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A Túri Fazekas Múzeum
tisztelettel meghívja Önt, Családját, Barátait
Dobiné Vass Júlia fazekas,
Tóth Aranka szövõ
és Császi Ferenc fafaragó, bútorkészítõ
„Két kezünkkel”
címû közös kiállításának megnyitójára.
A megnyitó helye, ideje:
Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria), Mezõtúr,
Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
2011. május 27. (péntek), 14 óra.
A kiállítást megnyitja: Hubert Erzsébet
etnográfus, a Hajdú-Bihar Megyei Népmûvészeti
Egyesület elnöke.
A kiállítás június 29-ig látogatható hétfõ kivételével
naponta 10-12 és 15-17 óra között.
Információk: 06 56/350 174; fazekasmuzeum@gmail.
com; www.djm.hu

Megváltozott ügyfélfogadási rend
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal Mezõtúr általános ügyfélfogadási rendje
2011. március 1-tõl az alábbiak szerint változik:
Hétfõ: 8,00-11,00, 12,15-16,00, kedd: nincs ügyfélfogadás, szerda: 8,00-11,00; 13,00-16,30, csütörtök: 8,00-11,00, péntek: nincs
ügyfélfogadás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal Mezõtúr ügyfélszolgálati csoportjának (okmányiroda,
adócsoport)ügyfélfogadási rendje 2011. április 1-tõl az alábbiak szerint változik:
Hétfõ: 8,00-11,00, 12,15-16,00, kedd: 8,00-11,00, 13,00-16,00,
szerda: 8,00-11,00, 13,00-16,30, csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
péntek: 8,00-11,30
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Rendõrségi felhívás
A Mezõtúri Rendõrkapitányság
Közlekedésrendészeti
Alosztálya közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény
ügyében büntetõeljárást folytat
és információval rendelkezõ
személyek jelentkezését kéri.
A rendelkezésre álló adatok
alapján 2011. április 20-án
Mezõtúr vasútállomáson a 15a.,
15b., és 19. számú váltóhajtómûvek porvédõ lemezét ismeretlen elkövetõ eltulajdonította,
veszélyeztetve ezzel a vasúti
közlekedés biztonságát.

Újra kezdõdik a kullancsszezon!
A kullancs által okozott megbetegedések közül a legfontosabbak a kullancsencephalitis és
a Lyme borreliosis (Lyme-kór),
melyet a hazánkban leggyakoribb faj, a közönséges kullancs
(Ixodes ricinus) közvetít.
A
közönséges
kullancs
(Ixodes ricinus) 1-4 mm nagyságú, lapos, tojásdad alakú, sárgásbarna színû. Kizárólag vérszívással táplálkozik. Vérrel teleszívott állapotban a ricinus magjához hasonló méretre duzzad
meg.
A kullancs az aljnövényzeten
(fûszálakon), a növények, cserjék, bokrok és fák levelének
fonákján – legfeljebb 1,5 méter
magasságban (!) – hátsó lábain
levõ karmokkal megkapaszkodva, lógva várja a táplálkozási
alkalmat.
Az emberre kapaszkodott kullancs a ruhán vagy a bõrön
továbbmászik és a vérszívásra
leginkább vékony bõrfelületet

Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

keresi meg. Beszúrása többnyire
teljesen fájdalmatlan, ezért észrevétlen marad. A bõrbe a fejét
fúrja be, erõsen megkapaszkodik. Ezzel a módszerrel akadályozza meg, hogy az emberi bõrbõl kihulljék és ezért nehéz eltávolítása is.
Az emberre esõs, nyirkos idõben, többnyire az erdei kirándulás, kocogás, táborozás alkalmával vagy a kerti munka során
kapaszkodik fel.
folyt.a 2. old.

A Rendõrség kéri azon személyek jelentkezését, akik az
üggyel kapcsolatosan érdemleges információval tudnak szolgálni. Jelentkezni lehet személyesen a Mezõtúri Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti
Alosztályán, vagy telefonon az
56/550-380-as telefonszámon,
vagy a 112-es vagy a 107-es
ingyenes segélyhívón, illetve
bármely rendõri szervnél, vagy
a legközelebbi rendõrnél
MRFK
PR- és Kommunikációs Csoport

Országos Gyorsasági Roncsderby Bajnokság
3. fordulója Mezõtúron 2011. június 5-én
10 órától gépátvetél
12.30 órakor futamok
A futamok a következõképpen kerülnek megrendezésre:
- 3 gépkategóriában (széria, 1. géposzt.; 2. géposzt.) kategóriánként 3 futam
- illetve bónusz futamként minden géposztály számára egy
szuper-futam.
A belépés a korábbi évekkel ellentétben ingyenes, a rendezés költségeit Mezõtúr Város illetve mezõtúri vállalkozók
támogatásából kívánjuk fedezni.
A futamok közötti szünetben autocross bemutató!

