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Tudta-e...                                                   3. old.

Nemzeti ünnepünk, október 23.             4. old.

Egy igazi ünnep                                       5. old.

Halloween party                                       7. old.

Telekisek Londonban (1. rész)               7. old.

November az egészség hónapja!             8. old.

Megkérdeztük…
Herczeg Zsolt polgármester-
rel beszélgettünk az elmúlt 
idõszak legfontosabb ese-
ményeirõl.

– A bölcsõde üzemeltetõje pályá-
zatot nyújt be az épület felújítá-
sára és bõvítésére. Milyen segít-
séget nyújt ehhez Mezõtúr Város 
Önkormányzata?

– A fenntartó egy gyomaendrõdi 
gazdasági társaság, akik azzal 
kerestek meg bennünket, hogy 
fejleszteni szeretnék a létesít-
ményt, és azt kérték, hogy a 
szükséges önerõt biztosítsuk a 
pályázathoz. Ezt a korábbi testü-
leti ülésen megszavaztuk, hiszen 
egy mezõtúri ingatlan felújításá-
ról van szó, ahová mezõtúri gye-
rekek járnak, tehát elemi érdeke 
a városnak, hogy az intézmény 
fejlõdjön. A hatvanmillió forintos 
pályázatot az üzemeltetõ nyújtja 
majd be. Amennyiben sikeresek 
lesznek, egy új foglalkoztató szo-
bával bõvül az intézmény, vagyis 
növekedne a bölcsõdei férõhe-
lyek száma, valamint korszerûsí-
tenék az egész épületet. Ez egy 
kilencvenöt százalékos támogatá-
sú pályázat, tehát a szükséges 
önerõ, amelyet Mezõtúr város 
biztosít a projekthez, mindössze 
hárommillió forint.

– Hogy áll a térfigyelõ kamera 
rendszer kiépítése Mezõtúron?

– Ennek a rendszernek már 
mûködnie kellene, de sajnos egy 
olyan problémával szembesül-
tünk, amelynek az áthidalása 
hosszabb idõt vesz igénybe. A 
korább i  Gazdaság i 
Versenyképesség Operatív 
Program projektben megvalósult 
kábeltévé, Internet és telefonos 

rendszer nem úgy van kiépítve, 
mint ahogyan azt mi gondoltuk. 
Azt eddig is tudtuk, hogy problé-
mák vannak vele, de azt nem 
sejtettük, hogy a huszonnyolc 
kamerából körülbelül hármat 
tudtunk volna rátelepíteni a háló-
zatra. Meg lehet úgy is valósítani 
a térfigyelõ rendszert, hogy a 
kamerák nem hálózaton keresz-
tül kommunikálnak, hanem 
elektronikus úton de az így bekö-
tött eszközök élettartama a szak-
emberek szerint, sokkal rövi-
debb. Tehát az a cél, hogy minél 
több kamerát a hálózatra tudjunk 
telepíteni. Megkerestük a rend-
szer üzemeltetõjét, az OPTICON 
Kft-t, akikkel egyeztettük a 
mûszaki feltételeket. Most ott tar-
tunk, hogy oszlopokat állítunk 
szerte a városban saját erõbõl, és 
kábelezést végeztetünk a céggel. 
Valószínûleg belekerül ugyan a 
városnak egy-két millió forintjába 
ez a plusz munka, de ezzel a 
befektetéssel elérjük azt, hogy a 
kamera rendszerünk élettartama 
majdhogynem a duplája lesz. Azt 
reméljük, hogy még idén el tud-
juk helyezni a kamerák többsé-
gét. Huszonnyolc kameráról 
beszélünk, a város különbözõ 
pontjain.

– Hogyan mûködik majd ez a 
rendszer?

–. Ez egy passzív rendszer lesz, 
ami azt jelenti, hogy nem nézi 
senki a nap huszonnégy órájá-
ban, de ha bármi történik, utólag 
ki tudjuk keresni a felvételekbõl 
azokat, amelyek segíthetik a 
rendõrség munkáját. Erre termé-
szetesen megvannak a szabá-

folyt a 2. old.

Egy csók és más semmi Mezõtúron
Oszter Alexandra, Csala 
Zsuzsa, Straub Dezsõ, 
Harmath Imre, Fogarassy 
Bernadett, Fogarassy 
András – parádés szerep-
osztásban Az egy csók és 
más semmi címû zenés 
vígjáték november 25-én, 
Mezõtúron!

A fõvárosi Fogi Színház – 
Budapesti Bulvárszínház elõ-
adásában, november 25-én este 
Mezõtúron, a Városi 
Színházteremben láthatják az 
érdeklõdõk Az egy csók és más 

semmi címû zenés vígjátékot. 
Halász Imre – Eisemann Mihály 
– Békeffi István darabját Straub 
Dezsõ rendezte. Szereplõk: 
Oszter Alexandra, Fogarassy 
Bernadett, Harmath Imre, 
Straub Dezsõ, Csala Zsuzsa, 
Straub Péter, Fogarassy András, 

Benedek Gyula, Sáfár Anikó, 
Ullmann Kriszta, valamint a 
színház zenekara, Bíró Attila 
vezetésével.

Az Egy csók és más semmi 

Jegyek elõvételben kaphatók a Közösségi Házban
2100,-Ft-os kedvezményes áron!

Érd.: 06-56/350-075

folyt a 2. old.



Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete megtárgyalta és elfo-
gadta a Polgármesteri Hivatal 
körjegyzõségi munkájáról szóló 
beszámolót. A beszámoló terje-
delme és jellege miatt rendha-
gyó módon kívánjuk tájékoztat-
ni a Tisztelt mezõtúri lakossá-
got a polgármesteri hivatal 
mûködésérõl. A 2010. évi beszá-
moló alapján „Tudta-e, hogy…” 
címmel rövid, a tényekre alapu-
ló cikksorozatot kívánok indíta-
ni, amely a Mezõtúr és Vidéke 
elkövetkezendõ lapszámaiban 
jelenik meg.   

Tudta-e, hogy Mezõtúr Város 
Önkormányzata 2010. évben 11 
pályázatot nyert meg, vagy 
bonyolított le?  

