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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Felhívás tüdõszûrõ vizsgálatra

Felhívás

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Mezõtúr városban
2012. április 23 - tól 2012. június 15 – ig tüdõszûrõ vizsgálatot végeznek.
A szûrõvizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /
TAJ kártya/ bemutatása szükséges.
A szûrés helye: Mezõtúr,
Újváros XIII. utca 11. (Színpados
Iskola)

térítési díj befizetéséhez a szûrés helyén lehet csekket igényelni.
14 és 40 éves életkor között,
- akinek munkája vagy továbbtanulása miatt van szükség a
szûrõvizsgálatra - a szûrõvizsgálathoz igényeljen foglalkozás
egészségügyi /üzemorvosi/
beutalót.
18 év alattiak esetében a szûrés elvégzéséhez szülõi/törvé-

Képünk Illusztráció

nyes képviselõi beleegyezésre
van szükség, az erre szolgáló
nyomtatványt a helyszínen kell
aláírni. Ezzel egyidejûleg be
kell mutatni mind a szülõ/törvényes képviselõ, mind a 18 év
alatti személy személyi igazolványát és TAJ kártyáját.
Akinek szüksége van a vizsgálat eredményére, jelezze igényét és vigyen magával felbélyegzett, megcímzett borítékot.
Az elkészült eredményt postai
úton küldik meg részére.
Tegyen egy lépést egészségének megõrzése, a betegségek
korai felismerése érdekében!

A szûrés idõpontja:
hétfõ 12 - 17-ig
kedd 8 - 13-ig
szerda 12 - 17-ig
csütörtök 8 - 13-ig
péntek 8 - 13-ig
A tüdõszûrõ vizsgálat ebben
az évben nem kötelezõ, azonban saját és mások egészségének megõrzése érdekében kérjük, hogy szíveskedjenek a szûrõvizsgálaton megjelenni!
Felhívjuk a 40 éves kor feletti
lakosok figyelmét, hogy részükre a tüdõszûrõ vizsgálat térítésmentes!
40 éves kor alatt a megelõzõ
célú szûrõvizsgálat térítésköteles, melynek összege 860 Ft. A

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Tisztelt Mezõtúriak!
Botyánszky János evangélikus lelkész 1934-1976 között élt
Mezõtúron.
(1894-ben
Medgyes-egyházán született.)
Õ volt az, aki 1944. június
16-án megszólaltatta az evangélikus templom harangját, a
mezõtúri deportált zsidók téglagyári gettóból a vasútállomásra történõ szomorú menete
alatt.
Õ volt 1944-ben a református
gyülekezet pásztora és a katolikus hívek gondozója.
Hat évig pótrabbija a városba
visszatért kevés, megmaradt
zsidó embernek.
Folyékonyan beszélt szlovákul, németül, héberül, latinul,
ógörögül, tótul, oroszul.
Feleségével együtt építették
fel Túlakörösön a tanyasi iskolát. Több egyházi és társadalmi
szervezet tagja volt (MAFC
díszelnöke, Luther Szövetség
elnöke, városi képviselõ,

Hadigondozottak
Országos
Szövetségének megyei titkára,
stb.) A rászorulóknak nemcsak
vigaszt, hanem szükség szerint
pénzt és élelmet adott nemzetiségüktõl és vallási hovatartozásuktól függetlenül.
Emlékét a mezõtúri képzõmûvészeti alkotótelep 2012. évi
közösségi vállalásaként Gyõrfi
Sándor szobrászmûvész formázza meg.
A szobor avatására az evangélikus templom parkjában
2012. június 17-én a tolerancia
napján kerülne sor.
Várjuk adományaikat, hogy
méltóképpen tudjunk emléket
állítani Botyánszky János lelkésznek.
Számlaszám: Mezõtúr Mûvészeti Közalapítványa
11745097-20003593
Tisztelettel:
Mezõtúr Város Önkormányzata
Mezõtúri Evangélikus
Egyházközség

Pályázati felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!
Önkormányzatunk pályázatot hirdet Mezõtúr megújulása
érdekében. Ebbe a folyamatba
szeretnénk bevonni Önöket,
mezõtúriakat is, hiszen a város
és új arculata csak úgy lehet
sikeres, ha azt lakói is magukénak érzik.
Ezért pályázati felhívással
fordulunk a város lakóihoz az
alábbi témakörökben:
- Mezõtúr város kabalafigurájának megtervezése;
- Esszépályázat általános- és
középiskolásoknak: Miért szeretek Mezõtúron élni címmel.

Felhívásunk célja, hogy a
városunk új arculatában megjelenjenek azok az értékek, amelyek azoknak az embereknek
fontosak, akikért valóban létezik és mûködik a település.
A részletes pályázati kiírások
letölthetõek a www.mezotur.hu
weboldalon vagy beszerezhetõek a Polgármesteri Hivatal és a
Közösségi Ház portáján.
Bõvebb
információért
Karsainé Szabó Juditot (56/551923, jkarsaine@mezotur.hu)
kereshetik.
Herczeg Zsolt, polgármester

Ismét Nemcsak Berry koncert

2. old. 30 éves az ének-zene tagozat

4. old.

Kompközlekedés

2. old. Költészet napja a Városi Galériában

5. old.