A tizenkettedikesek búcsúbeszéde

3. old. Városnap képekben

Tehetséggondozás

4. old. Idegen nyelv a gasztronómiában

Kitüntetettek

5. old. Telekis sikerek

6-7. old.
8. old.
10. old.
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Magyarországon a legtöbb
kullancs április-június és szeptember hónapban fordul elõ.
A kullancs által közvetített
betegségek
Kullancsencephalitis
A megbetegedés 7-14 napos
lappangási idõ után, tünetmentesen, vagy influenzára emlékeztetõ lázzal, fejfájással, rossz közérzettel járó betegségtünetekkel
o
zajlik le. 3-4 napig a 38-39 C -os
láz, majd 4-7 napos láztalan szakaszt követõen hirtelen magasra
szökõ láz és heves panaszok,
valamint idegrendszeri tünetek
jelentkeznek. A lábadozás 10-14
nap után kezdõdik. Legtöbbször
teljes a gyógyulás és csak néhányan panaszkodnak hosszabb
ideig fejfájásra, álmatlanságra,
vagy aluszékonyságra. Súlyos
esetekben felsõ végtagi bénulások is kialakulhatnak, ritka esetben halálos kimenetel is elõfordul.
A természeti gócok az ország
délnyugati, nyugati és északi
területein találhatók, melyek a
szomszédos
országok
(Szlovákia, Ausztria, Szlovénia,
Horvátország) természeti gócaival összefüggésben vannak. A
betegedés elõfordulási aránya –a
védõoltások elterjedésének eredményeként csökkenõ tendenciát
mutat.
Lyme borreliosis (Lyme-kór)
Legjellegzetesebb klinikai
tünete a vándorló bõrpír, mely
néhány napos lappangási idõ
után a csípés helyén jelentkezik.
A bõrelváltozás kis kerek foltként kezdõdik, majd a széli
részeken terjedve, középen halványulva, gyûrût formál. A bõrjelenséget enyhe helyi fájdalom,
égõ érzés, ritkán viszketés kísérheti, de jelentkezhet magas láz,
fej- és izomfájdalom, valamint
agyi izgalomra utaló tünetek is.
Igen ritkán, a kullancscsípés
után 1-2 hónap múlva szívpanaszok és neurológiai tünetek
(zsibbadás, végtagfájdalom,
perifériás ideggyulladás) is
jelentkezhetnek. Legtöbbször
azonban semmilyen társtünete
nincs.
Antibiotikummal általában jól
gyógyítható,
megelõzésére
hazánkban oltóanyag jelenleg
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nem áll rendelkezésre.
A megbetegedések 80%-a
május-szeptember hónapban
jelentkezett, tehát a kullancsok
elõfordulási gyakoriságával szoros összefüggést mutat.
A kullancsok elleni védekezés
lehetõségei
Az ártalom megelõzése
Legfontosabb a bõrbe fúródott
kullancs korai felfedezése (kullancsvizit) és minél rövidebb
idõn belül eltávolítása, mivel a
kórokozóval fertõzött nyálát a
megkapaszkodást követõen 4-6
óra múlva juttatja az emberbe. A
kullancs a bõrbõl két körmünk
közé fogva, gyengén csavaró
mozdulatokkal húzható ki, de
csipesszel vagy a gyógyszertárakban is kapható Kapiller-féle
kullancs kanállal az eltávolítás
sokkal könyebb. Feje leszakadhat, amely a bõrben maradva
idegentestként viselkedik.
Célszerû a befúródott kullancs helyét és eltávolításának
idejét a naptárba feljegyezni,
hogy az esetleges tünetek megjelenésekor az orvost tájékoztathassuk.
Hatásos a rovarriasztó szerek
alkalmazása. A csípés veszélyének kitett szabad bõrfelületre
vagy a ruházatra juttatva a kullancs bõrbe fúródását meggátolják, csípését megakadályozzák.
B-vitamin szedése hatástalan!
Annak érdekében, hogy a kullancsok nehezebben érjék el a
bõrfelületet, a szabadban zárt
ruházat viselése ajánlott.
Viseljünk sûrû szövésû inget,
nadrágot, a nadrág szárát lehetõleg tûrjük be a zokniba.
A kullancsencephalitis ellen
védõoltási lehetõség áll rendelkezésre. A vakcinák az endémiás területeken állandóan, vagy
átmenetileg tartózkodók védelmére szolgálnak. Az oltásokat a
várható expozíció elõtt kell elvégezni vagy megkezdeni. A hoszszantartó védettség biztosítása
érdekében 3 évenként emlékeztetõ oltás szükséges.
Jász- Nagykun Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv Mezõtúri,
Kunszentmártoni Kistérségi
Intézet