Az év során az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozá-
sával megvalósuló TÁMOP, és 
az Európai Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával megvalósuló 
TIOP pályázatot kezeltünk illet-
ve nyertünk a nevelési, oktatási 
intézmények fejlesztésére.

A Regionális Operatív 
Program társfinanszírozásában 
3 projekt megvalósítása folyt 
2010 évben. Ebbõl egy-egy az 
oktatás, a városüzemeltetés és 
egy a PH területén Az Európai 
Kohéziós Alap társfinanszírozá-
sával megvalósuló pályázatok 
közül egy-egy az oktatás és a 
lakossági szolgáltatás területén 
megvalósuló fejlesztést támo-
gatja.

A TÁMOP 3.-2.4., valamint a 
TIOP 1.2.3  „Nagykun 

Tudásdepó Expressz” Könyvtári 
szolgáltatások infrastruktúra 
fejlesztését támogatja.

Tudta-e hogy ezeken a pályá-
zatokon az összes megnyert 
pályázati összeg 506 890 963 
forint volt?

- Az ESZA társfinanszírozásá-
val megvalósuló pályázatok ese-
tében az elnyert támogatás 
összege: 96.884.321 forint.

- Az ERFA társfinanszírozásá-

val megvalósuló pályázatok ese-
tében az elnyert támogatás 
összege: 62.427.300 forint.

- A ROP társfinanszírozásával 
megvalósuló pályázatokon 
elnyert támogatás összege 327 
559 842 forint.

- Az EKA társfinanszírozásá-
val megvalósuló pályázatokon 
elnyert támogatás összege 
20.019.500 forint.

Dr. Szûcs Attila, jegyzõ
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lyok, hiszen bárki nem nézeget-
heti ezeket a felvételeket, de a 
hatóság részére átadhatóak és 
bizonyítékul is szolgálhatnak.

– Az ivóvíz és szennyvíz szolgál-
tatás területén nemsokára meg-
jelenik egy úgynevezett 
víziközmû törvény. Miben érinti 
ez Mezõtúrt?

– Ezt a törvényt a szakma már 
nagyon régóta várja, mert törvé-
nyi szintû szabályozása eddig 
még nem volt ennek a területnek. 
Ennek két olyan hatása van az 
önkormányzatokra, ami nagyon 
pozitív, de ugyanakkor nagy fel-
adatot is jelent. Az egyik az a 
víziközmû vagyon helyzetét egy-
szer és mindenkorra elrendezi. 
Itt Mezõtúron ez a vagyon jelen 
pillanatban egy gazdasági társa-
ságban van jelen apportként. A 
születendõ törvény úgy rendelke-
zik, hogy ezeknek vissza kell 
kerülniük az önkormányzatok 
tulajdonába. Az, hogy az ivóvíz 
kincsünk mekkora érték nem kell 
különösebben kifejtenünk, a 
szennyvíztisztítási rendszerünk 
pedig alapvetõ környezetvédelmi 
problémát old meg. Most minden 
olyan technikai dolog, ami ahhoz 
szükséges, hogy a lakosságot ivó-
vízzel ellássuk, visszakerül az 
önkormányzat tulajdonába, tehát 
többé nem kerülhetnek be gazda-
sági társaságokba és ezzel nem 
tehetik kockára, így biztosítva 

lesz az, hogy ez a típusú szolgál-
tatás hosszútávon is fenntartható 
legyen.

A másik nagyon fontos része a 
törvénynek az, hogy jelenleg 
Magyarország területén nagyon 
sok kicsi víziközmû szolgáltató 
van és ezek nem tudnak önma-
gukban hatékonyak lenni, vala-
mint sok önkormányzat nem 
hajtja végre a szükséges fejleszté-
seket. Ez elõbb-utóbb oda vezet-
het, hogy a szolgáltatás biztonsá-
ga veszélybe kerül. Az új törvény 
azt mondja, hogy százötvenezer 
egységnek kell lenni egy üzemel-
tetõ szervezetben. Mezõtúr 
népessége tizennyolcezer-két-
száz, ebbõl tételezzük fel azt, 
hogy tizennyolcezren létesülnek 
ivóvíz ellátásból és ugyanennyi-
en szennyvízelvezetésben, akkor 
ez összesen harminchatezer egy-
séget képvisel. Ez azt jelenti, 
hogy mi önmagunkban kicsik 
vagyunk, tehát csatlakoznunk 
kell egy olyan szolgáltatóhoz, 
amivel együtt teljesíthetjük a tör-
vényi feltételeket. Ezzel kapcso-
latban már két helyrõl is megke-
restek bennünket, tárgyalásokat 
folytatunk arról, mi lenne szá-
munkra a legmegfelelõbb. A tör-
vény megszületéséig, amely a 
jövõ év elején meg jelenik, el kell 
döntenünk, hogy hogyan, milyen 
úton próbáljuk megoldani az 
üzemeltetést.

Vékony Erzsébet

címû zenés vígjátékban dr. 
Sáfrány ügyvéd legszívesebben 
válóperes ügyeket vállal: ügyfe-
lei fõleg tehetõs asszonyok, 
akik vagy válni akarnak, vagy 
pont ellenkezõleg, nem akar-
nak válni. Az ügyvéd bármire 
kész egy jó perért, szenvedély-
lyel ûzi szakmáját - ha már õ 
maga nem válhat el a feleségé-
tõl, legalább mások szabadul-
hassanak a házasságuktól. 
Feleségének barátnõje, a fiatal 
és roppant csinos Annie felke-
resi dr. Sáfrányt, ám az õ ügye 
egészen elképesztõ, s az indok 
és a bizonyítékok egy igen külö-
nös válópert sejtetnek. 
Sáfrányéknál azonban nemcsak 
a kliensek, hanem a háziak 
magánélete is viharos: a cseléd-
jüknek kisbabája született, de 
az apa kilétét a lány nem haj-
landó elárulni. Az ügyvéd hosz-
szas faggatását egyre nehezeb-
ben tûri, ezért végül a telefon-
könyvben keres apajelöltet, 
noha az igazi apa egészen közel 
van. A válóperek és az apasági 
kereset, a családi és más csalá-
dok életének bonyodalmai fer-
geteges vígjátékká dagadnak, 
mindenkinek akad párja és a 
gyereknek új papája - vagy 
inkább mamája? A kulcs az 
ismeretlen Schõn Tóni kezében 
van. A klasszikus operett 
vidám, remek poénoktól sem 
mentes zenés darab nagyszerû 

téli kikapcsolódásnak ígérke-
zik. 

