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Megkérdeztük...

Május 4-én Herczeg Zsolt pol-
gármester és Batta Attila 
Viktor alpolgármester tájé-
koztatta a sajtót az áprilisban 
lezajlott képviselő-testületi 
ülések döntéseiről.

– Az április 13-án megtartott soron 

kívüli ülésen hosszas téma volt a 

Mezőtúr-Szarvas közötti kompköz-

lekedés indulásáról szóló napirend.

– A Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő Kft. ügyvezetője 

tájékoztatta a képviselő-testületet a 

komp üzemeltetésével kapcsolatos 

problémákról. Május elsejétől 

ugyan a kompközlekedés elindult 

Mezőtúr és Szarvas között, de csak 

egy műszakban tud üzemelni. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 

hétköznapokon és szombaton 6 - 

14:30-ig jár a komp, vasárnap pedig 

szünnap van. Annak idején, amikor 

az önkormányzatunk úgy döntött, 

hogy saját kezébe veszi a komp 

üzemeltetését, a döntést három for-

galomszámlálásra alapoztuk, ame-

lyeket elő-fő- és utószezonban haj-

tottunk végre. A kompüzemeltetés 

átvételéig minden évben 350 ezer 

forint bérleti díjat kapott az önkor-

mányzat, amelyet keveselltünk. 

Emellett az önkormányzat fizette a 

felújítási költségeket, volt olyan év, 

hogy több millió forintot. 

Megkérdeztük az akkori üzemelte-

tőt, hogy tud-e a bérleti díjon emel-

ni, a válasz az volt, hogy egy mini-

mális emelés jöhet szóba, így lett 

volna 500 ezer forint az éves díj. Ezt 

nem tartottuk elfogadhatónak. Ezek 

után, 2012-ben az MVK Kft. kezdte 

meg az üzemeltetést, majd 2014. 

január elsejétől a Mezőtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelő 

Kft. az üzemeltető. A tapasztalatok 

azt mutatták, hogy a forgalom-

számlálási adatok alapján várható 

bevételek közel sem realizálódtak. 

Míg 2012-ben 22,9 millió forint 

árbevétel keletkezett, 2013-ban 18,9 

millió forint árbevételt tudtunk rea-

lizálni. Majd amikor az 

Intézményellátó Kft. átvette az üze-

meltetést az ügyvezetés olyan dön-

téseket hozott, amelyeknek az árbe-

vétel maximalizálása volt a célja. 

Így bevezette a pénztárgépet és tér-

figyelő kamerát helyezett el, ez 

után több mint 6 millió forinttal 

nőtt 2014-ben az árbevétel és jelen-

tősen nőtt a nyereség is a korábbi 

időszakhoz viszonyítva. Időközben 

a munkavállalók egy részével vitá-

ba keveredett a cégvezetés és ez 

odavezetett, hogy néhányan bead-

ták felmondásukat. Sajnos az ő hiá-

nyukat a társaság nem tudta mind a 

mai napig pótolni. Nagyon fontos 

kihangsúlyozni, hogy ez egy veszé-

lyes üzem, csak megfelelő képesí-

téssel rendelkező munkavállalók 

láthatják el a komp üzemeltetését. 

Ennek a társaság jelenleg nem tud 

megfelelni. Történtek további saj-

nálatos események, amelyek szin-

tén odavezettek, hogy a komp nem 

üzemelhet teljes menetidőben. A 

legutóbbi vizsgára, amelyre április 

végén mentek a kollégák, akkori 

közvetlen vezetőjük a kompüzem 

ágazatvezető nem küldött el min-

den dokumentációt a vizsgáztató 

részére, így volt olyan kolléga aki, 

emiatt nem tehetett vizsgát. 

Személyi mulasztások történtek, 

melyet a cég ügyvezetője kivizsgált 

és a szükséges döntését meghozta. 

Várhatóan május közepén lesz 

majd a következő vizsga, nagyon 

remélem, hogy ezt követően helyre 

áll a rend és teljes üzemben közle-

kedhet a komp. Bízom benne, hogy 

a rend helyreáll a társaság ezen 

ágazatánál is és a kezdetekkor 

remélt gazdasági produktumot a 

Kft. el fogja érni. A fentiek miatt 

ezúton is kérem a lakosság megér-

tését és türelmét.

– A Mezőtúri Strandfürdő területét 

érintő beruházásról is döntöttek. 

Mi volt ez?

– Azzal a kéréssel keresett meg 

bennünket az East Fest Event Kft. 

ügyvezetője, hogy a rendezvény 

helyszínéül szolgáló strand melletti 

terület infrastruktúráján javítani 

kellene. Lényegében épülni fog egy 

szervizút, amelyen időjárástól füg-

getlenül lehet közlekedni. Ez egy 

350-400 méteres út, megfelelő 

útalappal. A fejlesztés másik része a 

nagy rendezvénysátor alatt egy 600 

négyzetméteres térkőburkolat elké-

szítése. A fejlesztés megvalósításá-

ra bruttó 11,3 millió forintot hagyott 

jóvá a testület. Így ha esős időjárás 

van a rendezvény idején, akkor az 

nem okoz ezentúl akkora problé-

mát, mint pl.: az elmúlt esztendő-

ben. Ez a beruházás pozitívum az 

arTúr fesztivál és a Túri Vásár tekin-

tetében is. Mindig is támogattuk a 

Fesztivált, ezzel a döntésünkkel is 

ezt tettük. A 2014-20-as időszakban 

ezt a rendezvényterünket tovább 

szeretnénk fejleszteni, további inf-

rastrukturális beruházásokat sze-

retnénk végrehajtani a közönség 

minél magasabb színvonalú kiszol-

gálása érdekében.

– A „Mezőtúr városközpont funk-

cióbővítő fejlesztése” című pályá-

zatról zárt ülésen tárgyaltak. Mit 

lehet tudni a beruházásról? 

Várhatóan mikor folytatódhatnak 

a munkálatok?

– Ez egy 450 milliós beruházás, 

amely számos alprojektre tagolódik. 