Tájékoztató a képviselõ-testület
2011. május 12-ei soron kívüli zárt ülésérõl
Peren kívüli egyezség kártérítési ügyben
Az önkormányzat orvosi
mûhiba miatt kártérítést fizetett
egy gyermek családjának.
Az önkormányzat és a kórház
érintett orvosa között megegyezés született a kár megtérítése
ügyében.
Pályázati ügyek
- Az önkormányzat pályázatot nyújt be Mezõtúr és kistérsége természetes és épített környezetének megismertetésére,
valamint a környezeti értékek
megõrzésére. Sikeres pályázat
esetén 2,4 millió forint önerõt a
költségvetésben biztosítjuk. A
várható költség: 48,2 millió
forint.
- A kórház rendelõintézetében világítás korszerûsítésre,
hõszigetelésre, fûtéskorszerûsítésre 103 millió forint összeget
tervezünk fordítani. A tervezett
önerõ 50 %-át – 18,2 millió
forintot – az EU önerõ alapból
támogatásként az önkormányzat megigényli.
- A szennyvízkezelés átalakítására 612,5 millió forint összegre pályáztunk korábban. A tervezett önerõ 50 %-át – 44 millió
forintot – az EU önerõ alapból
támogatásként az önkormányzat megigényli.
Mezõtúri Ipari Park Kft.