Városnapi programok

3. old. Hírek röviden

7. old.
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Pályázat

Mezõtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága
pályázatot hirdet politikai tevékenységet nem folytató társadalmi szervezetek, egyesületek számára, mûködésük és 2012. évi
rendezvényeinek támogatására.
A pályázatnak tartalmaznia
kell az alábbi adatokat:
- a pályázó társadalmi szervezet, egyesület nevét, taglétszámát,
- tevékenységük rövid ismertetését,
- a pályázat ügyintézõjének
nevét, elérhetõségét: - telefon,e-mail címét,
- a tervezett program megnevezését, rövid ismertetését és a
költségvetését,
- a 2012. évre tervezett mûködési költségüket, ezen belül a
fõbb költségelemeket,
- bírósági nyilvántartásba vételüket bizonyító okirat másolatát,
- a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi nyilatkozat.
Az önkormányzat a társadalmi
szervezetek, egyesületek mûködésének és a 2012. évi rendezvényeinek támogatása céljából
1.6000.000 Ft-ot különített el a
költségvetésben, ez az összeg
kerülhet felosztásra több szervezet között.
A pályázat benyújtásának
(postára adásának) határideje:
2012. május 25.
Cím: Polgármesteri Hivatal

Mezõtúr Polgármesteri Kabinet
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni:
„Civil pályázat 2012”
A pályázat benyújtása után
hiánypótlásra nincs lehetõség. A
hiányosan vagy késve benyújtott
pályázatok nem támogathatók.
A beérkezett pályázatokat az
Ideiglenes Bizottság – az egyes
bizottságok véleménye alapján a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvényben foglalt
rendelkezések alapján bírálja el,
melynek eredményérõl a döntést
követõ 15 napon belül a pályázókat tájékoztatja. A támogatás kifizetésének módjáról Mezõtúr
Város
Önkormányzatának
Ideiglenes Bizottsága dönt utólagos elszámolási kötelezettség
mellett. A pályázó az elnyert
támogatásról legkésõbb 2012.
december 15-ig számlamásolatokkal köteles elszámolni. Amely
szervezet határidõre nem számol
el, az kizárja magát a jövõ évi,
hasonló célra kiírt pályázatból.
A 2007. évi CLXXXI. törvényrõl
szóló tájékoztató, valamint az
ahhoz kapcsolódó összeférhetetlenségi nyilatkozat minta a www.
mezotur.hu honlapról letölthetõ.
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban valamilyen kérdése
merülne fel keresse Makainé Ésik
Klára ügyintézõt (tel: 56/551913, e-mail: kmakaine@mezotur.
hu).
Herczeg Zsolt, polgármester

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2012. március 29-ei soros
nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott:
- az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal gazdálkodás
szabályairól,
- a közterületek elnevezésérõl és jelölésérõl,
- a közterületen történõ szeszesital fogyasztás korlátozásáról
szóló 19/2011.(X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról,
- önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérõl,
- Mezõtúr Város Önkormányzata az átmeneti gazdálkodásról
szóló 25/2009.(XII.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérõl,
- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról szóló 25/2007.(XII.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Polgármesteri
Hivatal Mezõtúr Polgármesteri Kabineténél, va-lamint a városi
könyvtárban.
A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a
Városháza portáján lehet igényelni.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Kompközlekedés
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a kompközlekedés
Mezõtúr-Szarvas között a
Hármas-Körös folyón újraindult.
A komp menetrendje az
alábbi:
Január 07:30-16:30
Február 07:30-16:30
Március 07:00-17:00
Április 06:00-18:00
Május 06:00-20:00
Június 06:00-21:00
Július 06:00-21:00
Augusztus 06:00-20:00
Szeptember 06:00-18:00
Október 06:00-17:00
November 07:00-16:00
December 07:30-16:00

Ismét egy fergeteges
zenés-táncos mulatság a

Nemcsak Berryvel
Mezõtúron 2012. május 26-án
szombaton 22 órai kezdettel
a Sétáló utcában.
Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

A belépés ingyenes!

További
felvilágosítás:
06-30/393-13-53,
vagy
06-30/855-20-65-ös telefonszámon kérhetõ.
Üzemeltetõ: Mezõtúr és
Környéke Víz –és Csatornamû

Kft. 5400 Mezõtúr, Gorkij út 25.
Díjtételek:
1. Személydíj, gyalogos: 50.2. Kerékpár segédmotor,
kerékpár, motorkerékpár, lábasjószág 200.3. Személygépkocsi (9 fõig),
autóbusz (21 fõig), tehergépkocsi (3,5 t.-ig), szekér, gumikerekû lóvontatású kocsi: 480.4. Személygépkocsi (9 fõig)
vontatmánnyal együtt, autóbusz (21 fõig) vontatmánnyal
együtt, tehergépkocsi (3,5 t.-ig)
vontatmánnyal együtt: 900.5. Tehergépkocsi (3,5 t.
fölött), autóbusz( 21 fõ fölött),
vontató, mezõgazdasági vontató: 1000.6. Tehergépkocsi (3,5 t. fölött)
vont atmánnyal,
autóbusz (21 fõ
fölött)
vontatmánnyal, vontató
vont atmánnyal,
mezõgazdasági
vontató vontatmánnyal: 1500.A
jármûvek
viteldíja a vezetõ
díját tartalmazza!
A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák!
Herczeg Zsolt
polgármester
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Programajánló

2012. május 25-26-án
ismét megrendezésre
kerül a Városnap és május
27-én a gyermeknap. A
részletekrõl a késõbbiekben tájékoztatjuk Önt
lapunk hasábjain, a www.
mkskft.hu és a www.
mezotur.hu webcímeken,
valamint a plakátokon.
Most rövid ízelítõt adunk
a programokból.