Két nagy része a mélyépítés és a 

magasépítés. Ezek összege 300 mil-

lió forint nettó összeget tesz ki, de 

ezek mellett különböző soft elemek 

is helyet kaptak. A beruházás egyik 

alprojektje különböző utcai bútorok 

beszerzése, amelyben április 13-án 

eredményt tudtunk hirdetni. A ten-

dert a Városszépítő Kft. nyerte meg 

Jászberényből, a beruházás értéke 

nettó 14,5 milló forint. Ebből padok, 

jelzőtáblák, illetve olyan eszközök 

kerülnek beszerzésre, amelyek szé-

pítik városunkat. Fontos beszámol-

nunk arról is, hogy jelenleg a kivite-

lezés milyen stádiumban van. 

Látható, hogy elég sok probléma 

merül fel a kivitelezéssel kapcsolat-

ban. Elég csak a Ligeti-tónál hóna-

pok óta felbontott járdára utalnom. A 

kivitelező már fél éve ígérget és hite-

geti önkormányzatunkat, hogy foly-

tatja a munkát, de anyagi problémái-

ra hivatkozva ez eddig csak részben 

következett be. Az elmúlt héten 

olyan döntést hozott a képviselő-tes-

tület, mely szerint 72 óra haladékot 

adott a kivitelezőnek arra, hogy min-

Folyt. a 2. old.
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den helyszínre vonuljon fel és kezdje 

meg a munkát. Ez nem történt meg, 

így a képviselő-testület felhatalmazá-

sa alapján megtettem a szükséges 

intézkedést, a mélyépítési projekt 

kapcsán felmondtam a szerződést a 

kivitelezővel. Most egyeztetések zaj-

lanak. A kivitelezés eddigi sikerte-

lensége kapcsán a műszaki ellenőr 

felelőssége is felmerül. Vele kapcso-

latban az elkövetkezendő napokban 

fogjuk meghozni a döntést, annyit 

elmondhatok, hogy nem lenne nagy 

meglepetés, hogy ha nem a jelenlegi 

műszaki ellenőrrel fejeznénk be a 

projektet. A régi kivitelezővel el kell 

számolnia az önkormányzatnak, 

majd a közbeszerzési szakértő által 

egy újabb egyszerűsített közbeszer-

zési eljárást kell lefolytatni, amely 

keretein belül egy olyan kivitelező 

kerül kiválasztásra, aki a megfelelő 

műszaki színvonalon határidőre be 

fogja fejezni a kivitelezést. A kivitele-

zési határidő szeptember végére 

tehető. Várhatóan június közepéig 

meg lesz az új kivitelező. Van olyan 

helyszíne a projektnek, amelyhez 

még hozzá sem kezdtek, van számos 

olyan helyszín, amelyhez inkább 

jobban tették volna, hogy ha hozzá 

sem nyúlnak. A másik területe a 

kivitelezésnek a magasépítés. Itt a 

kézműves ház majdnem elkészült, a 

Petőfi út 5. szám alatti színházterem-

nél a kivitelezés folyik, de a strand-

fürdőnél óriási lemaradás van. Ott 

azt a megoldást választottuk, hogy a 

projektből nem bocsájtjuk el a kivite-

lezőt – tekintettel a rendelkezésre 

álló idő rövidségére-, hanem az 

érvényben lévő szerződésünk bizto-

sítékot nyújt arra, hogy a kivitelező 

költségére egy alvállalkozót vonjunk 

be a strandi építkezésnél .

Összefoglalva tehát még mindig meg 

van a lehetőségünk a projekt sikeres 

megvalósítására. 

Polgármester úr után Batta Attila 

Viktor alpolgármester tájékoztatta 

a lakosságot több napirendi pontról:

– Az egyik fontos döntés volt az 

önkormányzati lakások bérletéről, 

valamint elidegenítésükről szóló 

rendelet módosítása. Elfogadta a 

testület a módosításokat, így az 

önkormányzati lakások két csoport-

ba sorolhatóak: az egyik a szociális 

bérlakás, amelyet a rászorulóknak 

és a hirtelen lakás nélkül maradók-

nak tudunk biztosítani. A másik 

csoport a fiatal párok megsegítésére 

nyújtott lakások. Ebben az esetben 

40 évnél fiatalabbak pályázhatnak. 

Hangsúlyozandó, hogy nem kötele-

ző házaspárnak lenni. Eredetileg 

úgy terveztük, hogy ennél az eset-

nél megemeljük a bérleti díjat, de 

nem tettük, helyette azt a feltételt 

fogalmaztuk meg, hogy azoknak a 

fiataloknak, akik ide beköltöznek, 

lakáskasszát kell nyitniuk havi 

minimum 10ezer forinttal.

– Fontos téma volt a közterület 

használatáról szóló rendeletmódosí-

tásunk is. Ez a rendelet tartalmazza 

azt, hogyan lehet a közterületeket 

használni, kinek kell kérni közterü-

let használati engedélyt. A képvise-

lő-testületnek lehetősége nyílt arra 

– a megváltozott jogszabályi környe-

zet hatására-, hogy a közterületen 

ismét bevezessük az alkoholfo-

gyasztási tilalmat. Döntésünkkel a 

városban élők nyugalmának biztosí-

tása volt a célunk, hiszen nagyon 

sok panasz érkezik a város több 

pontjáról, ahol általában alkoholfo-

gyasztás hatására közterületen han-

goskodnak és viselkedésükkel 

zavarják az ott lakók nyugalmát. A 

rendeletmódosítással a közterületen 

történő alkoholfogyasztás szabály-

sértésnek minősül, tehát a rendőr-

ség szabálysértési eljárást indíthat 

az utcán alkoholt fogyasztók ellen. 

A következő előterjesztés azt a 

lehetőséget vizsgálta, hogy a 

Mezőtúri Városi Könyvtárat integ-

ráljuk-e a Mezőtúri Közművelődési 

és Sport Kft-be, vagy pedig külön 

intézményként működjön tovább. 

Több érvet, valamint az illetékes 

minisztériumi állásfoglalást figye-

lembe véve, a képviselő-testület azt 

a döntést hozta, hogy a Könyvtár 

továbbra is független intézmény-

ként működik tovább. Fontos dön-

tésünk volt az is, hogy a Könyvtár 

intézményvezetőjének, Papp 

Erikának megbízatását további 2 

évre meghosszabbítottuk. 