mûködési támogatásáról
- Az önkormányzat 7,7 millió
forint támogatás nyújt a társaság 2010. évi mûködéséhez.
Felügyelõ bizottsági tagok
és könyvvizsgálók választásáról
- A Mezõtúr és Környéke Víz
és Csatornamû Kft. felügyelõbizottságának tagjai – 2015.
május 31-ig - dr. Zsolnai János,
Szûcs Lajos, Kállai Tiborné lettek.
- A Mezõtúr és térsége
Viziközmû Vagyonkezelõ Kft.
felügyelõ-bizottságának tagjai –
2015 május 31-ig - Barna Géza,
Keresztes Péter, Erõs Jánosné,
Patkós Lajos lettek.
Mindkét társaság könyvvizsgálójának – 2015 május 31-ig - a
CON-TÚR IRODA Kft-t választotta meg a képviselõ-testület.
Alföld
Thermál
Hotel
Mezõtúr Kft. ügyei
- A Társasági szerzõdés
módosítása megtörtént.
- Döntöttek a törzstõke leszállításáról, az apportálás elõtti
állapot visszaállításáról, az
apport illetékének visszafizetésére irányuló kérelem benyújtásáról.
- Az önkormányzat jogi képviselõje a felsorolt ügyekben ifj.
dr. Egyed László ügyvéd lesz.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2011. április 28-ai soros
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott Mezõtúr Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a polgármesteri hivatal szervezési irodáján valamint a városi könyvtárban.
A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza
portáján lehet igényelni.
Mezõtúr, 2011. május 13.
dr. Szûcs Attila sk.
jegyzõ
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A tizenkettedikesek búcsúbeszéde
„Még élünk, gyermekek vagyunk,
s mégis látod, mindig haladunk
Az úton, mert menni kell még
akkor is, ha maradni akarunk”
Egy héttel ezelõtt még csak
ismerkedtünk József Attila ezen
soraival, két napja ezzel kezdtük
szerenádunkat, és ma ez a dal
emlékeztet minket gyermekkorunkra, azokra az évekre, amelyeket itt töltöttünk, és arra,
hogy menni kell, hiába akarnánk
még maradni. Mert akarnánk!
Tavaly Petra osztálytársam
mondta a tizenegyedikesek
búcsúzóját. Arról beszélt, hogy
minden osztály, minden generáció összeköti az elõzõeket a
következõkkel. Most pedig mi
énekeltük az éjszakában a vers
sorait:
„te híd is vagy, és folyó is vagy
Rajtad mások átkelhetnek, ha
akarnak, kinevethetnek”
Azzal, hogy hidak vagyunk,
folyók vagyunk, azzal, hogy
mások is átkelhetnek rajtunk,
végérvényesen belekapcsolódtunk a Teleki történetébe, közösségébe.
De mit jelent telekisnek lenni?
Ha telekis vagy, legalább egyszer megszámolhatod a lépcsõket.
Ha telekis vagy, akkor akár a
lépcsõfordulóban is lemérheted,
híztál-e az elmúlt hónapban.
Ha telekis vagy, megismerhetsz megismételhetetlen szagokat az alagsorban.
Ha telekis vagy, az ablakból
követheted a cigarettázók és az
ügyeletes tanár üldözéses versenyét.
Ha telekis vagy, megtudhatod,
hogy milyen úgy tanulni, hogy a
fejed felett éppen cserélik a tetõt.
Ha telekis vagy, birtokba
vehetsz egy elhagyott konyhát,
hogy hét végén nem hazautazva
klubot varázsolhass Béla bácsival együtt. Ahová aztán, ha megfáradsz, beülhetsz teázni.
Ha telekis vagy, állhatsz az
alagsori színpadon.
Ha telekis vagy, megismerheted a kollégium és az iskolaépület közötti városrész minden
eldugott szegletét.
Ha telekis vagy, megtudhatod,
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hogy valamiben jó vagy.
Ha telekis vagy, megtanulhatod, hogy a tananyagon kívüli
alkalmakból is lehet tanulni.
Ha telekis vagy, megtanulhatod, hogy vállalnod kell önmagad.
Ha telekis vagy, megtanulhatod, hogy a tartalom fontosabb,
mint a külsõség.
És ha telekis vagy, találkozhatsz tanárokkal. Megtudhatod
például azt is tõlük, hogy olyan
óra még nem volt, amelyikrõl ne
csöngettek
volna
ki.
Megtudhatod: a telefonnak
kikapcsolva a táskában a helye,
ellenkezõ esetben felkerül a
szekrény tetejére. Tudományos
igényû elõadást hallhatsz tõlük,
hogy miért nem egészséges a
kézszárító, vagy éppen a korpás
pékáru.
Segítenek neked abban is,
hogy tesi órán nehogy rosszul
számold a köröket, és véletlenül
10 kör helyett csak 6-ot fuss le,
vagy abban, hogy ne csak nézd,
hanem lásd is a világban zajló
folyamatokat.
Tanáraink munkáját köszönjük, szeretnénk átadni virágainkat.
És ha telekis vagy, együtt
lehetsz sok-sok iskolatárssal.
De nem csak saját iskolánk
diákjaival lehettünk együtt még
elsõsként például a MEDITÁN,
hanem a város többi iskolásával
is. Sajnos ez a mezõtúri diáktalálkozó volt az elsõ és egyben az
utolsó is számunkra. A Teleki
napokon olyan lány focimeccseket játszottunk, amelyek talán
felérnek egy világbajnoki döntõvel is. És melyik iskolában találnának ki olyan versenyt, ahol az
a lényeg, hogy a csapatok minél
több cigarettecsikket szedjenek
össze a városból, ha nem a
Telekiben?
Az órán sosem unatkozol,
mert dobkoncertet hallgathatsz a
hátad mögül, az elsõ padban
pedig egy kisebb humorestet tartanak, még akkor is, ha te épp
nem erre vagy kíváncsi. Olyan
iskolatársakkal járhatsz röplabdára, akik alig várják a kis zsírégetés után, hogy a kedvenc cso-

Kávási Sándorné Juhász Mária köszöntése
„Önmagát becsüli meg minden
nemzedék, azáltal, hogy tudomásul veszi : a világ nem vele kezdõdött.„
/ Sütõ András/
Tisztelt Mária néni!
Megkülönböztetett tisztelettel
és szeretettel köszöntöm a
Mezõtúr Város Önkormányzata
nevében születésnapja alkalmából. Egy hosszú élet munkája,
eredményei, elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg
kell nyilvánulnia a társadalom
tagjai, közösségei, intézményei
részérõl is.
A
Magyar
Köztársaság
Kormánya az Idõsügyi Tanács
kezdeményezésére a szépkorúak
iránti társadalmi megbecsülés
kifejezéseképpen a következõket
rendelte el: A Kormány a Magyar
Köztársaság nevében köszönti a
90. életévét betöltött Magyarországon bejelentett lakóhellyel
rendelkezõ, magyar állampolgárokat. A mi esetünkben itt és
most Mária nénit; aki 1921. 03.
28. napján született.
Az idõs kor értékeit a bölcsességet, az élettapasztalatot mi is
értékeljük. A fiatalabb nemzedék
számára már történelem az a korszak, amit Mária néni átélt.
Minden kornak megvan a
maga szépsége, így az idõs kornak is, amely meghozza a bölcsességet, az unokák és déduno-