2012. május 25.
(péntek)
Ebben az évben a tudományos konferencia témája
Mezõtúr város irodalma. Az
elõadások
helyszíne
a
Polgármesteri Hivatal díszterme. Erdélyi József munkásságáról elõadást tart Vass
Krisztián, a Miskolci Egyetem
irodalomtörténésze.
Nagy
Emma munkásságáról elõadást
tart Achs Károly, a Teleki
Blank a
Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium tanára. Az elõadások után átadásra kerülnek a
„Mezõtúr sportjáért” és a
„Mezõtúr kultúrájáért” kitüntetések.
Ezen a napon díjazzuk a
kabalafigura-tervezés és esszéírás témákban meghirdetett
pályázatokra beérkezõ pályamûveket. A pályázati felhívást
lásd az 1. oldalon.
A Kossuth Lajos Általános
Iskola egész hetes ünnepi programsorozattal várja Önt,
melyek közül az alábbiak lesznek május 25-én (pénteken):
15:00 – 16:00-ig felvonulás,
közben
megálló
a
Városházánál, ahol Herczeg
Zsolt,
Mezõtúr
Város
Polgármestere köszönti a felvonulókat. Ezt követõen a
Kossuth téren és a Szabadság
téren délutáni szerenádot hallhatnak a város lakói.
Majd 17:30-tól elõadómûvészek estje: Mester Viktória –
operaénekes, Szávai Viktória –
színmûvész, Kovács Katalin –
operaénekes, Kovács Tímea –
énekesnõ valamint a Bartók
Kamarakórus.
Helyszín:
Kossuth Lajos Általános Iskola.

2012. május 26.
(szombat)
Délelõtt 8 órától tártkapus
sportnap keretében várjuk a
teniszezni, tekézni szeretõket a
Városi
Sportcentrumban
(Bõvebb információ: Barta
Gyula sportágazatvezetõ, telefon: 06-20-481-6233).
A Közösségi Ház mellett, a
Szabadság téren szombat délelõtt lesz a városkapitányi viaskodás és a száraztésztából
készült ételek fõzõversenye is.
A fõzõversenyre 3 fõs csapatok
jelentkezését várjuk, a városkapitány választásra pedig
egyéni nevezéseket.
Mindkét versenyre jelentkezni lehet, valamint bõvebb
információt nyújtunk az alábbi
módokon: személyesen a
Közösségi Ház portáján és titkárságán, telefonon: 350-075ös
számon,
e-mailben:
titkarsag@mkskft.hu.
A Városnap programjainak
keretében az önkormányzat
Turisztikai Munkacsoportjának
javaslatára május 26-án kerékpártúrát szervezünk az alábbi
útvonalon:
Mezõtúr
–
Kisvizköz - Árvízkapu, Hármas
zsilip – Túrtõ - Mezõtúr. A túra
hossza kb. 16 km. Célunk az,
hogy mi, helyi lakosok is
ismerjük környeztünk természeti értékeit.
A nap folyamán a rendezvény egyik helyszínéül is szolgáló, méltán népszerû közösségi területet, a Szabadság téri
parkot tovább szépítjük mindannyiunk érdekében. A városszépítõ akcióhoz természetesen várjuk a lakosság csatlakozását is. Tegyünk közösen környezetünkért!
A részletekrõl a következõ
lapszámban adunk bõvebb
tájékoztatást.
A Kossuth Lajos Általános
Iskola ünnepi programjainak
keretében 16:00 – 17:00 óra
között jubileumi hangverseny
lesz az iskolában.

2012. május 27.
(vasárnap)
Gyermeknapi programokkal
várjuk a kedves gyermekeket

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a T. Ügyfeleinket, hogy a 2012. évi
munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló
39/2011. (X. 14.) NGM rendelet 2. § a)
pontja értelmében
április 30., hétfõ pihenõnap
április 21., szombat munkanap
A Polgármesteri Hivatal Mezõtúr
április 20-án (péntek)
hétfõi ügyfélfogadási rend,
április 21-én (szombat)
pénteki ügyfélfogadási rend szerint
mûködik.
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Pályázati felhívás
A Nagykun Hagyományõrzõ
Társulás pályázatokat írt ki:
1. A Társulás honlapjának
elkészítésére.
A pályázat célja: a honlap
arculatának megújítása és a
honlap karbantartása.
A pályázat részletes kiírása
megtekinthetõ a www.mezotur.
hu honlapon.
2. A társult önkormányzatok
(Berekfürdõ, Karcag, Kenderes,
Kétpó, Kisújszállás, Kunhegyes,
Kunmadaras,
Mezõtúr,
Túrkeve) részére a Kunok II.
Világtalálkozójához kapcsolódó rendezvények támogatására.

A pályázat célja: a társult
önkormányzatok
területén
megrendezendõ, a Kunok II.
Világtalálkozójához kapcsolódó rendezvények támogatása. A
pályázók köre: a Nagykun
Hagyományõrzõ
Társulás
önkormányzatai. Az önkormányzatok területén mûködõ
civil szervezetek, egyesületek,
klubok az önkormányzatok
társrendezõiként pályázhatnak.
A pályázat részletes kiírása
megtekinthetõ a www.mezotur.
hu honlapon.
Herczeg Zsolt
polgármester

Mezõtúr Város Kórház-Rendelõintézet Közalapítvány
Kérjük továbbra is támogassák közalapítványunkat, hogy a
jövõben is lehetõségünk legyen a segítségnyújtásra.
Adószámunk: 19223773-1-16
Számlaszámunk: OTP Mezõtúr 11745097-20004288