Bodor Márti

A kép illusztráció

Időpont Rendezvény neve  Helyszín
május 9. Városnap   Városi Sportcentrum

május 9. Király András képzőművész Városi Galéria

 önálló kiállítása

május 9. Városnapi Horgászverseny Ligeti-tó

május 9. Bozsik Program U7 és U9 Városi Sportcentrum

 labdarúgó torna

május 9. MAFC - Jászboldogháza Városi Sportcentrum

 megye II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés

május 9. MAFC - SZÉKÁCS férfi NB. II.  Városi Sportcsarnok

 Bajnoki kézilabda mérkőzés

május 15-17. Kaán Károly Mezőtúri Református Kollégium

 XXIII. Országos Természet- és 

 Környezetismereti Verseny

május 17. MAFC - Szajol U14  Városi Sportcentrum

 labdarúgó mérkőzés

május 23. MAFC – Jászkisér megye Városi Sportcentrum

 II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés

május 31. Városi Gyermeknap  Városi Strandfürdő

május 31. MAFC – Csépa U14  Városi Sportcentrum

 labdarúgó mérkőzés

június 3. Ünnepi könyvhét  Közösségi Ház

 Vendég: Sándor Anikó írónő

június 4. Nemzeti Összetartozás Napja  Kossuth Lajos tér

 Trianoni Megemlékezés 

június 5. Városi Pedagógusnap  Közösségi Ház

június 6. Vízparti Fieszta  Hortobágy-Berettyó

     főcsatorna

június 6-7. II. Mezőtúri Autós Találkozó Városi Strandfürdő

június 6. MAFC – Jászalsószentgyörgy Városi Sportcentrum

 megye II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés

június 6.-7. Vegyes halfogó horgászverseny Harcsás lapos ága

június 7. EFI Egészségnap  Városi Oktatási

     Centrum

június 12. Emlékkoncertek  Városi Strandfürdő

Mezőtúri programok 2015.

Meghívó

Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft. tisztelettel meghívja önt és családját Király András képzőművész

Csinálni a Dolgokat 
című önálló kiállításának megnyitójára.

A megnyitó helyszíne, időpontja:
Városi Galéria (Zsinagóga), Múzeum tér 1.

2015. május 9. 16 óra 30 perc

A kiállított munkákról Achs Károly beszélget az alkotóval.

Közreműködnek: Tuba Ferenc és Weigert Zoltán 

A kiállítás június 23-ig látogatható.

Az alkotóról:

http://kiralyandras.net/cv.html és http://andraskiraly.tumblr.com/

2015. május 31-én kerül megren-

dezésre a Városi Gyermeknap a 
Városi Strandfürdő területén. 

Színes programokkal, fellépőkkel 

várunk Benneteket és kedves csa-

ládtagjaitokat. A nap folyamán fel-

lép a BUBORÉK együttes és a 

nagyobbakat a By the Way zene-

karral örvendeztetjük meg.

A Közösségi Ház a 

Gyermeknaphoz kötődően idén is 

kihirdette gyermekrajz pályázatát, 

melynek  témája: kedvenc mesefi-

gurám. A pályaműveiteket április 

30-ig küldhettetek be hozzánk.  

Az eredményhirdetésre május 

29-én, pénteken kerül majd sor 10 

órától a Közösségi Ház nagytermében. 

Hajrá GYERMEKNAP! Hajrá 
Gyerekek!

Kedves Gyerekek!
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H I R D E T M É N Y
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. április 30-ai soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott:

- Önkormányzati rendelet a települési támogatásról szóló 3/2015.(III.01.) 

számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezések módosításáról

- Önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások bérleté-

ről, valamint elidegenítésükről szóló 20/2011.(XI.15.) önkormányzati ren-

delet módosításáról

- Önkormányzati rendelet a közterület használatáról

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.

A rendelet – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet 

igényelni.     

      dr. Szűcs Attila
jegyző 

www.turihirek.hu

A Magyar Természetjáró 
Szövetség 2015. május 16-án meg-

szervezi az Országos Kékkör meg-

tisztítását.

A rendezvény célja természeti 

értékeink közös védelme, a környe-

zettudatosságra való nevelés, hogy 

minél több ember figyeljen oda kör-

nyezetére és minél kevesebbet sze-

meteljen. A TeSzedd a Kéken! prog-

ram elsődleges célcsoportjai az 

ifjúsági szervezetek, tanintézmé-

nyek és iskolák, erdészetek, vállala-

tok, önkormányzatok, civil szerve-

zetek, magánszemélyek és a gyer-

mekes családok, akik azt szeretnék, 

ha a környezetüket hosszú távon is 

szebbé, élhetőbbé tehetnék.

Az Országos Kékkör több mint 

2500 km hosszú, ezt az útvonalat 

szeretnénk megtisztítani, hogy min-

den túrázót tiszta környezet várjon. 

Az Országos Kékkör három részből 

tevődik össze: Országos Kéktúra + 

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli 

Kéktúra + Alföldi Kéktúra.

A szemétgyűjtés 10 m-es sávban 

történik az Országos Kékkör útvo-

nalán, tapasztalt természetjárók 

gondoskodnak a résztvevők bizton-

ságáról.

A szemétszedés időpontját az 

adott napon (május 16-án) minden 

esetben a helyi koordinátor hatá-

rozza meg. Mezőtúron a Kossuth 

téren az Önkormányzat bejárata 

előtt. A koordinátor neve, telefon-

száma és email címe fel van tüntet-

ve a kirakott plakátokon és szóró-

lapokon, ott lehet érdeklődni.

A TeSzedd! keretében nem sza-

bad összeszedni építési,- bontási 

törmeléket, gyógyszereket, autó 

akkumulátort, motorolajat, elektro-

mos és elektronikai berendezése-

ket, nagyméretű tárgyakat. Össze 

lehet szedni, ami kézzel, kesztyű-

ben biztonságosan szedhető és 

műanyagzsákban gyűjthető, abban 

elszállítható.

Az eszközök: zsákok, kesztyűk a 

szemétszedéshez biztosítva lesz-

nek. Minden önkéntes a helyi koor-

dinátortól veszi át az eszközöket a 

találkozási ponton, a jelenléti ív 

aláírása után már indulhat is sze-

metet gyűjteni.

Az önkéntes vigyen magával 

enni-innivalót, szúnyog, - kullancs-

riasztót, és kényelmes, sportos 

ruházat ajánlott. Érdemes betenni 

még egy esőkabátot is.