A Fogi Színház, Budapesti 
Bulvárszínház - alapította: 
Fogarassy András - az elmúlt tíz 
évben több tucat színdarabot 
állított színpadra és vitte el a 
színmûveket különbözõ város-
okba, kulturális intézmények-
be, mûvelõdési házakba, városi 
színházakba. Repertoárjukon 
szerepel többek között felnõt-
tek számára a sokak által ked-
velt Mágnás Miska, a 
Luxemburg grófja, a Meghívás 
egy gyilkos vacsorára, az 
Elvámolt nászéjszaka, gyerme-
keknek: a Pán Péter, a Süsü, a 
várvédõ, a Hófehérke meg a tör-
pék, a Szaffi, a Gulliver, a Dr. 
Bubó, a Micimackó meséi. A 
2011-2012. színházi évadban 
újdonságuk az Operett gála, a 
Tiszta kabaré piszkos jó poé-
nokkal címû felnõtt elõadásuk, 
valamint a gyerekek számára a 
Nils Holgersson csodálatos uta-
zása a vadludakkal, Az ördög 
három aranyhajszála. Fogarassy 
András, a Fogi Színház vezetõ-
jének elsõdleges célja az ország 
különbözõ pontjára, a társada-
lom szélesebb rétegeihez eljut-
tatni megfizethetõ színházi 
élményeket. 

P. Tóth Erzsébet kulturális 

menedzser,

Fogarassy András, a Fogi 

Színház vezetõje 

Tudta-e...

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Mezõtúri 
Kirendeltsége tájékoztatja ügy-
feleit, hogy az ügyfélfogadási 
idõ megváltozott:

Hétfõ: 800 – 1800; Kedd: nincs 

ügyfélfogadás; Szerda: 800 – 
1600; Csütörtök: 1300 – 1600; 
Péntek: 800 – 1200 óra  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal

Munkaügyi Központ Mezõtúri 
Kirendeltség

5400 Mezõtúr, Rákóczi út 3. 
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Felhívás
Mezõtúr Város Önkormányzata csatlakozott a hátrá-
nyos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetve 
a felsõoktatási tanulmányokat 2012-ben kezdõ fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 
évi fordulójához.

A képviselõ-testület határozata alapján kiírásra  került 
az „A”, illetve „B” típusú  pályázat. A pályázat benyúj-
tási határideje: 2011. november 14.

Az önkormányzat a pályázatokat 2011. december 05-ig 
bírálja el, majd döntésérõl és annak indokáról 2011. 
december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható a www.
wekerle.gov.hu internet címen, vagy a Polgármesteri 
Hivatal Mezõtúr Hatósági Irodáján (dr. Csányi István 
56/551-927). 

Herczeg Zsolt, polgármester 

Felhívás pótösszeírásra

Felhívom a T. Lakosság figyelmét, hogy a 2011. október 1. – 
október 31-e közötti idõszakban történt népszámlálás során az 
összeírásból esetlegesen kimaradt személyek pótösszeírásra 
november 1–8. között ügyfélfogadási idõben jelentkezhetnek a 
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr Hatósági Iroda Ügyfélszolgálati 
Csoportjánál az Okmányirodában.

dr. Szûcs Attila

Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium
5400 Mezõtúr, Dózsa György 

út 17.
(Tel./fax: 06/56 350-082

teleki.mezotur@gmail.com
Idõpontja:

2011. november 11-12.
(péntek és szombat)

8:00-12:00 óráig

626. Szakképzõ Iskola és 
Kollégium

a Teleki Blanka 
Gimnázium, 

Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 

Tagintézménye
5400 Mezõtúr, Földvári út 8.

(Tel/fax: 06/56 350-422
marek10@freemail.hu

Idõpontja:
2011. november 7. (hétfõ),
az õszi szünet utáni elsõ 

tanítási nap
9:00-12:00 óráig.

A szakmai nyílt nap 9 órakor 
köszöntõvel és tájékoztatóval 
kezdõdik, majd különbözõ, az 
iskola képzési formáit bemuta-
tó programokkal folytatódik a 
fõépületben és a tanmûhelyek-
ben.

A mezõtúri Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

NYÍLT NAPOT
tart, melyre szeretettel várja a pályaválasztás elõtt álló 

nyolcadikos, tanulókat és szüleiket.

Tájékoztató a képviselõ-testület 2011. október 
27-ei soros ülésének döntéseirõl

A képviselõ-testület elfogadta 
Mezõtúr Város Önkormány-
zatának 2012. évi belsõ ellenõrzé-
si tervét, melynek fõ területe a 
fenntartóra háruló feladatok vég-
rehajtásának ellenõrzése.  

***
A képviselõ-testület az elmúlt 

évek intézményi és hivatali 
átszervezését követõen, valamint 
a jogszabályváltozások függvé-
nyében több önkormányzati ren-
deletét felülvizsgálta.  

***
Elfogadták a Túri Vásár szerve-

zõje, a Mezõtúri Közmûvelõdési 
és Sport Közhasznú Nonprofit 
Kft. szakmai és pénzügyi beszá-
molóját a 2011. évi rendezvény-
rõl. A beszámoló javaslatokat is 
tartalmaz a jövõre vonatkozóan a 
még sikeresebb programsorozat 
lebonyolítása érdekében. 

***
A városi és térségi programok 

összehangolása kiemelt fontos-
sággal bír, ezért meghatározták a 
jelentõsebb helyi önkormányzati 
rendezvények idõpontjait az 
elkövetkezõ 3 évre vonatkozóan: 

Túri Vásár: 2012. augusztus 
12., 2013. augusztus 11., 2014. 
augusztus 10. 

Városnapi rendezvények: 2012. 
május 18-20., 2013. május 17-19., 
2014, május 16-18. 

A Túri Vásár újabb 3 évre 
elnyerte a „Jász-Nagykun-
Szolnok Megye turisztikai 
Védjegye” címet.