és
szüleiket
a
Városi
Strandfürdõ területén. Ökojátszóház, szerencsehorgászat,
vidámpark, kézmûves foglalkozás, légvár, lovaglás. A színpadon a nap folyamán fellépnek:
Dodgem
zenekar,
Kolompos Együttes és az
X-faktorból jól ismert Baricz
Gergõ. Délelõtt lesz kutya
szépségverseny az Erzsébetligetben, és kerékpáros ügyességi verseny a Stranfürdõ elõtti
területen.
Ezen a napon köszöntjük a
Városnap elsõszülöttjét, és az
50. illetve 60. házassági évfor-

dulójukat 2012-ben ünneplõ
házaspárokat. (Jelentkezés a
Polgármesteri
Hivatalban
Makainé Ésik Kláránál, tel.:
551-913)
A strandfürdõ területére kedvezményes belépõkkel jöhetnek be, mely ár magába foglalja a fürdõ használatát is.
Minden érdeklõdõt nagyon
sok szeretettel várunk programjainkra!
Mezõtúr Város Önkormányzata
és a fõszervezõ Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft.
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30 ÉVES AZ ÉNEK-ZENE TAGOZAT

A mezõtúri Kossuth Lajos
Általános Iskolában 1982
óta folyik emelt szintû
ének-zene oktatás. A tagozat alapítója Seres
Attiláné, minannyiunk
által tisztelt és szeretett
Jutka néni.

mely újabb lendületet adhat a
további munkához.
Ebben az évben május 21 és
26 között egy egész hetet szentelünk a jubileumra.

1982-ben, Kodály születésének 100. évfordulóján kapta
meg az intézmény a jogot énekzene tagozatos osztály indítására. A cél az volt, hogy zeneértõ,
zeneszeretõ embereket neveljünk a jövõ számára.
Felmérések bizonyítják, hogy
a zenei nevelés jótékony hatással van a személyiség fejlõdésére, segít más tantárgyak könynyebb elsajátításában. Mai
modern világunkban elengedhetetlenül szükséges a különbözõ területek kompetenciáinak
fejlesztése, melynek fontos eszköze lehet a zenei nevelés is.
Mindezek mellett a legfontosabb mégis az érzelmi nevelés,
mert Kodály szavaival élve:
„Lehet élni zene nélkül: A
sivatagon át is vezet út. De mi,
akik azon fáradozunk, hogy
minden gyerek kezébe kapja a
jó zene kulcsát s vele a rossz
zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete
útját, mintha sivatagon menne
át, hanem virágos kerteken.”
A kezdetben heti 5, majd a
tantervi változtatások következtében heti 3-ra csökkent énekórák mellett diákjaink heti 2
énekkari foglalkozáson vesznek
részt.
Iskolánkban jelenleg 3 kórus
mûködik. A Kicsinyek Kórusa
1984-ben alakult, majd az idõ
múlásával létrejött a felsõ tagozatos Nagykórus, 2005-ben
pedig a már végzett diákokból
megalakult a Vivace kamarakórus.
Az elmúlt évtizedek alatt
kiváló diákok hagyták el az
iskolát, akik ma is örömmel
gondolnak vissza egykori diákéveikre. A régi lelkesedéssel térnek vissza régi sikereik helyszínére. Fontosnak tartjuk, hogy
legalább tíz évenként megálljunk egy kicsit, emlékezzünk,

15:00 A jubileumi hét programsorozatának ünnepélyes
megnyitója.
Közremûködnek a Kicsinyek
Kórusa és a Napraforgó Kórus.
Kiállítás az elmúlt 30 év emlékeibõl.
16:00 Zenei mûveltségi vetélkedõ
17:00 Filmvetítés: „az elsõ 10
év”

A jubileumi hét
programja:
2012. május 21.

2012. május 22.
15:00 Népdaléneklõ verseny:
- 3 - 4. osztályosok
- 5 - 6. osztályosok
- 7 - 8. osztályosok
17:00 Filmvetítés: „ a második
10 év”

2012. május 23.
15:00 Rozsdalovag és a kísértet címû gyermekmusical bemutatója.
Közremûködnek az iskola
drámaszakkörösei
és
a
Napraforgó kórus
17:00 Filmvetítés: „a harmadik 10 év”

2012. május 24.
15:00 Népzenei délután
- Citerazenekarok bemutatója: Tücsök, Cimbora, Lókötõk
- Veres Kata Luca és zenekara
- Hodos Szilvia népzenész
18:00 Pop-rock zenekarok
bemutatója

2012. május 25.
8:00 - 10:00 30 km-es emlékfutás - váltófutás
15:30 Felvonulás, közben
megálló a Városházánál, ahol a
Polgármester úr köszönti a
jubiláló iskolát.
17:30 Elõadómûvészek estje
- Szávai Viktória - színmûvész
- Kovács Tímea - énekesnõ
- Bartók kamarakórus

2012. május 26.
16:00 - 17:00 Jubileumi hangverseny
19:00 - 21:00 Állófogadás a
programban résztvevõk számára

Gyermekrajz pályázat
A Mezõtúri Közmûvelõdési
és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. 2012-ben is megrendezi a „Gyermeknapi rajzkiállítást”. A versenyre három-–
óvodás, alsó tagozatos, felsõ
tagozatos kategóriában – várjuk
a gyerekek rajzait.
Idei témánk: Vízparti kalandok családommal.
Bármilyen
technikával
készült kasírozott képeket

küldhetnek be a jelentkezõk.
Az alkotások beérkezési
határideje: 2012. május 18.
(péntek), 16.00 óráig.
A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának
helye és idõpontja: Közösségi
Ház nagyterme 2012. május
25.(péntek) délelõtt 10.00 óra.
A legjobban sikerült rajzok
alkotói díjazásban részesülnek.
Bordács László, ügyvezetõ

Meghívó
A Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület rendezésében és a város
több munkahelyi közössége, valamint egyéb szervezetek közremûködésével 2012. május 1-jén várunk mindenkit szeretettel a
II. Túri Majálisra. A délelõtti karnevált követõen 12-órától az
Erzsébet - ligetben egész napos, színes programokkal szeretnénk egy emlékezetes, tavaszváró rendezvényt hagyománnyá
tenni és ezzel is népszerûsíteni Mezõtúrt.
További részletes információk a plakátokon és az alföldközepe.hu honlapunkon.
Bélley F.