kák szeretetét, ragaszkodását.
Generációk nõttek fel, nagy idõ
telt el, és ennek a nagy idõnek
tanújaként van velünk Mária
néni is ezen az emlékezetes
napon, derûsen, fiatalosan, tele
életkedvvel.
Nagy idõk, sokat megélt tanújaként. Csak a kedves és szép dolgokat tartsuk meg emlékezetünkben, hiszen ezek adnak erõt minden egyes elkövetkezõ napnak.
Kívánom, hogy Mária néni is ha
visszagondol az elmúlt 90 évre,
csak a szép és vidám dolgok jussanak eszébe.
Kívánom, hogy erõben, egészségben, megbecsülésben teljenek
el a jövendõ évek is gyermekei,
unokái és dédunokái körében,
igaz õk távol laknak innen, nem
találkozhatnak annyiszor, ahányszor szeretnének.
Kívánom, hogy érezze még
sokáig családja ragaszkodását, a
távolság ellenére is. Szeretnénk,
ha a család, a rokonok a szomszédok és mellette a város szeretõ gondoskodását is élvezhetné
még sokáig, aminek ez az ünnepség is bizonyítéka. Örülök annak,
hogy köszönthettem e jeles ünnepen. A mai nap emlékével szívében éljen Mária néni egészségben, megbecsülésben az emberi
kor legvégsõ határáig.
Isten éltesse!
Herczeg Zsolt

kijukat megegyék, vagy akiknek
nem okoz gondot, hogy Pesten
végigsétáljanak egy pólyába
tekert játékbabával és a hátukra
vett gitárral, hogy aztán egy hajó
fedélzetén föllépve teremtsenek
nagy-nagy csendet. És olyan
emberekkel ismerkedhettél meg,
akik mára már nem csupán az
iskolatársaid, hanem egy életre
szóló barátaiddá váltak.
Kedves Tizenegyedikesek!
Mától ti lesztek a következõ
„híd” elemei, akik összekötitek a
mi generációnkat az utánatok
jövõékkel.
Kérlek benneteket, vegyétek át
tõlünk a zászlót!
És vigyázzatok a zászlóra!
Nekünk pedig már csak pár
hét van hátra. Ezek a hetek lesz-

nek a legszebbek, hiszen végre
elérhetjük azt, amiért idejöttünk. Pörgõs lesz az elkövetkezendõ
érettségi
idõszak.
Izgalomra azonban nincs ok,
mert még van egy teljes hétvégénk a nagy meccsig (ahogy osztályfõnökünk mondaná), ami
persze teljesen alkalmatlan arra,
hogy az elmúlt évek anyagait
megtanuljuk.
De hát az elmúlt éveknek
talán nem is az volt a legfõbb
tananyaga, amit hétfõtõl fognak
kérdezgetni tõlünk, hanem az,
amit a szerenádon énekeltünk:
„Istenedhez,
angyalodhoz,
maradj hû adott szavadhoz
Álmaidhoz,
szerelmedhez,
maradj mindig hû magadhoz”
Ujhelyi Brigitta 12. A
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Komplex 2011
Idén 13. alkalommal rendeztük meg 2011. április 20-án a
Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár
Rákóczi Úti Általános és Magyar
– Angol Két Tanítási Nyelvû
Iskolájában
a
Komplex
Tanulmányi Versenyt. Erre a
megmérettetésre a kistérség
iskoláiból vártuk a 3-4. osztályos tanulókat. 5 fõs csapatok
versengtek egymással.
Résztvevõ iskolák:
- Szent István Római
Katolikus Általános Iskola és
Óvoda /Mezõtúr/
- Petõfi Sándor Általános
Iskola /Túrkeve/
- Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár

Mesterszállási Tagintézménye
- Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár
Újvárosi Tagintézménye
- Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár
Kossuth Lajos Általános és
Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvû Iskolája
- Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár
Rákóczi Úti Általános és Magyar
– Angol Két Tanítási Nyelvû
Iskolája.
A rendezvényt Lovasné
Török Katalin tagintézményvezetõ nyitotta meg.
A ráhangolódást Igriczi Réka

2. a osztályos tanuló szavalata,
valamint a kicsik bábcsoportjának produkciója adta meg.
A verseny 3 blokkban folyt.
Mindegyik részben meg kellett
oldaniuk a tanulóknak egy-egy
matematikai, magyar és környezetismereti feladatsort. A
munkák azonnali javítását a
résztvevõ iskolákból delegált
pedagógusok végezték. A feladatok gondolkodtatóak, érdekesek, izgalmasak, azaz nem
„iskolaszagúak” voltak. A blokkok között játékos vetélkedõkkel pihentettük a versenyzõket.
Az egész délután feszült várakozással, komoly szellemi
munkával telt, hiszen nem
kisebb volt a tét, mint a vándorkupa megszerzése, megtartása
egy éven keresztül. A kupát
ezúttal a túrkevei Petõfi Sándor
Általános Iskola csapata vehette

át. Senki sem ment el üres kézzel a versenyrõl, hiszen mindenki személy szerint is gazdag
ajándékkal távozhatott.
A délután egyik különlegessége volt, hogy lehetõség nyílt
az „utánpótlás nevelésre”,
mivel a csapatok 1-2. osztályos
gyerekeket is hozhattak magukkal, akiknek külön játékos
vetélkedést rendeztünk, soksok ajándékkal.
A rendezvényt gazdag vendéglátással fejeztük be, ahol
mód volt a kollegákkal való
beszélgetésre, tapasztalatcserére és a gyerekek is felszabadultan barátkozhattak egymással.
Mindenki jó érzéssel, elégedetten távozott. A vendég iskolák
ígéretet tettek, hogy szívesen
visszatérnek jövõre is.
A verseny szervezõi

Tehetséggondozás a drámapedagógia módjaival
A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógiai Intézet
Pedagógiai
Szakmai
és
Szakszolgálat szervezésében, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Hetek rendezvénysorozat keretében 2011. április
6-án megrendezésre került
intézményünkben,
a
Tehetséggondozás a drámapedagógia módjaival, szegregációmentes óvodai közösségben
címû bemutató foglalkozás.
A tehetséggondozás, a tehetség felismerése diagnosztizálása, a gazdagító mûhelyek létrehozása és mûködtetése napjaink óvodai nevelésének egyik
országosan kiemelt területe.
A foglalkozás helye a mezõtúri Csoda-vár Óvoda „Maci”
csoportja volt.
A foglalkozást Benkó Gyuláné
(Erdõs Katalin) óvodapedagógus, nyelv-és beszédfejlesztõ
pedagógus, drámapedagógus,
és tehetséggondozó vezette.
A foglalkozás témája: a barátság.
A drámapedagógiai foglalkozások igen kedveltek, a gyermekek mindig, teljes létszámmal
vesznek részt a foglalkozáso-

kon, hiszen már megtapasztalhatták, hogy mindig történik
valami izgalmas, valami váratlan, ami eddig még nem volt. A
nap fõ célja az volt, hogy bemutassuk óvodánkban a minden
gyermekre kiterjedõ komplex
képességfejlesztésen alapuló
tehetséggondozás módját, a
bátorító nevelés módszereinek
alkalmazásával egy csoportközösségben történõ drámapedagógiai foglalkozás keretében,
szegregációmentesen, az egyéni képességeket figyelembe
vevõ módon. Véleményünk az,
hogy „Mindenki tehetséges
valamiben”.
Fontosnak tartjuk, a játékosságot, az önkéntességet, az örömet adó együttléteket, melynek
fontos jellemzõje a vidámság, a
felszabadult kacagás, a boldog
nevetés és a humor megjelenítése. Fontos feladatunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztése.
Tehetséggondozó
munkánk egészében véve alapozó munka. A fejlesztés egyik
pólusán a megsegítést, felzárkóztatást igénylõ gyermek van,
míg a folyamat másik pólusán a
tehetséggyanús gyermek.