***
A képviselõ-testület leghatáro-

zottabban visszautasította 
Kertész Ákos 2011. augusztus 
19-én az Amerikai Népszavában 

megjelenõ cikkében megfogal-
mazott megnyilvánulását, gondo-
latait és elítélt minden hasonló, a 
magyarság ellen tett kijelentést.

***
Bõvítették a Mezõtúri Ipari 

Park Kft. tevékenységi körét a tár-
saság bevételeinek növelése, illet-
ve a kft. fejlõdése érdekében.

***
Pályázatok:
A törvényi változások kapcsán 

módosították Mezõtúr Város 
Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatát. 

***
Az Önkormányzat tulajdonosi 

hozzájárulását adta a 
Közmûvelõdési és Sport Kft. 
LEADER pályázatának benyújtá-
sához, melynek keretében a 
Városi Sportcentrumban 2 db 
vizesblokk felújítását és tervezik 
elvégezni.

***
A Csillagösvény Hagyomány-

õrzõ Egyesület is tulajdonosi 
hozzájárulást kért LEADER 
pályázatához. Az egyesület a 
Városi Sportcentrum területén 
található volt lõtér íjászpályává 
történõ átalakítását és a kiszolgá-
ló épületek felújítását szeretné 
megvalósítani. A képviselõ-testü-
let hozzájárulását adta a tervezett 
fejlesztéshez.

***
Zárt ülésen: A polgármester 

felhatalmazást kapott az önkor-
mányzati víziközmû vagyonát 
érintõ jogszabályi változások 
következtében a jövõbeni kezelé-
sére vonatkozó tárgyalások 
lefolytatására. 

dr. Boldog Szilvia, aljegyzõ

Márton napi vigasságok!
Rákóczi Úti Általános Iskola aulájában

2011. november 11-én 14 órától
Szent Márton tiszteletére

Kézmûves foglalkozást rendezünk: Lámpásokat készítünk 
különbözõ technikák segítségével, valamint liba bábokat és 

kitûzõket
Az esemény zárásaként lámpás felvonulás 17 órától a Rákóczi út, 
Bajcsy Zsilinszky út- Dózsa György és Wesselényi út érintésével! 
Szeretettel meghívjuk leendõ elsõseinket, jelenlegi tanulóinkat és 
szüleiket.
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Kitüntetettek
Október 23-án Nemzeti 
ünnepünk alkalmával 
Mezõtúr Város 
Polgármestere városi díja-
kat, kitüntetéseket adott át. 

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete „Mezõtúr Város 
Díszpolgára” kitüntetést adomá-
nyozott Dr. Papp Róza részére.

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete „Mezõtúr Városért” 
díjat, adományozott F. Kiss 
Lajosné részére

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete „Mezõtúr Városért” 
díjat adományozott Bagdán 
Sándor részére.

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete „Mezõtúr Város 
Szolgálatáért” díjat adományo-
zott Achs Károly részére.

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete „Mezõtúr város jó tanu-
lója, jó sportolója” díjat adomá-
nyozott Nagy Csaba Olivér 
részére.

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete „Az év mezõtúri sporto-
lója” díjat adományozott Rácz 
András részére.

Mezõtúr Város Polgármestere 
“Oklevelet” adományozott Pályi 
Nóra részére

Mezõtúr Város Polgármestere 

„Oklevelet” adományozott Szûcs 
Ádám Albert részére

A Magyar Köztársaság 
Nemzeti Erõforrás Minisztere 
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉREM” kitüntetést ado-
mányozott Csen-dom Györgyné 
részére

A Magyar Köztársaság 
Nemzeti Erõforrás Minisztere 
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉREM” kitüntetést ado-
mányozott Sipos Józsa Gáborné 
részére

A Magyar Köztársaság 
Nemzeti Erõforrás Minisztere 
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉREM” kitüntetést ado-
mányozott Szabó Gáborné 
részére

A Magyar Köztársaság 
Nemzeti Erõforrás Minisztere 
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉREM” kitüntetést ado-
mányozott Szarka Jánosné 
részére

A Magyar Köztársaság 
Nemzeti Erõforrás Minisztere 
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉREM” kitüntetést ado-
mányozott Fieber-Nagy Irén 
részére

A Kitüntetésekhez 
szívbõl gratulálunk!

Nemzeti Ünnepünk, október 23.
Október 23- án az 56-os forradalom és szabadságharc 
55. évfordulójára emlékeztünk. A Városi Galériában a 
Tûzzománcmûvészek Magyar Társaságának kiállítását ifj. 
Gyergyádesz László mûvészettörténész nyitotta meg. 
Ezután a Kossuth téren folytatódott a megemlékezés, ahol 
beszédet mondott Batta Attila Viktor Mezõtúr Város alpol-
gármestere, a Mezõtúri Református Kollégium, 
Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola diákjai 
pedig megható mûsorral készültek. Az emlékezés virágai-
nak elhelyezése után a városháza nagytermében folytató-
dott az ünnepi mûsor, majd Herczeg Zsolt Mezõtúr Város 
Polgármestere átadta a helyi díjakat és kitüntetéseket.

A Tûzzománcmûvészek Magyar Társaságának kiállítását ifj. Gyergyádesz László 
mûvészettörténész nyitotta meg

Az 56-os emlékmû koszorúzása

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

A Református Kollégium megemléke-
zõ mûsora

Október 22-én a Túrkevei út 
mellett avatták fel a Kun 
Emlékhelyet. Az ünnepségen 
köszöntõt mondott Herczeg 
Zsolt Mezõtúr Város 
Polgármestere, és dr. Bartha 
Júlia néprajzkutató. 

Az 56-os megemlékezés 
részeként október 22-én a 
Közösségi Házban „Üzenet 
Erdélybõl - 1000 év történelmi 
címerei” címû kiállítás megnyi-
tóján vehetett részt az érdeklõ-
dõ közönség.

Lovag Novák József, az alkotóA szobrot Györfi Sándor ajánlotta fel
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Egy igazi ünnep

Bizony bajban vagyunk törté-
nelmi ünnepeinkkel. Érezzük 
rajta a kötelezõséget, érezzük, 
hogy sokszor hamis, de leg-
alább is mesterkélt, amiben 
részt veszünk. 