Rákóczi nap
2012. április 4-én II. Rákóczi
Ferencrõl emlékeztünk meg,
immáron huszadik alkalommal.
Az ünnepélyes iskolagyûlésen
tagintézmény-vezetõnk Lovasné
Török Katalin és igazgatónk
Kozák Zsolt igazgatói dicséreteket és emléklapokat adtak át
azoknak a tanulóknak, akik
kiemelkedõ versenyeredményeket értek el, illetve 100 ötöst gyûjtöttek össze. Az ünnepi mûsort a
Fülemüle kórus és a Leg a láb
táncosai színesítették. A délelõtt
folyamán az alsósok és a felsõsök
különbözõ versenyeken vettek
részt, amelyek felelevenítették II.
Rákóczi Ferenc életét. Az alsósok
váltóversenyen mérték össze

tudásukat, az „a”-sok a „b”-sek
ellen. A feladatok között volt:
határátlépés útlevéllel, várfoglalás, lovaglás seprûn. A versenyt
szoros küzdelemben az „a”-sok
nyerték. A felsõsök a saját termükben rádión keresztül kapták
meg a feladatokat. Például: zászlókészítés, csatadal-írás, szövegfeldolgozás. Közben az udvaron
ügyességi versenyen vehetett
részt minden osztályból 2-2
tanuló.
Ezek után elültettük a Rákóczi
fát az udvaron. Majd minden
osztály az „Egy palánta egy gyerek” felhívásunkra „kivirágoztatta” iskolánk környezetét.
A szervezõk

2012. április 20.

Futball tehetségkutató program
A Polgár Alapítvány 2012.
április 5-én tehetségkutatót rendezett a futball területén tehetséges gyerekeknek Egerben. Az
Újvárosról Raffael Rómeó és
Fehér Attila vett részt ezen a
rendezvényen. 80 gyerek tehetségét mérték fel ezen a napon
és minden elfogultság nélkül
állítom, hogy mind technikai
tudásban, mind fegyelmezettségben az élbolyban végzett
mindkét fiú. Nagyon büszke
voltam rájuk, azonban a döntést sajnos nem én hozom meg.
A szakemberek a következõ
szempontokat nézték a gyerekeken:
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- technikai/játékkészséget,
- az agilitást (akaratot),
- fizikai felkészültséget.
Miután az országban több
ilyen válogató zajlik, kb. 500
gyerek felmérése után 40 fõt
hívnak meg egy 1 hetes ingyenes edzõtáborba. Azt kell még
tudni errõl a kezdeményezésrõl, hogy kizárólag olyan gyerekek vehetnek részt, akik hátrányos helyzetû, nehéz sorsú családból származnak. Nagyon
örültem, hogy a két fiúnak megadatott ez a lehetõség és, hogy
én is ott lehettem velük. Az utazást intézményünk támogatta.
Lázár Miklós

Teleki a befutó!
Az elmúlt idõszakban nyerõ
csapat kovácsolódott össze a
Teleki Blankában. A Balog Diána
vezetésével megalakult futócsapat remekül teljesít az ország
bármely pontján. A versenyekrõl
Molnár Katalin így nyilatkozott:
„Rendszeresen edzünk és ha
alkalmunk adódik együtt futunk
a versenyek elõtt. A testnevelõ
tanárom Balog Diána figyeli a
versenykiírásokat és amelyikre
tehetjük benevezünk. A hónapban két megmérettetésen is részt
vettünk Vácon a 16.Duna menti
Zöldsport
Fesztiválon
és
Kecskeméten a Vásárhelyi
Félmaratonon. Mindkét eseményen dobogós helyezéseket
értünk el. A csapat tagjai :Szûcs
Ádám 11.C, Varga Tamás (626
tagintézmény), tanárnõ és én.
A mezõtúri csapatunk a legtöbb helyen jól ismert remek

sportteljesítményérõl. Izgatottan
készülünk a következõ versenyre
ami Albertirsán lesz.. Örülök
annak,
hogy
iskolánknak
nagyobb ismertséget szerzünk az
országban.
Reménykedünk
abban, hogy a sikereink meghozzák a sportoláshoz való kedvet és
elszántságot a diákoknak.”
Köszönöm szépen, további sok
sikert kívánok és hasonló jó eredményeket!
Achs Júlia 12.E

Költészet napja a Városi Galériában
“A KÖLTÉSZET AZ EMBER
LÉTEZÉSÉNEK EGYETLEN
KONKRÉT BIZONYÍTÉKA”

(Gabriel Garcia Marquez)

Folytatódott a „Leg a láb”-os
húsvéti hagyomány
A hagyományoknak megfelelõen idén is lovas kocsival és
zenekarral tették tiszteletüket a
néptáncos fiúk és tanárok húsvét alkalmából a lányos házaknál. Vízbevetõ hétfõ, illetve
húsvét hétfõjének hagyományát felelevenítve ismét megöntözték a lányokat, asszonyokat.
A legfontosabb cél, hogy
megõrizzék és ápolják azokat a

tradíciókat, amelyek oly fontos
szerepet játszottak elõdeink
életében. Így teremtve meg az
esélyt, hogy ezek az értékek
fent maradjanak.
A locsolkodások után a
Rákóczi úti Általános Iskola
aulájában folytatódott a mulatság. A jó hangulatról és a
muzsikáról a Suttyomba zenekar gondoskodott. szervezõk

