: 06/30/3303745
Június 28-29-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 06/56/352-265;
06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

Bernáth-Barna BarbaraBernáth-Barna Barbara
(Barna Beatrix)(Barna Beatrix)

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,

hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.

Bóta Regina RékaBóta Regina Réka
(Varga Ildikó)(Varga Ildikó)

Rafael Stefán Rafael Stefán 
(Rafael Zsanett)(Rafael Zsanett)

Veres Gréta ViktóriaVeres Gréta Viktória
(Veres Alexandra)(Veres Alexandra)

Május 31-én szombaton délelõtt 

az Újvárosi iskolába kedves ünnep-

ség keretében tartotta osztálytalál-

kozóját az 1959. tavaszán végzett 8. 

leány- és 8. fiúosztály. A régi tante-

remben Tóthné Kara Judit igazgató-

asszony köszöntötte az öregdiáko-

kat, majd a 4. osztály tanulói ked-

ves, megható mûsorral tették feled-

hetetlenné ezt a meghitt együttlé-

tet, emlékezést. (Köszönetül finom 

édességeket kaptak a találkozó 

szervezõitõl, résztvevõitõl és szép 

dicséreteket.) Gyorsan eltelt a dél-

elõtt vidám és szomorú beszámo-

lókkal és az elhunytakra való emlé-

kezéssel, melynek végén Erdõs Éva 

(doktornõ Szegedrõl) mindenkinek 

ajándékozott egy saját készítésû 

patchwork mobil telefontartót. 

Egykori osztályfõnökeik Szûcs 

Ilona és Ferencz Kornél tanárok 

már csak az égi katedráról figyel-

hettek reájuk elégedetten. E szép 

számú találkozót Katona Zoltánné 

Rácz Ica és Molnár Mihály szervez-

te meg figyelmes törõdéssel. Mi, 

egykori tanáraik köszönjük hûsé-

güket, alma mater iránti szeretetü-

ket. E kedves délelõttre örömmel 

gondol és a legjobbakat kívánja 

mindnyájuknak Kiss Imréné nyu-

galmazott tanár, aki akkor az osz-

tálytablókon még Mikes Éva volt.

55 év! – bizony elszaladt
Osztálytalálkozó az Újvároson

www.muveszetinapok.hu
www.turivasar.hu
www.mkskft.hu

www.mezoturesvideke.hu

2014. május 17-én indultunk 

útnak Abasárra, a XX. Nemzetközi 

Katona- és Bordalfesztiválra, 

melyen a Petõfi Dalkör immáron 

harmadik alkalommal vett részt.

Reményekkel teli, gyönyörû nap-

sütéses idõben indultunk útnak 

szombat reggel, ám az idõjárás borús-

ra fordult, de a hangulatunk termé-

szetesen nem. A fesztivál színpada a 

helyi sportcsarnokban volt felállítva, 

így a zeneszeretõ közönséget sem 

zavarta meg a májusi szeszélyes idõ-

járás. A település iskolája adott ott-

hont a rendezvénynek, udvarán vásá-

ri árusokkal, hangszerbemutatóval, 

borkóstolóval. Fellépésünk után ellá-

togattunk a környék híres borospin-

céibe, ahol  belekóstolhattunk a 

Mátrai  hegyek levébe.

Vasárnap kisebb túrára vállalko-

zott a csapat egy része, Mátrafüredrõl 

a Kékesre vezetett az utunk, sáros 

túraútvonalakat szelve.

Köszönjük az abasáriaknak a 

meghívást, reményeink szerint 

találkozunk jövõre is.

Kelemen Márton – Petõfi Dalkör

Abasáron járt a Petõfi Dalkör
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