Célunk, hogy minden gyermek egyénre szabott, differenciált, személyiségének minden
képességterületén adottságaira
épülõ fejlesztést kapjon.
A gyermekek számára olyan
rugalmas nevelési-fejlesztési
feladatokat tervezünk, amely a
csoportban lévõ gyermekek változó képességprofiljához alkalmazkodik. A drámapedagógiába épített tehetséggondozás
csoportos, közösségben zajló,
nem kis létszámú tehetséggondozó mûhely.
Intézményünkben is mûködnek tehetséggondozó mûhelyek, a Csoda-vár Óvoda
Tehetséggondozás a kompetenciában címû tehetséggondozó
programunkban meghatározott
szempontrendszer szerint, a

helyi adottságainkhoz a városunk lehetõségeihez alkalmazkodó és igazodó módon.
Kiemelkedõ fontosságúnak tartjuk a gyermekek érzelmi nevelését. A tehetséggondozó munkánk folyamatában fontos feladatunk a Bátorító nevelés, és a
Kooperatív tanulás, alapelveinek ismerete és alkalmazása.
Az általános készségfejlesztés
mellett célunk a személyiség
nyitása, a fölös gátlások oldása.
A spontán adódó probléma
helyzeteket, improvizációkat,
játékba helyezve közösen dolgozzuk fel. Ezt láthatták vendégeink a bemutató alkalmával.
Az egész napot áthatotta a felszabadult hangulatú, vidám
légkör.
Mindezek együttes alkalmazása a nap folyamán eredményes volt, és elismerést váltott
ki vendégeink körében.
Mindannyiunk
nevében
nagyon köszönöm kolléganõmnek, Benkó Gyuláné Erdõs
Katalinnak, ezt a felejthetetlen
szép délelõttöt.
Kontér Béláné
Intézményegység vezetõ
helyettes

2011. május 27.
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A városnap elsõ napján,
május 20-án, pénteken, a
Polgármesteri Hivatal dísztermében Herczeg Zsolt,
polgármester, ünnepélyes
keretek között kitüntetéseket adományozott.
„Mezõtúr kultúrájáért”
kitüntetõ díjat kapott
Karapancsevné Jász Ildikó
Intézményvezetõi, pedagógusi munkáját 1998-ban kezdte
városunk alapfokú mûvészetoktatási intézményében.
Citera tanszakot indított a
helyi hagyományokat tisztelõ
módon, megírta a mezõtúri
Állami Zeneiskola születésének
történetét, útjára indította a
képzõ- és iparmûvészeti ágat,
amely szépen beilleszkedett az
iskola palettájába. 2007-ben
vezetésével az iskola megszerezte a „Kiválóra minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény”
címet. 2010-ben az iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából az iskola részére a „Magyar
Mûvészetoktatásért” intézményi
szakmai díjat adományozta a
Magyar
Zeneiskolák
és
Mûvészeti Iskolák Szövetsége és
a Magyar Zenemûvészek és
Táncmûvészek Szakszervezete
által létrehozott szakmai kuratórium, ezzel is elismerve a tantestület kiváló eredményeit a mûvészeti nevelés – oktatás terén. Az
év
végi
Karácsonyi
Hangversenyen
pedig
az
Oktatási és Kulturális Miniszter
dicsérõ oklevelét vehették át.
2011. februárjában a Mezõtúri
Helytörténeti Füzetek 25. kiadványaként megjelent a Bárdos
Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Jubileumi Kiadványa,
Karapancsevné Jász Ildikó szerkesztésében. 2011. május 20-21én megszervezte a Bárdos
Iskolák X. Országos Találkozóját.
Lelkiismeretes, precíz munkája,
szakmai tudása alapján az iskola
elismert pedagógusa.

„Mezõtúr sportjáért” kitüntetõ díjat kapott Gulyás
László
Általános iskolai tanulmányait
Jászapátiban végezte, ahol megismerkedett a birkózás sportág-

gal. A birkózásban nagyon szép
eredményeket ért el, országos és
nemzetközi
eredményeinek
köszönhetõen került a korosztályos válogatottba.
Érettségi megszerzése után
több sportágban is kipróbálta
tehetségét: boxolt, majd atlétikai
versenyszámok közül a hosszútávfutást választotta.
Testnevelõ diplomáját a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképzõ Fõiskolán szerezte.
1999 óta dolgozik a Mezõtúri
Református
Kollégium
Gimnázium, Szakközépiskola és
Általános Iskolában. Az iskolai
sportélet szervezése mellett már
több, mint tíz éve kerülnek ki
keze alól városunk kosárlabdázói, versenysportot és szabadidõ
sportot kedvelõk egyaránt.
Ebben a tanévben leány csapatával országos döntõbe jutott.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
Mezõtúri Református Diáksport
Egyesület által Mezõtúron 2011.
március 25-27. között megrendezett országos döntõn a leány csapat
elnyerte
a
Magyar
Köztársaság
Diákolimpiai
Bajnoka kitüntetõ címet.