A költészet ünnepérõl a
város minden oktatási és
nevelési intézményében
megemlékeztek ez évben
is.
A Teleki Blanka Gimnázium
ez alkalommal azonban kilépett az iskola falai közül. A
plakátok és szórólapok a
Kiállítási Csarnokba hívogatták
a város versszeretõ közönségét,
akik szép számmal el is jöttek a
családias légkörûre sikeredett
elõadói estre. A rendkivül igényes és sokszínû válogatást
nyújtó programot jelképesen
négy felvonásra osztotta az est
fõrendezõje és háziasszonya:
dr. Lázár Zoltánné Gyõrfi
Katalin, aki érezhetõen maga
mellett tudhatta kollegái, barátai segítségét. Indításként veretesebb, komoly mûvek hangzottak el, majd idegen nyelvû
verseket és dalokat hallhattunk,
a harmadik pillér a vidámság, a
humor jegyében építkezett, s
befejezésül József Attila megze-

nésített versei zárták a nagy
élményt nyújtó ünnepséget. A
programban közremûködtek a
jelenlegi drámatagozatos diákok, a régi telekisek közül
Kádár Edit, Nemes Ági és a
Lázár-fivérek, a mezõtúri ’56os eseményekben résztvevõ
Kovács Sándor. Nagy figyelem
övezte – különösen a diákság
részérõl – Achs Károly tanár úr
versmondását. Az est egyik
fénypontja volt József Attila –
Ágnes Vanilla: Uram címû
mûve, Nemes Ágnes-ének és
Lázár Domokos-gitár elõadásában, mialatt a zeneiskola legjobb balett táncosai Gyenes
Katalin koreográfiájával erõsítették a vers mondanivalóját. A
Városi Pedagógus Kórus – ahol
szép példáját láthatják a diákok
tanáraik együttmûködésének is
– jól illeszkedett a mûsorba.
Külön örömet okozott a kitûnõ
akusztikájú volt Zsinagógában,
hogy szinte minden produkció
erõsítés nélkül tudott örömet
szerezni a hálás hallgatóságnak. Köszönet a sok felejthetetlen pillanatért!
Boldog Mária

6

2012. április 20.

mezõtúr és vidéke
Költészet Nap a könyvtárban

Ebben a bajoktól õszülõ
világban - korosztálytól
függetlenül - mindennap
rohanunk és már alig veszszük észre, hogy életünk
önmaga is csoda, s benne
az irodalom, a költészet az
öröm forrása. Az MKKI
Móricz Zsigmond Városi
Könyvtára erre szerette
volna ráirányítani a figyelmet a Költészet Napja
alkalmából meghirdetett I.
Kistérségi
Szavalóversennyel.
A négy kategóriában meghirdetett programra 135 fõ jelentkezett! Minden korcsoportban
nagyon nívós szavalatokat hallhattunk. A magyar költészet gazdag tárházából gyönyörû verseket választottak a versenyzõk.
A kategóriák gyõztesei gálamûsor keretében mutatták be
verseiket április 11-én 17 órától.
Ezúton is szeretném kifejezni
köszönetünket a felkészítõ pedagógusoknak és szülõknek, a
bíráló bizottságok munkájában
résztvevõ partnereinknek és
minden kedves segítõnknek.
Gyõztesek és különdíjasok
Általános iskolások

Bán Lõrinc

1-2. osztály
I. helyezett Bán Lõrinc
Rákóczi Úti Ált. Isk.
II. helyezett Gonda Panna
Református Kollégium
III. helyezett Csányi Réka
Református Kollégium
Különdíj
Arany Koppány Mesterszállási Ált. Isk.
Tóth Marcell Szent István
Katolikus Ált. Isk.
Bán Gergõ Rákóczi Úti Ált.
Isk.
3-4. osztály
I. helyezett Kiss Csenge

Református Kollégium
II. helyezett Sándor Henrietta
Kossuth Lajos Ált. Isk.
III. helyezett Bíró Szilveszter
Mesterszállási Ált. Isk.
Különdíj
Lázár Blanka Kossuth Lajos
Ált isk.
Lázár Flóra Kossuth Lajos Ált.
Isk.
Igriczi Réka Református
Kollégium
Felsõ tagozat
I. helyezett Berec Katalin
Református Kollégium
I. helyezett Szabó Viktória
Református Kollégium
II. helyezett Pap Csenge
Református Kollégium
Különdíj
Patkós Balázs Református
Kollégium
Olasz Ákos Református
Kollégium
Abai Andrea Rákóczi Úti. Ált.
Isk.
Középiskolások
I. helyezett Könnyû Ákos
Ványai Ambrus Gimn. Túrkeve
I. helyezett Blaskovits Eszter
Teleki B. Gimn.
II. helyezett Lõwei Lili
II. helyezett Berényi Norbert