Magyar Természetjáró 
Szövetség

TeSzedd a Kéken!

A Kaán Károly XXIII. Országos 

Természet és Környezetismereti 

Verseny megyei döntőjén a 

Református Kollégium 6. osztályos 

tanulói eredményesen képviselték 

intézményünket Szolnokon a 

NEFAG Zrt. Erdei Művelődési 

Házban megrendezett versenyen.

33 versenyző közül Lukács Máté 

3., Fejes Bence 6., Patkós Linett 7. 

és Tóth Róbert 11. helyezést ért el.

Április 17-én egy időben 750 5. és 

6. osztályos tanuló versenyzett 

országos szinten. Közülük a leg-

jobb 25 tanuló május 15-16-17-én 

Mezőtúron méri össze tudását. Az 

országos tanulmányi versenynek a 

Mezőtúri Református Kollégium 

lesz a házigazdája.

Dr. Krizsán Józsefné

Kaán Károly verseny huszonharmadszor
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www.turihirek.hu

Fiatal gazda pályázat
2015 májustól újra beadható a 

fiatal gazda pályázat tekintettel 

arra, hogy még mindig komoly pén-

zek vannak beragadva, a korábbi 

2007-2013-as ciklusból a 

Vidékfejlesztési Programon belül. A 

mostani pályázatban a fiatal mező-

gazdasági termelők kaphatnak 

támogatást fejlesztéseikhez, illetve 

a kertészeti gépek beszerzését is 

támogatják. A pályázat célja a fiatal 

mezőgazdasági termelők gazdaság-

alapításának, valamint a birtok-

struktúra átalakításának előmozdí-

tása, a mezőgazdasági munkaerő 

korstruktúrájának javítása, a vidék 

népességmegtartó képességének 

növelése és a mezőgazdasági tevé-

kenység hosszú távú fenntartása.

A beadás kezdete a tavalyihoz 

hasonlóan május elején elindult és 

egy nagyon rövid 15 napos határidő 

van a pályázatok beadására. 

A pályázathoz kapcsolódó kri-
tériumok szinte semmit sem vál-

toznak a korábbi évekhez képest, 

azaz az alapfeltételek ebben az 

évben is a következők:

- 18 és 40 év közötti életkor a 

beadás pillanatában,

- a pályázó rendelkezik valami-

lyen mezőgazdasági végzettséggel,

- a pályázó még nem igényelt 

támogatást az MVH-tól.

A fiatal gazda pályázat benyúj-
tása:

A támogatási kérelmet 2015. 
május 18. és június 1. között lehet 

benyújtani postai úton az ügyfél 

lakóhelye szerint illetékes MVH 

megyei kirendeltségére az MVH 

honlapján közleményben közzétett 

nyomtatványon.

Szűcs Dániel

Aktuális pályázatokról röviden

A nagy varazsló Mezőtúron

2015. április 21 -én a 

Gyémántkulcs Gyermekszínház 

társulata járt a Közösségi Ház nagy-

termében, ahol az Óz a nagy varázs-

ló című előadásuk debütálását lát-

hatta a mezőtúri gyerekekből álló 

közönség. Egy igazán tartalmas és 

szép látványképből álló darabnak 

lehettek szem és fültanúi a jelenlé-

vők.  A darab végén hosszas vas-

tapssal jutalmazták a színészek elő-

adását. Köszönjük a gyerekek és a 

pedagógusok részvételét. 

Orosz A. 

A Mezőtúri Intézményellátó Kft. 

2015. április 29-én ünnepélyes kere-

tek között adta át a Mezőtúri 

Önkormányzat támogatásából meg-

valósult fejlesztést, amelyből új 

eszközök kerültek megvásárlásra a 

közétkeztetés ellátását szolgáló 

konyhákba.

A kapott 3.923.000 Ft támogatás-

ból összesen 4 db légkeveréses 
nagyteljesítményű sütő és 1 db 
ételfőző üst, valamint azok kiegé-

szítő eszközei kerültek beszerzésre. 

A Kilián konyhán kialakításra 

került egy zárható hűtőtároló helyi-

ség, melyet az Intézményellátó Kft. 

saját forrásból épített. 

A START munkaprog-

ram keretén belül 

további 1 db nagytelje-

sítményű sütő megvá-

sárlása is megtörtént a 

Zrínyi konyhán.

A teljes beruházás 

összértéke:

5.744.029 Ft.

Kilián konyha fejlesztése

Napsütés, homok, pálmafák, napernyők, homokvárak, koktélok, 
vízi sportok, erősemberek, „ Ki a legény a gáton „verseny, Dj-k…

Ha te is szeretnéd így indítani a nyarat, akkor gyere el a 
Vízparti Fieszta-ra 
2015. június 6 - án!

A rendezvény 10 órakor veszi kezdetét a Hortobágy-Berettyó Főcsatorna 

Közúti Híd melletti területén. A megnyitót követően, mazsoretteké a „szín-

pad”, majd vízi mentők bemutatója következik, amelynek elsődleges célja 

a gyerekek figyelmének felhívása a víz veszélyeire, amely most még inkább 

aktuális a nyári szünet kezdetével. 

A vízi sportok népszerűsítése alkalmából a kedves érdeklődőknek egész 

nap lehetősége lesz különböző vízi sporteszközök kipróbálására, kölcsön-

zésére (sárkányhajó, vízi bicikli, kajak, kenu, jet-ski, csónak).

Velünk lesz Nagy Ákos „Magyarország erősembere” is, aki egy nagyon 
látványos bemutatót követően, a „ Ki a legény a gáton „ verseny lebonyo-
lításában is részt vesz, ahová várjuk az erős férfiak jelentkezését.

A rendezvényen a kisgyermekes családokról sem feledkezünk meg ter-

mészetesen. Kicsiket és nagyokat egyaránt játszósarokkal várunk, ahol 

vízzel és vízi sportokkal kapcsolatos vetélkedőkön, továbbá kézműves 

foglalkozásokon vehetnek részt.

Ebben az évben Homokvár építő verseny is lesz!

Az Önkormányzat információs pultjánál bemutatásra kerülnek városunk 

természeti és kulturális értékei, illetve a pulthoz látogatók tájékoztatást 

kaphatnak a városi rendezvényekről, programokról. 