Az iskolában meg még 
inkább. A naplóba például gon-
dosan be kell vezetni az ünnep-
ség tényét, hátha jön valami 
szigorú ellenõr. Meg aztán a 
gyerekek nagyon nagy része 
kettõsen fordul saját népének 
múltjához: még a jó jegy remé-
nyében meg-megtanul kész 
mondatokat akár a történelmi 
eseményekrõl is, de arra már 
csak kevesen hajlandóak, hogy 
a hallottakat életük részévé 
építsék.

Így aztán a mûsorért felelõs 
tanároknak fõhet a fejük. 
Egyrészt meg kellene találniuk 
a megfelelõ hangot. Ha óvatos-
kodunk, akkor leragadhatunk a 
történelmi tények néhány kora-
beli verssel feldíszített ismerte-
tésénél. Ha a mai napnak szóló 
üzeneteket próbálunk megfo-
galmazni, könnyen a napi poli-
tizálás hektikus világában talál-
juk magunkat.

És mi legyen a formával? 
Merjünk-e eltérni a megszokott, 
sokszor már bevált, de néha 
bizony élettelenre sikerült stati-
kus formától? Az elmúlt évek-
ben többen is próbálkoztunk 
színjátékos elemekkel, újszerû 
megközelítéssel. Nagyon tet-
szett például a katolikus iskola 
tavalyi október huszonhar-
madikai megemlékezése.

Nálunk, a Teleki Blankában 
több szerencsés tényezõ is segí-
ti, hogy néha egy-egy történel-
mi mûsor is jól sikerüljön. 
Egyrészt a drámás tanulóink az 
évek alatt kapnak egy olyan 
rutint, amellyel meg tudják 
oldani ezeket az átlagnál nehe-
zebb feladatokat is. A másik 
hatalmas elõny az, hogy nincs 
központilag megkívánt ideoló-
gia, így aztán a rendezõ tanárok 
kellõ szabadsággal nyúlhatnak 
a történelmi anyaghoz. És per-
sze az is igaz, hogy a mûsorké-
szítés is egy külön szakma, 
nem válik kárára egy elõadás-

nak, ha a színpad törvényeit 
évekig tanuló szakemberek ren-
dezik. Nagyon örültem például, 
hogy az idén az Osztályfõnökök 
Szakmai Egyesülete a mi tavalyi 
felvételünket tette fel az ünnep 
elõtt a honlapjára.

Az idén dr. Lázár Zoltánné 
rendezte a mûsort a végzõs drá-
másokkal. A negyvenperces 
elõadás alatt végig feszülten 
figyeltek a különben fecsegésre 
igencsak hajlamos diákjaink, 
marcona kinézetû férfikollégám 
vallotta be utána, hogy õ bizony 
sírva fakadt az elõadás közben.

A mûsorban egy ötvenhatban 
tizenkét éves gyermek (Csics 
Gyula) nemrégiben elõkerült 
naplóját dolgozták fel. Ez a 
nézõpont meglehetõsen izgal-
mas is, hálás is: nem a történe-
lemkönyvek örök szereplõivel 
találkozunk, hanem a szom-
széd Jancsival, Bicskei bácsival, 
Radics bácsival, a fõszereplõ 
hol a szétvert Sztálin szobor 
darabjait keresgéli, hol a Tom 
Sawyert olvassa otthon, azaz 

hús-vér kisfiú.
Hatalmas ötlete volt a rende-

zõnek, hogy a 2006-os kiadás 
elõszavának elmondására egy 
igazi mezõtúri ötvenhatost, a 
fantasztikus kiállású Kovács 
Sándor Lajost kérte fel, megad-
va az alaphangot, alaphangula-
tot (utólagos beszélgetésben 
kiderült, hogy a nézõk között 
volt olyan, aki azt hitte, hogy 
tényleg az õ naplóját láttuk 
aztán).

A színpadi megvalósítás igen 
merész volt, mondhatnám 
borotvaélen táncolt. A napló-
részleteket ugyanis cédérõl 
hallhattuk a Grencsó István 
által írt zenei kísérettel, a sze-
replõk egy-egy rövid 
szövegimprovizációtól eltekint-
ve némajátékban mutatták a 
történteket. Ez akár unalmas, 
szétesõ is lehetett volna, mert 
ez a megoldás igen erõs, tuda-
tos színpadi jelenlétet követel 
meg a résztvevõktõl.

Szerencsére ez a nagyon 
nehéz játék mûködött, megerõ-

sített bennünket abban, hogy 
tényleg nagyon sokat tanulnak 
diákjaink a drámaórákon.

Kati szereti az interaktív meg-
oldásokat (ezt már a városi 
március tizenötödikei mûsorá-
ban is láttuk). Itt a Himnusz 
éneklése kapott a szokottnál 
sokkal nagyobb ünnepélyessé-
get, hiszen az egyik jelenetbe 
foglalta bele: a tüntetõk eléne-
kelték, néhány „beépített” gye-
rek a nézõtéren is felállt, rázen-
dített, mintát adva a többieknek 
is. Így aztán meglepetésünkre a 
Szózat pár sorának prózai 
elmondása közben is automati-
kusan felállt a közönség, ritkán 
érezhetõ katarzist elõidézve.

Az elõadás végén a már szin-
te az ötvenhat „Nemzeti dal”-
ává nemesülõ Márai-vers, a 
Mennybõl az angyal hangzott 
el. Ez egy annyira nehéz szö-
veg, hogy bármilyen jó vers-
mondó diáknak is félve adja 
oda az ember: hiába a jó kidol-
gozás, ha a mögötte levõ életta-
pasztalat hiányzik. Így viszont, 
hogy ötvenhatos vendégünk 
mondta el, megérezhetõek let-
tek a vers mélyebb rétegei is.

Örülök, hogy ilyen kollégáim, 
ilyen diákjaink vannak. Örülök, 
hogy ilyen színvonalú mûsoro-
kat is tudunk elõadni. Örülök, 
hogy ebben az iskolában dol-
gozhatom.

És örülnék, ha Mezõtúr érté-
kén mérné értékeit, és egy kicsit 
jobban szeretné iskolánkat.