István Teleki B. Gimn.
III. Nagy Sára Református
Kollégium
Különdíj
Nagy Dóra Teleki B. Gimn.
Tóth Dorottya Horváth Mihály
Gimn. Szentes
Felnõttek
I. helyezett: Oroszné Szamos
Margit
II. helyezett Szegény Zsanett
III. helyezett Zemlényi Lajosné
Különdíj
Gyõrfi Sándor
A gálamûsor keretében
került sor a Tini olvasópályázat díjazottjainak jutalmazására.
I. helyezett: Szûcs Diána
Dorka Kossuth Lajos Ált. Isk.
II. helyezett Márki Réka
Rákóczi Úti. Ált. Isk.
III. helyezett Nagy Zita
Rákóczi Úti. Ált. Isk.
IV. helyezett Hegyi Zsanett
Kossuth Lajos Ált. Isk.
V. helyezett Kötél Enikõ Flóra
Kossuth Lajos Ált. Isk.
VI. helyezett Molnár Tímea
Szent István Katolikus Isk.
Minden kedves résztvevõnek
szeretettel gratulálunk!
Boldog Mária

Felhívás

Azok figyelmét szeretném felhívni, akik az Erzsébet-program
szociális üdülési pályázatán
kedvezõ elbírálásban részesültek, errõl postai levélben értesítõt kaptak. A levélen található
egy ún. E-szelvény szám, amely
szükséges az állami tulajdonú
üdülõk valamelyikébe történõ
szállásfoglaláshoz. A szállásfoglalás elektronikus úton történik,
legalább 8 munkanappal az
után, hogy a postai értesítõn
szereplõ önrészt befizette.
Fontos: legkésõbb az önerõ
befizetését követõ 60. napig szíveskedjen üdülését lefoglalni!

A szállások megtekinthetõk,
illetve az üdülés idõpontja
lefoglalható
a
www.
erzsebetprogram.hu oldalon az
üdülõk és szállásfoglalás menüpontban, valamint a www.
humanjovo.hu oldalon az üdülési csomag árakról is tájékozódhat.
Ha nincs lehetõsége elektronikus úton szállást foglalni, a
Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány pályázati telefonos
ügyfélszolgálatánál is megteheti
a 06 1 371 3242-es telefonszámon.
Csikósné Vida Viktória

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület 2012. októberében a túri
kovácsmesterek tiszteletére állít emléket az iparosok emlékfalán, a
Túri Fazekas Múzeumban. Kérjük a kedves Olvasót, aki a listához
tud kiegészítést tenni, jelezze elérhetõségünkön.
Köszönettel az egyesület nevében: Szabó András elnök
A lista megtekinthetõ a www.bodokifodor.hu honlapon és a
Közösségi Ház hirdetõ falán, vagy a következõ telefonszámon lehet
érdeklõdni: 06/20/2144756.

Közkívánatra
A DALVARÁZS Együttes az elmúlt évek
hangversenyein elhangzott legnépszerûbb
dalaiból ad ízelítõt az ismert helyi és vidéken élõ fellépõk közremûködésével.

A koncert idõpontja:
2012. április 28. (szombaton) 18 óra.
Helyszín: Városi Galéria.

2012. április 20.

7

mezõtúr és vidéke

Tavaszi megújulás
Városszerte
láthatjuk,
hogyan szépül rendezõdik a
város. Az útpadkák gaztalanítása nemcsak szebbé teszi útjainkat, de praktikus okai is vannak, hiszen ezáltal a csapadékvíz könnyebben terelhetõ.
Néhány helyen láthatjuk, hogy
kísérleti céllal cserjéket ültettek
ezekre
a
területekre.
Amennyiben szépen fejlõdnek
az idén, jövõre elképzelhetõ,
hogy még több helyen szépítik
majd így a város útjait, nyilat-

kozta Gonda Ágota a Víz és
Csatornamû Kft. munkatársa.
Megtudhattuk azt is, hogy a
tavaszi nagytakarítás már
elkezdõdött a Ligeti tónál és a
Szent István sétányon is, ahol a
tisztántartás mellett szintén
növények ültetésével teszik
egyre szebbé környezetünket.
Reméljük a város lakossága
is értékeli az erõfeszítést és
együtt vigyázunk arra, ami
épül és szépül városunkban.
Vékony Erzsébet

Ismét dõltünk a nevetéstõl
A közönség nevetéstõl
hasfájósan tért haza április
1-jén vasárnap a Városi
Színházterembõl, ahol Fodor
Zsóka, Böröndi Tamás, Nyertes
Zsuzsa, Beleznay Endre,
Fogarassy Bernadett, Straub
Péter, Balázs Andrea, Straub
Dezsõ szórakoztatta õket egy
estén keresztül, két felvonásban. Marc Camoletti: Négy
férfi gatyában címû vígjátékában addig nem szabadulhat-

tunk az õrülettõl, míg a csomók kibogozódtak, így gyorsan elszaladt az a két fergeteges felvonás, melynek végére
elfelejtettük minden hétköznapi búnkat, bajunkat.
Megígérhetjük a várakozó
közönségnek,
hogy
a
Közösségi Ház következõ meglepetése is hasonló jókedvet
csempész majd a nézõk életébe.
Vékony Erzsébet

Hímes tojás
Felnõttek és gyerekek együtt
várták a húsvétot április 6-án
délután a Közösségi Ház nagytermében megrendezett kézmûves játszóházban. A különbözõ tojásfestési és díszítési
technikák elsajátításán túl, asztali díszeket valamint akár fonal
kutyuskákat is készíthettek az