Amikor már minden vízi sportot kipróbáltak, elfogyaszthatnak egy kok-

télt a víz mellett felállított mediterrán teraszon, vagy pihenhetnek a homo-

kos parton elhelyezett napágy valamelyikén. A vendéglátásról a Nemzeti 

Szálloda és Étterem gondoskodik, akik nem mindennapi ételekkel és kok-

télokkal készülnek erre a napra. A talpalávalót pedig többségében ismert 

helyi DJ-k szolgáltatják majd. A rendezvény éjfélkor zárul.

Várunk minden szórakozni vágyó gyermeket, fiatalt, idősebbeket és

családokat!

Mezőtúr Város Önkormányzata és Mezőtúr Város Sportjáért 
Alapítvány

Vízparti Fiesta

Felhívás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy „A legszebb konyhakertek” 

című program/verseny jelentkezési határideje 2015. május 30-ra módosult!

A részletek olvashatóak a korábbi lapszámokban, illetve a www.

mezotur.hu oldalon.

Mezőtúri Város Önkorányzata

2015. április 22-23-án került meg-

rendezésre iskolánk diáknapi prog-

ramsorozata.  Szerda délután az 

osztályok különböző érdekes elő-

adásokon, hidegtálkészítő verse-

nyen, smink- és fodrászversenyen, 

maratoni versmondáson és kispá-

lyás focibajnokságon vehettek részt. 

Este nagyon jó hangulatú 

karaokevetélkedőt tartottunk. 

Csütörtökön a nyitóáhitat és az 

igazgatói megnyitó után táncbemu-

tatókat láthattunk. Óriási felfújható 

játékokkal telt meg az udvar, a 

sportcsarnokban pedig egész nap 

zajlottak a sportprogramok. 

Főzőversenyt, aszfaltrajzversenyt, 

rendőrségi bemutatót és egészség-

ügyi vetélkedőt is szerveztünk.  

Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium, Szakközépiskola, 

Általános Iskola és Óvoda

Diáknap
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2015. május 1-jén nagyszerű városi rendezvényre ébredt Mezőtúr, 

hiszen egy év kihagyás után újra megrendezésre került a majális. Ez évtől 

kezdődően újra a Közösségi Ház, illetve a Közművelődési és Sport Kft. 

munkatársai főszervezésében. 

A program gépkarneváli felvonulással kezdődött a belvárosban. Nagyon 

jó volt látni, ahogyan nemcsak a felvonuló gépek, lovasok, motorosok gyü-

lekeztek a parkolóban, hanem egyre többen érkeztek megnézni a felvonu-

lást. Néhány perccel 10 óra után elsőként a hintó és a lovasok hagyták el a 

parkolót, majd őket követték a szépen feldíszített teherautók, majd a felvo-

nulást a motorosok zártak. A felvonulókat az út mindkét oldalán kicsik és 

nagyok egyaránt érdeklődve várták. A gépkarneváli menet hangos zeneszó-

val, dudálással, jókedvűen vonult végig Mezőtúr belvárosában. A „menet-

oszlop” a Szolnoki úton a városi majális helyszínéig vonult ki, majd ott a 

résztvevők gépeikkel elindultak saját otthonuk felé. Közben a látogatók 

folyamatosan, egyre nagyobb számban érkeztek ki a Városi Strandfürdőhöz 

- a régi hagyományokat felelevenítve május 1-jétől a strand kinyitott – majd 

ott áthaladva kiérkeztek a majális helyszínéül szolgáló Ligeti-tó partjára. 

A Túri Vásárokon megszokott hatalmas rendezvénysátorral fogadtuk a kiér-

kezőket, és számítva arra, hogy ha mégsem lenne jó idő, a városi színpadot a 

sátorban helyeztük el. 12 óra előtt nem sokkal az Újvárosi Hagyományőrzők 

Klubjának tagsága a régi hagyományokat felelevenítve májusfát állított. A 

Rákóczi úti Általános Iskola diákjainak műsorát követően Herczeg Zsolt 

Mezőtúr polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Boldog István 

országgyűlési képviselő mondta el ünnepi gondolatait. Eközben a színpad 

mögötti öltözőkben izgatottan készülődtek fellépésükre a Dalma Dance Club 

gyermektáncosai és a Nílus Gyöngye hastáncosai. Az egzotikus keleti táncmű-

vészeti bemutatót a Flashdance Fitness Stúdió fellépése követte, majd Gajdos 

Zoltán stand up műsorával mozgatta meg a rekeszizmokat. Ezután kicsit 

keményebb műfajra váltottunk, következett a Wing Chun Kung Fu 

Harcművészeti Egyesület tagjainak bemutatója. Az önvédelmi fogások mellett 

támadó mozdulatokat is bemutattak, majd hirtelen eltűntek a színpadról, 

hiszen Herbály András bűvész egyetlen mozdulattal elvarázsolta a harcoso-

kat. A varázslat sem tart örökké…, újra a koreografált mozdulatoknak adott 

helyet a színpad, következtek a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola és a 

KNER TSE  társastáncosainak műsora. A fiatalok az elegáns táncmozdulatokat 

magabiztosan mutatták be a színpad előtt helyet foglaló sok-sok nézőnek, akik 

most több földrész táncait csodálhatták meg. Ezt követte a könnyedebb stílus-

ban, a nem annyira kötött mozdulatokat megjelenítő Mezőtúri Mazsorett és 

Akrobatikus Rock and Roll csoport mazsorett bemutatója. Amikor Dér Heni 

műsora 16 órakor elkezdődött, már nemcsak a rendezvénysátor alatt ültek és 

álltak a nézők, hanem a sátoron kívül is egyre többen foglaltak helyet. Nekünk 

szervezőknek a programok összeállítása során meg kell felelnünk az adott 

rendezvény igényeinek, de a legnagyobb öröm az, amikor látjuk, hogy a 

hozott programmal eltaláljuk a közönség többségének igényét, „étvágyát”. A 

3+2 Zenekar élőkoncertje úgy gondolom nagyon sok nézőnek tetszett. Ezen 

cikk megírásáig munkatársaim és magam is nagyon sok pozitív visszajelzést 

kaptunk nemcsak a rendezvény egészére vonatkozóan, hanem a 3+2 Zenekar 

remek hangulatot teremtő műsorával kapcsolatban is. 