Achs Károly
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Várjuk a további szem és fülta-
núk jelentkezését, akik 2011. 09. 
24.-én szombaton Oncsán a mun-
kás úton levõ szabad területen 
megrendezet összejövetelen 
részt vetek 15 és 17 óra 30 perc 
között és látták illetve elõtte hal-
lották az elkövetõ kijelentését, 
hogy nagyon tetszik neki ez az 
üst fedél, amelyet késõbb az után 
futóról az üstbe helyezet 62 cm 
átmérõjû alu lemezbõl készült és 
sötét barna mûanyag fogójú fede-
let leemelte az elkövetõ és a 
közeli ház udvarára bevitték.

Az elkövetõ személye az eddigi 
szemtanuk egyben hangzó állítá-
sa szerint behatárolt csak meg-
erõsítés céljából még szükség 
van újabb szemtanúkra.

Az eljárás megindítása ettõl 
függetlenül folyamatban van.

Kérjük még azt a fiatal embert, 
aki mobil telefonjával lefényké-
pezte az elkövetõt amint a kezé-
ben a fedõvel járdás oldal felé 

távozik, hogy a felvételt rendõr-
ségi ügyeleten, bizonyítási eljárás 
céljából az ügyeletesnek adja át.

Amennyiben az elkövetõ vagy 
családjai közül van egy normáli-
sabb gondolkodású és felfogja, 
hogy az eljárás megindítását ház-
kutatás is követi és az ezzel járó 
tortúrát el akarják kerülni akkor 
kapnak egy lehetõséget, ha az üst 
fedelet adott pillanatban a 
Munkás út 27. számú ház udvará-
ra bedobják, akkor a folyamatban 
levõ eljárást megszüntetjük és 
nem hozzuk nyilvánosságra az 
elkövetõ személyét sem.

Erre az újság megjelenésétõl 
számítva kap 15. napot ez idõ 
alatt átgondolhatja, hogy meg-
éri-e, mert az eljárást megindít-
juk.

Az internet hálózaton tájékoz-
tatást adunk.

Szemtanúk jelentkezését vár-
juk a 06-20-7717-131-en a szemé-
lyük titokban tartása mellett. 

Felhívás!

Október 8-én tartotta megala-
kulásának 30. évfordulóját a 
Henry Dunant Klub. A jeles ese-
ményre elvárták a budapesti, 
martfûi, szolnoki és a tiszatenyõi 
barátaikat, így azután kicsinek 
bizonyult a Közösségi Ház nagy-
terme. A Nemzeti Szállóban meg-
rendezett ünnepségen ott voltak 
a mezõtúri partnerklubok képvi-

selõi is. A klubvezetõk visszaem-
lékezésébõl teljes képet kaptunk 
az elmúlt három évtized jelesebb 
eseményeirõl. A múltba vitt el 
bennünket a régi fotókból szer-
kesztett alkalmi kiállítás is. A 
sok-sok szívélyes köszöntõ sora 
Herczeg Zsoltnak, Mezõtúr város 

polgármesterének ünnepi gondo-
lataival kezdõdött. Dalokkal, ver-
sekkel, vidám jelenetekkel 
készültek a klubtagok is, de a 
fellépõk között ott volt Kozák 
Júlia és Petróczki Csaba is.  
Kedves szavalatokkal készültek a 
Kossuth Úti kisdiákok is, akikkel 
többféle tartalomra épül az évek 
óta tartó együttmûködés. Az 

egész napos vidám programhoz 
Lévai János szolgáltatta a zenét. 

Isten éltessen Benneteket! 
Boldog Születésnapot kívánok én 
is a könyvtár és közösségi ház 
minden munkatársával együtt!                

Boldog Mária 

Születésnapi köszöntés Három nap Erdélyben!

2011. október 14. 15. és 16.-án 
eleget téve Aranyosgyéres város 
meghívásának, a Petõfi Dalkör 
színvonalas elõadást tartott 
Erdélyben. Énekkarunk kibõví-
tett létszámmal 2 citerás kíséreté-
vel mezõtúri és alföldi napdalo-
kat, valamint a nõi kar kórusmû-
veket adott elõ. A népdalok 
Kávási Sanyi bácsi gyûjtésébõl.
Nagy öröm volt, hogy Sanyi 
bácsira még mindig emlékeztek 
az Aranyosgyéresiek. Karsai 
Krisztina karnagyunk segítségé-

vel tovább öregbítettük Mezõtúr 
hírnevét. Az elõadás után szüreti 
bálon vettünk részt, ahol a két 
kórus egy emlékezetes délutánt 
és estét töltött el. Vasárnap 
Tordán a sóbányát néztük meg, 
ahova elkísértek bennünket a 
vendéglátók is. Még Kolozsváron 
egy kicsit szétnéztünk, s utána 
indulás haza. Köszönet az ének-
kar minden tagjának és a kísérõ-
inknek a három szép napért.

Boros Ferencné titkár

Romániában, Mezõtúrtól 320 
ki lométerre található 
Aranyosgyéres. A széphangzású 
megyei jogú településnek a tíz 
évvel ezelõtti népszámláláskor 
közel 27.000 lakosa volt, közülük 
2200 fõ a magyar nemzetiségû. 
Õk énekkarokban, irodalmi 
körökben, egyházi keretek között 
is keresik egymás társaságát és 
elkötelezetten ápolják a magyar 
hagyományokat. Ez év október 
15-én Magyar Napot tartottak, 
ahová több hazai kórus mellett a 
mezõtúri Petõfi Dalkör is meghí-
vást kapott. A mûvelõdési intéz-
mény igényesen kialakított szín-
házterme megtelt az eseményre. 
A Karsai Krisztina vezetésével 
fellépõ kórus mûsorát  elismerés-
sel fogadta a lelkes közönség. 

Nagy tetszést arattak ezúttal is a 
Kávási Sándor gyûjtötte túri nép-
dalok, ezeket Sõrés Erzsébet és 
Iván János citerakísérete is színe-
sítette.  Este szüreti bállal folyta-
tódott a program. 