érdeklõdõk, akikbõl nem is volt
hiány, hiszen Mezõtúr felnõtt
lakossága és természetesen a
gyerekek mindig kaphatóak egy
kellemes közös délutánra.
Innen mindenki felkészülve
indulhatott haza locsolkodni
vagy locsolókat várni.
Vékony Erzsébet

www.mezoturesvideke.hu

Bolondosan a városban

A gyõztes csapat két tagja

Ellepték a várost a bolondozni vágyó fiatalok, április 13-án
pénteken. A Közösségi Ház
ismét felélesztette a Bolondos
Akadályversenyt, ahol több
helyszínen, különféle feladatokban
mérhették
össze
merészségüket és ügyességüket
a négyfõs csapatok. A kötéltáncon, a sláger felismerõ feladatokon át, traktorgumi gurításon
keresztül átevickélõ csapatok
megismerhették saját határaikat, és mindemellett vidáman

tölthették el velünk „e szerencsétlen” nap délutánját és estéjét.
Köszönjük a rendezéshez
nyújtott segítséget: Kelemen
Márti, Roszik Mihály, Bíró
László, Szegény Dóra, Tóth
Vivien, Szûcs Dániel, Liszkai
Zoltán, Papp János, Mányi
Tibor, Kovács László, Báthori
Lajos, Magyar Úti Megálló,
Delta Biliárdszalon, valamint
köszönjük a helyszín biztosítását az Olim-Pia Sörözõnek.
Vékony Erzsébet

Minden gyermek plakátja
Április 6-án lezárult a
Gyermeknapi plakátkészítõ
pályázatunk, melyre tucatszám
érkeztek szebbnél szebb pályamûvek. Nehéz feladat lesz
választani, mindenesetre hamarosan kiderül, lehull a lepel,
kinek a munkája fogja hirdetni
idén a Városi Gyermeknap
jobbnál jobb programjait.

Ahogyan a pályázati kiírásban is szerepelt, az összes beérkezett munkát kiállítjuk a
Városi Gyermeknap területén
május 27-én, így két program
között mindenki megnézheti a
beérkezett pályamunkákat.
Köszönjük munkátokat!
Kelemen Márton

Emlékezés

Na
mi
ez?

115 évvel ezelõtt – március
18-án született a híres mezõtúri nótaszerzõ – Fejes Imre. A
Dalvarázs Együttes két tagja
Berczeli Endre és Petróczki
Csaba a Kiss János úti óvodásokkal együtt koszorúzta meg
emléktábláját. Boldog Mária

2012. április 20.

közéleti lap

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

Cs. Nagy Róza élt 85 évet,
Mordán István élt 76 évet, T. Kiss Mihályné
Kudlacsek Julianna élt 65 évet,
Rácz Ferencné Fadgyas Terézia élt 89 évet,
dr. Bozó Boglárka élt 49 évet,
Böndör Györgyné Fekete Anna élt 59 évet,
Benedekné Pázmány Magdolna élt 62 évet,
Csörsz Sándorné Tornyi Irén élt 83 évet,
Lénárt Istvánné Nagy Julianna élt 86 évet,
Adamcsik Sándor élt 70 évet,
Kudlacsek József élt 75 évet.

„Búcsúzik az egyházközség
és az iskola”
Köszönjük Feri bácsi!
Köszönjük a Mezõtúron eltöltött évtizedeket, amit emberségben és a hivatás szeretetében elénk éltél, el nem múló
példaként. Állatorvosi munkád hivatás volt számodra, mert
szeretted az embereket, akik hozzád fordultak, ha állataik
bajba kerültek. Sem idõt, sem fáradságot, sem éjszakát nem
sajnáltál odaáldozni, amikor segíteni, gyógyítani kellett.
Köszönjük az Egyházközség életében kifejtett munkádat,
mint képviselõtestületi tag, s mint plébánosunk jó barátja és
segítõje. Mindenkor kész voltál tudásoddal, meglátásaiddal,
tanácsaiddal és fizikai munkáddal is segíteni, elõbbre vinni
a kis egyházközséget.
Köszönjük, amit iskolánkért tettél úgy anyagi segítséggel,
mint kétkezi munkáddal. Nem felejtjük, hogy iskolánk elsõ
bõvítésekor bizony fizikai munkával is segítetted az építkezést.
Köszönjük, hogy mindig jókedvre tudtál bennünket deríteni ebben a rohanó, embertelen világban.
Siratunk, de inkább magunk miatt sírunk, mert elveszítettük azt az embert, aki gyakorló keresztényként megmutatta, hogyan éljük Istentõl kapott hivatásunkat és hogyan
szeressük igazán embertársainkat. Mert- úgy gondolomnem túlzok, ha azt mondom: Téged az egész város szeret.
Emlékedet úgy akarjuk õrizni, hogy halálod után is tanuljunk Tõled.
Nyugodj békében és Isten mindent átölelõ szeretetében.

Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail:
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ,
tipográfus: Vékony Erzsébet. A munkát szerkesztõ bizottság segíti.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

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

Bámer Attila
(Dávid Renáta)

Bányai Nóra Blanka
(Bagdán Tímea)

Berényi Borostyán Jázmin
(Czakó Judit Ildikó)

Kiss Brigitta Boglárka
(Serbán Brigitta)

Véradás
április 25-én
8-13 óráig a
Közösségi Házban

Csere-Bere börze
április 28-án a
Közösségi Házban

Elsõ (tavaszi)
Egészségnap

A Krónika
Könyvesbolt

a Túri Paletta
Egészségcentrum szervezésében. (Petõfi út 14.)

elköltözött!!!!
Nézzenek be hozzánk

2012. április 21.
(szombat)
9-19 óráig

a Szabadság

tér 16-ba
(Heavy-Tools mellett)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Április 20-26-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Április 27- május 3-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Április 22-én vasárnap
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Április 28-29-én
Dr. Begazy Zsolt
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Április 30-án és május 1-jén
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

Lapzárta: 2012. április 25. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra,
illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a
Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem
rendelt írásokat szerkesztve, azok lényegének megtartása mellett
közlünk. Kéziratokat nem õrzünk meg. A lapban közölt adatok
tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem vállalunk.