Természetesen nemcsak színpadi programokkal vártuk látogatóinkat, hanem 

a rendezvény területén más érdekes látnivaló is volt. A Mezőtúri Kutyakiképző 

Iskola –fegyelmező, őrző-védő bemutatóját tekinthettük meg. Elképesztő lát-

vány volt ahogyan a kutya a parancsot követően azonnal engedelmeskedik. 

Már-már hajlamos voltam azt hinni, hogy szinte szavak nélkül is tudja a kutya, 

hogy a gazdája mit akar tőle. Ezúton is köszönjük a bemutatót a kutyusoknak 

és gazdáiknak egyaránt. A nap folyamán a kisebbek kipróbálhatták a szerencse-

horgászatot, légvárat és trambulint, de a szalmabálák között is játszhattak vagy 

kézműveskedhettek. A nagyok részt vehettek az EFI Iroda munkatársainak 

egészségügyi mérésein, és az Ezoterikus sátor is tartogatott meglepetéseket.

A szervezők nevében köszönjük mindenkinek, aki részt vett a felvonulá-

son, a színpadi programokban, velünk főzött, vagy kilátogatott a programokra. 

A rendezvény főtámogatója Mezőtúr Város Önkormányzata volt.

Jövőre is várunk mindenkit a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. 

által szervezett Városi Majálisra!         Bordács László
ügyvezető

VÁROSI MAJÁLIS A MEZŐTÚRI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 
FŐSZERVEZÉSÉBEN

Fotó: Soltész István

2015. április 18-19-én rendeztük a 

„MezőTour” II. Országos Balett és 

Moderntánc Fesztivált, és IV. Növendék 

Koreográfusi Versenyt. Iskolánk mezőtúri 

és tiszaföldvári balettosain kívül Makóról, 

Martfűről, Orosházáról, Sárospatakról, 

Pécsről és Szentesről neveztek a résztvevők.

A 163 fő értékelését neves zsűri végezte: 

Mihály Beatrix a Developpe Tánciskola művé-

szeti vezetője, Péli Nagy Kata, a MTF sajtóre-

ferense, Szitt Melinda, a MTF balettmestere, 

és Kovács Katalin, a MTF végzős hallgatója, 

iskolánk volt növendéke. Tanáraink, Gyenesné 

Szarvas Katalin és Gulyás Gerda kiemelkedő 

és elismerésre méltó munkát végeztek a program lebonyolításában is. 

Patkós Éva önkormányzati képviselő és Karapancsevné Jász Ildikó tagin-

tézmény-vezető köszöntése után a növendékek által készített koreográfiák, 

majd a fesztiválprogram bemutatására került sor. A zsűri és a közönség 

mintegy 70 koreográfiát csodálhatott meg. 

Másnap délelőtt klasszikus és modern stílusú műhelymunkák zajlottak. 

Délután a döntőt követően a gálaműsor keretében számos táncos részesült 

elismerő minősítésben, kapott helyezést és különdíjat. Az eredménylista 

megtekinthető a www. bardos-mezotur.hu weboldalon.

A mezőtúri sikerek: Koreográfusi verseny: 1. hely: Garai Maja Anna, 

Baukó Csenge- Baukó Zengő- Baukó Anna és különdíj, 2. hely: Arany Anna- 

Papp Dorina, Balla Réka- Bondor Bernadett- Majoros Kata. 3. hely: Bondor 

Bernadett, Varga Enikő Rózsa- Varjú Vanessza, Bán Zsófia Lilla-Csurgó 

Petra- Pápai Ildikó, Sipos Renáta- Farkas Nikolett- Csernyán Tünde Különdíj: 

Garai Hajnal, Varga Enikő Rózsa, Fekécs Lili- Kecse Adél- Szűcs Diana Dorka

Fesztiválminősítések: Arany: Garai Maja Anna, összesített teljesítményé-

ért különdíj, Balett V. csoport, Soltész Anna, Ezüst: Balett III. csoport, 

Bronz Balett IV. csoport, Lázár Blanka- Lázár Flóra 

A különdíjakat Herczeg Zsolt polgármester úr adta át. A mezőtúri önkor-

mányzat idén is jelentős támogatója volt a programnak. 

Az NTP-TV-14-A számú pályázaton az Emberi Erőforrás Minisztériuma 

által iskolánk jelentős támogatásban részesült, mely hozzásegítette a szer-

vezőket álmaik megvalósításához. 

Köszönjük mindazoknak, akik közreműködőként, vagy bármi módon 

segítették e két napos fesztivál és verseny létrejöttét! 

Karapancsevné Jász Ildikó Tagintézmény-vezető
Tokajiné Dr. Demecs Katalin Mocorgó MSE elnöke

Tisztelt Táncszerető Érdeklődő, Kedves Olvasó!



A II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából kiállítást rendezünk a mezőtúri elesettek emlékére. 

Keressük a Szovjetunióba „Malenkij robotra” elhurcolt áldozatokat. Tisztelettel várjuk a túlélők  vagy a hozzátar-

tozók jelentkezését. Gazdagítaná a kiállítást minden eredeti dokumentum, de szívesen fogadunk történeteket, 

élményeket megidéző írásokat. Ehhez kapcsolódóan közzétesszük azok névsorát, akiknek neve nem került föl a 

város által 1991-ben állított II. világháborús emlékműre. A mellékelt lista mindenki számára elérhető www. hadi-

fogoly.hu honlapon. Akinek ehhez kapcsolódóan kiegészítő információja van, tisztelettel kérjük, keresse az egye-

sület vezetőségét. 

2. rész, folytatás a következő lapszámban!

Berczeliné Boldog Mária      Szabó András elnök 
30/908-4757       20/2144756
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Április 22-én nagyszabású közös-

ségi eseményen vehettek részt a 

rákóczis diákok szüleikkel, tanára-

ikkal. A program része a 

„Köznevelés az iskolában, 

Partnerség és hálózatosodás III. 

ütem” című pályázatnak, melyet az 

intézmény a Teleki Blanka 

Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium együttmű-

ködésével valósított meg. 

A rendezvény célja az volt, hogy 

elcsábítsa a tanulókat a számítógé-

pek mellől, rávilágítson a túlzott 

online jelenlét hatásaira és alterna-

tívát mutasson a szabad idő hasz-

nos eltöltésére.