A Petõfi Dalkör tagjai 2002-ben 
jártak elõször Aranyosgyéresen, 
a következõ évben pedig itthon 
viszonozták a szíves vendéglá-
tást. A két kórus tagjai között 
szövõdött barátságokra alapozva 
ez alkalommal is családoknál 
lehettünk otthon, részesei lehet-
tünk életüknek, ami mindig lelki 
többletet ad egy külföldi utazás-
nak. Útközben élveztük az erdé-
lyi tájak varázsát, Kolozsvár üze-
netét, s felejthetetlen emlék lesz 
a felújított tordai sóbányában tett 
látogatás is.           Boldog Mária

Aranyosgyéres

Az õszi áhítat dalai
A Dalvarázs együttes néhány tagja a Római Katolikus 
Templomban hangversenyezik 2011. november 12-én 

(szombaton) 16 órától.
Mûsoron: Bach, Pergolezi, Schubert, Vivaldi és más 

szerzõk népszerû mûvei

Fellépnek: Herbály Katalin, Kozák Júlia és Major Attila ének, Bene Bálint – 
fuvola, Guba Béláné és Veress Ágnes – cselló és Berczeli Endre – zongora

A rendezvényt támogatja:
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN KFT.
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Telekisek Londonban

Minden országnak, városnak 
és talán még városrészeknek 
külön-külön is egyedi hangulata 
van. Egy hét alatt három fõváros. 
Ez volt az a maradandó élmény, 
amit átélhettünk szeptemberi 
kirándulásunkon. Sokan mond-
ják, hogy már nem olyan nagy 
dolog eljutni Nyugat-Európába, 
szerintem azonban a nagy dolog 
relatív fogalom manapság. Talán 
minden tud élményt nyújtani. Az 
ismerõseimmel és köztük a bará-
taimmal elmenni Brüsszelbe, 
Londonba és Párizsba nekem 
élményt jelent.

Szeptember 10-én délután 
takarókkal, kispárnákkal, hatal-
mas bõröndökkel, és ételekkel 
megpakolt táskákkal felszerel-
kezve gyülekeztünk a busz körül. 
A hosszas szervezés után végre 
elérkezett a várva várt nap: 
magunk mögött hagytuk az inte-
getõ családtagokat, és elindul-
tunk Londonba. A több mint 20 
órás buszozás mindenkit megvi-
selt, de az elsõ kitérõ, Brüsszel 
elfeledtette velünk az út fáradal-
mait. A Szent Mihály- és Szent 
Gudula székesegyház megtekin-
tése után hosszas sétát tettünk a 
belvárosban, és a fõtéren össze-
futó sétálóutcákon nézelõdve 
magunkba szívtuk a város hangu-
latát, és az édességüzletekbõl 
áradó gofriillatot.  Habár nem 
volt sok idõnk a város felfedezé-
sére, a legfontosabb nevezetessé-
gekkel megismerkedtünk.  
Megcsodáltuk a Grand-Place 
barokk épületeit,  s megnéztük a 
pisilõs kisfiút is.  Az Atomiumnál 
történõ fotózkodás után meg-
könnyebbülten szálltunk fel a 
buszra, hiszen végre franciaor-
szági tranzitszállásunk felé vet-
tük az irányt, ahol lehetõségünk 
volt kipihenni magunkat.

A dunkerque-i éjszaka után 
másnap korán reggel, megújult 
erõvel indultunk a Csalagút felé. 
Az átkelés után Canterbury volt 
az elsõ megálló. A szembejövõ 
egyenruhás diákok képe kezdte 
éreztetni velünk, hogy már nem 
otthon vagyunk. Az érsekség 
hatalmas katedrálisa lenyûgözõ 
volt.  A Szent Ágoston apátság 
környékén lévõ kisvárosi vásárló-

utcák forgataga magával ragadja 
az embert. Canterbury szerintem 
egyöntetûen mindenkit elbûvölt 
girbe-gurba kis utcáival. Az angol 
vidék hangulata semmihez sem 
fogható,  különleges.  
Rochesterben a fiúkat is elvará-
zsolta a középkori normann 
lovagvár semmihez sem hasonlít-
ható hangulata. Szinte hallottuk a 
kardok csattogását, a páncélok 
nyikorgását, éreztük a történel-
met a falai között. Sok-sok 
élmény után este végre elfoglal-
tuk Allhallows-i szállásunkat a 
Temze partján elterülõ 
mobilhome parkban.  

Egy ilyen ház 3 hálószobából, 
egy fürdõszobából , egy nappali-
ból (ami egyben - ha találéko-
nyak vagytok - ebédlõ) és egy 
konyhából áll. Nagyon jókat 
fõzõcskéztünk itt esténként. Az 
ágyak kicsit keskenyek ugyan, de 
egy egész napos városnézés után 
nagyjából a zuhanykabinban is 
elaludnál. 

Másnap reggel korán indul-
tunk a fõvárosba. Miután meg-
küzdöttünk a reggeli csúcsforga-
lommal, gyönyörû, napos idõben 
érkeztünk a London Eye-hoz. 
Errõl az óriáskerékrõl lenyûgözõ 
kilátás nyílik Londonra. Késõbb 
néhány órát a Természet-
tudományi Múzeum felfedezésé-
vel töltöttünk, de egy teljes nap is 
kevés lenne ahhoz, hogy bejárjuk 
a hatalmas épületet. A nap továb-
bi részében hosszú városnézõ 
sétát tettünk a belvárosban, ahol 
szinte egymást érik a nevezetes 
épületek és mûemlékek. Jártunk 
a Buckingham palotánál, a 
Trafalgar téren, a Downing 
Streeten, a Westminster apátság-
nál. Aztán voltunk persze a 
képeslapokról már jól ismert 
turistalátványosságoknál is, mint 
a Big Ben, Houses of Parliament, 
Tower of London, Tower Bridge, 
s hosszan sorolhatnánk még…

Befejezésül átsétáltunk a 
Westminster hídon, ahonnan 
gyönyörû látványt nyújt az angol 
Parlament. A sûrû program min-
denkit kellemesen elfárasztott, 
azonban a következõ nap még 
több új élményt tartogatott.

Folyt a következõ számban!

Halloween party

Kicsik és nagyok egyaránt jól 
érezték magukat október 26-án 
este a közösségi ház Halloween 
partiján. Mindenki megtalálta a 
számára megfelelõ elfoglat-
ságot. Negyven tökfaragó mérte 
össze tudását, majd a rémísztõ 
tökfejek elkészítése után ki-ki a 
teaház nyugalmát, a kézmûves 
forgatagot vagy a mozit válasz-
totta. 

Jövõre ismét várunk bennete-
ket!                             -a szerk.-

A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. megkö-
szöni támogatóinak, hogy segítségükkel létrejöhetett a 2011. október 29-i 
Halloween Party.
Mezõtúr Város Önkormányzata, Herczeg Zsolt polgármester, Margaréta 
Cukrászda, Tibi Cukrászda, Peppino Cukrászda, Hanzel Mihály, Vékony Dávid, 
Tóth Katica, Fodor Zoltán, Szegényné Fehérvári Ildikó, Szegény Dóra, Szujó 
Tünde, Kelemen Márta, Mányi Tibor, túrkevei Rácz Lajos, Pont Rádió, INDEX 
TV, Patkós Éva képviselõ, Papp Erika, Némethiné Tolnai Edit.

Szeretettel hívjuk és várjuk régi és új tag-
jainkat, érdeklõdõket a Túr-Tû Foltvarró 
Szakkõr fennállásának 10. évfordulójára 

rendezett jubileumi kiállításra.
Helye: Közösségi Ház

Idõpont: 2011. nov. 16-án 16 órakor

Madárbarát Iskola
Az MKKI Kossuth Lajos 

Általános Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvû Általános 
Iskolája megkapta a Madárbarát 
Iskola címet a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesülettõl.

Betlehemes találkozó!

A közösségi ház várja olyan csapatok jelentkezését, 
akik szívesen betlehemeznének velünk!

Jelentkezési határidõ: 2011. november 14. (hétfõ)
Az elõadás bármilyen technikával kivitelezhetõ:

jelmezes elõadás, bábelõadás, stb.
Korcsoportok:

- óvoda
- általános iskola – alsó tagozat
- általános iskola – felsõ tagozat

- középiskola
A betlehemes jeleneteket 2011. december 16-án szak-

mai zsûri elõtt adják majd elõ a csoportok.
Érdeklõdni az 56/350-075-ös számon lehet!

Szeretettel várunk mindenkit!
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Készenléti gyógyszertár
November 4-10-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
November 11-17-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

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

Ü G Y E L E T E K

Rafael Rajmondó Leonardó
(Rafael Ibolya)

Rafael József Edvárd
(Rafael Henrietta)

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

 Magyari Árpádné Patkós Margit élt 82 évet,
Kun Mária élt 76 évet,

Lakatos Istvánné
Schuszter Terézia élt 78 évet,

Balog Sándor élt 77 évet.

Videotéka kiadó a 
Közösségi Házban. Jól bejára-
tott, nagy vendégkörrel ren-
delkezõ központi helyen.

Ugyanitt DVD vásár 
200,-Ft-tól!

Érdeklõdni a helyszínen 
minden nap: 14-20 óráig

Rafael Gusztáv Dávid
(Rostás Renáta)

Dávid Hunor
(Enyedi Szilvia)

Anyám fekete rózsa
Anyámnak fáj a feje –

anyámnak fáj a semmi,
Anyám fekete rózsa

nem tud kiszínesedni.
Egy éjjel földre roskad,

megtört lesz majd, kicsi –
Bejön egy madár érte

s csõrében elviszi.
(Csoóri Sándor)

Anyám fekete rózsa – ezt a 
nevet viseli az erdõkertesi sza-
valóverseny, melynek több-
ször díjazott résztvevõje volt. 

2011.október 7-án búcsúztunk el Szendrei Lajosné Marika néni-
tõl  az Alsórészi temetõben. Sokszor van úgy az életünkben, hogy 
az öröm és a fájdalom egyszerre ereszkedik a szívünkre. A Henry 
Dunant klub tagjai is ezt élték át. Miközben készültek a jubileumi 
ünnepségükre elment közülük a versíró, versmondó, derûs termé-
szetû, szellemes szép asszony. Imádta szórakoztatni társait. 
Állandó szereplõje volt a nyugdíjas rendezvényeknek.   Orvosai 
idõnként szigorú pihenésre ítélték, de Õ ösztönösen úgy érezte, 
hogy számára a legfontosabb gyógyír a versekbõl és  a közönség 
szeretetébõl ered. Az utóbbi években már felügyeletre szorult és a 
szociális otthon lakója volt. Szegényebbek vagyunk nélküle, 
sugárzó személyiségének emlékét megõrizzük!    Boldog Mária 

November az egészség hónapja!
2011. november 9. 17 óra – Dr. Bakti Éva homeopátiás orvos 

elõadása a közösségi ház nagytermében!
2011. november 24. 14 óra – a Henry Dunant klub meghívott-

ja Dr. Vizdák Márta gyógyszerész tart elõadást!
A belépés díjtalan!

Szeretettel vár minden érdeklõdõt a Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Újra elismerték!
Mezõtúr város legnagyobb rendezvénye a Túri Vásár a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés Gazdasági Bizottsága dönté-
sének értelmében „Egyéb turisztikai szolgáltatás és termék” kate-
góriában a 2008. év után ismét elnyerte a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye Turisztikai Védjegye kitüntetõ címet. A tanúsítványt 2011. 
október 27-én Szolnokon ünnepélyes keretek között Kovács Sándor 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés elnöke adta át Az elis-
merést Mezõtúr Város Önkormányzata nevében Batta Attila Viktor 
alpolgármester, és a Túri Vásárt szervezõ Mezõtúri Közmûvelõdési 
és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit. Kft. ügyvezetõje Bordács 
László vette át.

A 2011. augusztus 14-én új helyszínen, új idõpontban megrende-
zett Túri Vásárra több mint 20 000 látogató volt kíváncsi.

Bordács László

A Túri Motoros Klub min-
denkit szeretettel vár a- 
Pannóniával a Kínai olimpiára 
- elõadásra. Az elõadás helyszí-
ne: A közösségi ház nagyterme

Idõpontja:- 2011. november 
12. / szombat / 16 óra. A ren-
dezvényre a belépés díjtalan!
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