A megnyitót követően Baranyiné 

Fodor Zsuzsa rendőr százados 

rövid előadásában felhívta a figyel-

met az internet veszélyeire, jó taná-

csokkal látta el kis hallgatóit.

A délután felvillantott néhány 

lehetőséget, amik legalább olyan 

jók, vagy akár jobbak is lehetnek, 

mint a gépezés. Számos sporttevé-

kenységet művelhettek a gyerekek. 

A mindig népszerű kosárlabda és 

foci mellett nagyon élvezték a Wing 

Chun Kung Fu Egyesület akadály-

pályáját. A kézműves foglalkozáson 

villámképet alkothattak, s aki ked-

vet érzett a drámafoglalkozásba is 

bekapcsolódhatott.

 A pályaválasztás előtt állók meg-

ismerkedhettek az asztalos és a sza-

kács szakmával, miközben fajáté-

kot, finom szendvicseket, zöldség-

szobrokat készítettek. 

Ez úton is szeretnénk köszönetet 

mondani minden kedves támoga-

tónknak.

Kecséné Varga Beáta és
Papp Sándor koordinátorok.

NONLINE délután a 
Rákóczi iskolábanTeleki Blanka Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium

Cím: 5400 Mezőtúr, Dózsa György út 17.
Telefon/Fax :: +36 (56) 350-082 

E-mail: teleki.mezotur@gmail.com     
 Honlap: www.teleki-mezotur.sulinet.hu

„ TANULJ MEG HÁLÓT FONNI!”
A  Mezőtúri Teleki Blanka 

Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium az Új 

Széchényi Terv keretében kapott 

100 %-os támogatás révén 

30.000.000 Ft-os pályázati pénzből 

valósította meg 2013.12.01. és 

2015.04.30. között a  „Tanulj meg 
hálót fonni” című programját a  
TÁMOP—3.3.10.B-12-2013-0020 
konstrukció keretében.

Az Európai Szociális Alap és az 

Európai Unió társfinanszírozásában, 

megvalósított pályázati projekt során 

a Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium   valamely szempontból 

hátrányos helyzetű – tanulóinak lehe-

tősége nyílt egy olyan átfogó, több 

területre kiterjedő programban részt 

venni, amely felkészíti őket a felsőok-

tatásban való továbbtanulásra, a 

későbbi munkaerő-piaci helytállásra. 

A program gerincét a hátrányos 

helyzetű tanulók képességmérése, 

egyéni fejlesztési irányainak meg-

határozása és mentorálása képezte. 

Ez az időszak lehetőséget biztosí-

tott a tanulóknak alapkészségeik 

fejlesztésére, közösségépítő progra-

mok megvalósítására, érettségi-elő-

készítő, pályaválasztást elősegítő 

foglalkozásokon való részvételre.

A pedagógusok továbbképzéseken 

keresztül olyan tudásra, mérési esz-

közrendszerre, kapcsolatrendszerre 

tettek szert, melynek segítségével 

hosszú távon tudják végezni a hátrá-

nyos helyzetű tanulókkal megkez-

dett mentori tevékenységüket. 

Pályaorientációs és szakmai szem-

pontból is az eddiginél többet tudnak 

majd segíteni a diákoknak. A projekt-

ben vál-

lalt fel-

a d a t o k 

támogatá-

sához a pályázatban megvalósult 

eszközök és szoftverek beszerzése is.

A komoly munka mellett közös-

ségépítő és hátránykompenzáló 

tevékenységeken is részt vettek a 

tanulók, tucatnyi kirándulás és sza-

badidős foglalkozás is volt számuk-

ra, és a szülőkkel is intenzívebb lett 

a kapcsolat.

A projekt nyomán olyan hálózati 

kapcsolatok alakulnak ki, mely a 

város munkaerőpiaci-szereplőivel, a 

megye  általános-, közép- és felsőok-

tatási intézményekkel, gyermekvé-

delmi szolgálatokkal, egyéb civil 

szervezetekkel biztosít hosszú távú 

együttműködést. A projektről továb-

bi információ a www. teleki-mezotur.

sulinet.hu oldalon található.  

A program elérte célkitűzéseit.

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Meghívó

a XXIII. Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny

döntőjére.
Időpontja: 2015. május 15-16-17.

Helye: Mezőtúri Református 

Kollégium

A rendezvény részletes programja

 megtekinthető a

www.mezoturesvidke.hu

oldalon.

31. Habrony Pál (an. Zombori Regina)

     1919.07.01.-1944.06.17.

32. Hegedűs Bálint 1905.01.01.-1945.04.11.

     (Csergettyű tanya 666.)

33. Hegyi Sándor (an. Tiba Eszter)

      1911.01.05.-1945.03.20. (haslövés)

34. Hekli József (an. Sombor Erzsébet)

     1911.08.26.-1944.10.04.

35. Hendus István 1922.01.01.-1948.12.29.

36. Herbály Antal (an. Cs. Nagy Julianna)

      1912.04.17.-1945. (eltűnt)

37. Herbály István 1907.01.01.-1945.06.17.

38. Herbály István (an. Kálnai Krisztina)

      1907.08.17.-1944.04.27.

39. Herbály Pál (an. Oláh Anna) 1906-1944.09.04.

40. Hodos János 1910.01.01.-1946.05.20. (XVIII. utca 32.)

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület
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Városnap 2015. Újra vízilabda Mezőtúron
Már több mint tizenöt éve annak, hogy először „korteskedtem” a mező-

túri vízilabda elindítása mellett az akkori városvezetésnél. Mindenki jó 

ötletnek tartotta, és csak úgy „mezítlábasan” elkezdhettünk nyáron az 

úszásedzések mellett (helyett) ezzel is foglalkozni. Nagy volt a siker az 

úszó gyermekek körében, hiszen ki ne szeretné a változatosságot, az állan-

dó ide-oda úszások mellett aktívan kikapcsolódni és egy kicsit másképpen, 

más irányban alkalmazni azt a technikai tudást és fizikai erőnlétet, amit az 

úszásedzésektől kaptak a hónapok - évek alatt.

Szinte első próbálkozásainkkal együtt, mint egy varázslat, elindult egy 

rendezvénysorozat, a Faragó Tamás nevével fémjelzett „Rose” Kupa kor-

osztályos vízilabda tornák, mely események egyik betétprogramjaként a mi 

kis úszó - vízilabdázó csapatunk is megmérettethette magát, s bár a korosz-

tályosság esetünkben nem igazán volt homogén a kis sikerek a mieink 

voltak. Ezen felbuzdulva Faragó Tamás, Szűcs Lajos és Szabó Zsigmond 

(emléke bennünk öröké él) hathatós közbenjárásával és tárgyiasult segítsé-

gével, valami tényleg elkezdődött 2002-ben. Az uszoda is kiegészítőket 

kapott, hogy a labdázás ne okozzon károkat és vízidőt is kaptunk a zárás 

előtti órákban. Ekkortájt Papp János önfeláldozó kitartása mellett folytak a 

foglalkozások, én pedig ahogy időm engedte, tanácsadóként segédkeztem 

a rögös út taposásában. Jól indultak a dolgok, specifikálódott a vízilabda és 

nem függött az úszószakosztálytól. Mindenki azt gondolta, hogy ez így jó. 

Aztán két év elteltével szembesülnünk kellett azzal, hogy ez az út - a helyi 

adottságok mellett - járható ugyan, de nagyon nehezen. Sok gyermekből 

hiányzott a kitartás és az elszántság, ami hozzásegíthette volna őket a kez-

deti - úszástechnikai vagy fizikális hiányosságok okozta - nehézségeken. A 

mezőtúri vízilabda elaludt. Igen elaludt, mert azóta is ha Jánossal erről 

beszéltünk-beszélünk nem temettük-temetjük a múltat.  Mint egy mag a 

földben vártuk-várjuk a jó időt.

Most örömmel írom, hogy az „időjárás” fordulni látszik és az évekkel 

ezelőtt elvetett mag kikelhet. Ezen a nyáron újra elkezdjük foglalkozásain-

kat a Mezőtúri Strandfürdő „nagymedencéjében”. Elemezve a korábbi jól- 

és rosszul sikerült próbálkozásokat, valami maradandó, nem csak egy-két 

éven, de tíz éveken átívelő rendszerben gondolkodva, az úszószakosztályra 

támaszkodva és vele együttműködve képzeljük el a jövőt. Be kell látni, 

hogy a sportoló gyermekek létszámához kell igazodni. Nem egymástól 

„rabolni” el a sportolókat, hanem - egymás munkájára alapozva - tágítani a 

gyermekek látókörét. Az alap persze az úszás ez vitathatatlan, ezért az 

úszószakosztály jelenlegi, volt vagy jövendő tagjaira alapozva, 2015.07.13-a 

és 2015.08.14-e között, elkötelezettségek nélkül várjuk este 18 óra 30 perces 

kezdettel az úszószakosztály vízilabda foglalkozásaira a jelentkezőket. 

Azokat is akiket csak a nyári szünetben érdekel ez a sportág mert egyéb-

ként más sportot űznek.

Aki még nem tud úszni, de „nagy tervei vannak”, esetleg tökéletesí-
teni akarja úszástudását, vagy erőnlétét akár a későbbi vízilabdázás 
miatt, megteheti az úszószakosztály nyári, kezdő, vagy haladó úszás 
foglalkozásain az idei nyáron is három turnusban:

I.:    délelőtt: 2015. június 22-től 2015. július 3-ig
       délután:2015. június 13-tól 2015. június 23-ig
II.:   délelőtt és délután: 2015. július 13-tól 2015. július 24-ig
III.:  délelőtt és délután: 2015. augusztus 3-tól 2015. augusztus 14-ig

A vízilabdával és a nyári kezdő, vagy haladó úszásfoglalkozásokkal kap-

csolatban jelentkezni, érdeklődni lehet: 

Baukó Péternél a 06/70 333-9851-es-,

vagy Tokács Anikónál a 06/70 333-9852-es telefonszámon.

Baukó Péter
úszás oktató-edző 

Mezőtúri Úszószakosztály
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Szász Krisztina

ELHUNYTAK
Pályi Miklós László élt 74 évet, 

Szabó Péter élt 72 évet,
Karsai Gáborné Török Irén élt 85 évet,  

Balla Mihályné Bencsik Ilona élt 92 évet,
Hudák Józsefné Balog Emília élt 73 évet, 

Ujlakány Mihály élt 68 évet, 
Papp Istvánné Balogh Mária Micike

élt 78 évet, 
Hegyi Sándor élt 62 évet,
Rafael Anikó élt 44 évet, 

Juhász Zoltánné Tóth Erzsébet élt
79 évet.

Nyugodjanak békében.

Galgóczi Léna
(Földi Katalin)

Bíró Zsuzsanna
(Szujó Tünde)

Katona Zara
(Tímár Nikoletta)

Kónya Kamilla
(Bakos Anasztázia)

Laskovics Csenge
(Ladányi Anett)

Lakatos Csenge
(Makai Andrea)

Készenléti gyógyszertár
Május 8-14-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Május 15-21-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Május 9-10-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Május 16-17-én
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

Pardi Attila
(Perge Daniella)

Pozsa Mirjam Szilvia
(Pozsa Márta)

Tar Ádám
(Török Linda)

Zsolnai Zalán János
(Rédli Lilla)

A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti 
Szakkör szeretettel meghívja Önöket 

2015. május 9-én 10 órától kezdődő 

Városnapi varrócskára a 

Közösségi Ház 124-es termébe; ahol 

feleleveníthetik régi kézimunkatudá-

sukat, illetve elsajátíthatnak új kézi-

munka- és kézműves technikákat. A 

Közösségi Ház nagytermében 14 órá-

tól láthatnak egy rögtönzött kiállítást 

a kistérségben működő hímző szak-

körök munkáiból.

Kedves Érdeklődők! A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
2015. június 22-26. között ismételten megrendezi

Rege Táborát alsó tagozatos diákok részére!
Programok: kézműves foglalkozások; mesék, mondák, népi játékok;  

kirándulások; szellemi és ügyességi vetélkedők.

Részvételi díj: 12 000 Ft/fő, ami magába foglalja az ebédet.

Jelentkezni: 2015. június 15-ig 6000 Ft előleg befizetésével lehet a 

gyermekkönyvtárban!