A sportéletben kiemelkedõ
nevelõ szerepéért
oklevélben részesül
Pechácsekné Seres Edit
Földrajz-testnevelés szakos
tanárként több, mint 10 éve dolgozik Mezõtúron.
Pedagógiai pályafutását a
Kétpói Általános Iskolában kezdte. Elsõ diplomáját 1982-ben szerezte Egerben, középiskolai földrajz-tanári diplomáját pedig
1990-ben Szegeden.Jelenleg a
Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégiumban mindkét tantárgyát tanítja. Rendszeresen részt
vesz az iskola csapatával a
középiskolai bajnokságokon,
ahol eredményesen szerepelnek.
Az elõzõ tanévben leány kézilabda csapatuk második, a fiúk
harmadik helyezést, az idén
pedig I. helyezést értek el a
városi bajnokságon.
Szívügye a testnevelés. A mostoha körülmények ellenére a
tömegsport foglalkozásokat is

szorgalmazza a tanulóknak.
Rendszeresen szervez az iskolában asztalitenisz-bajnokságokat.
Több évig besegített a kollégiumi nevelõmunkába, és óraadó
volt a társintézményekben. Az
idei évben tanulóival megyei I.
helyezést ért el a „Legügyesebb
Kollégista” versenyben, majd az
országos döntõn IV. helyezettek
lettek.

Közéleti, oktatói és mûvészeti tevékenységéért
oklevélben részesül
Dr. Kõmûves Lajos
Születése óta él városunkban,
melynek kultúrájáért kivételesen
sokat tett, mint alkotó kézmûves
– népi iparmûvész, és mint tanár,
jogász.
Az 1970-es és 1980-as években
egy tucatnál több fazekas pályázaton nyert díjakat, korosztályának egyik legtehetségesebb kor-

sósaként tartották számon.
Munkájáért
megkapta
a
Népmûvészet Ifjú Mestere címet,
illetve mestervizsgát is tett.
Erdélyi kerámiákat idézõ stílusa
mellett folyamatosan, a legmagasabb minõségben készítette a
túri stílusú kerámiákat is. A
„Butella királya” elnevezést
különleges, mezõtúri formákat
idézõ butelláiért kapta. Számos
magyarországi közgyûjtemény
õrzi munkáit.
Tudását folyamatosan fejlesztette és közben a fazekasok
generációit oktatta mind gyakorlatra, mind elméletre.
Tette ezt és teszi ezt ma is
önzetlenül, szinte mindig ellenszolgáltatás és jutalom nélkül.
A kitüntesekhez szívbõl gratulálunk!
Összeállította:
Makainé Ésik Klára

Bárdos Iskolák X. Országos Találkozója

A Városnap hétvégéjén, május 20-21-én rendezték meg,
immár tizedik alkalommal a Bárdos Iskolák Találkozóját, ahol
több száz gyermek ünnepelhetett, énekelhetett, zenélhetett
együtt.
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VÁROSNAP 2011
2011. május 20-22.
Immár második alkalommal ünnepelhettük együtt
Mezõtúr város napját, május 20-22-én, több helyszínen.
A színes programok között mindenki megtalálhatta a
kedvére való programot, hiszen az elsõ nap tudományos
elõadásai, a második nap fõzõversenye, városkapitány
választása, sport versenyei, és színes színpadi produkciói, valamint a harmadik nap gyermeknapi programjai,
valóban minden generáció igényeit kielégítették.

A déli meleg ellenére is jólesett a Folkográfia együttes zenéje, az ingyen kiosztott városnapi babgulyás mellé.

Hatalmas üstben fõtt a babgulyás mindenki örömére.

A sportversenyek nagy sikerrel zajlottak a Sportcentrumban. (Eredmények
a 11. oldalon)

Somogyi Ansdrás, humorista nevettette meg a nézõket.

A közönség...

A mezõtúri Magma zenekar tíz éves lett, amelyet a városnapon fergeteges jubileumi koncerttel ünnepelt.

A sámán dobolás és a közös éneklés...

Gratulálunk Fehér
Istvánnak, a Város
Fõszakácsának, aki a
fõzõversenyen a
zsûri szerint a legfinomabb ételt fõzte!

Gratulálunk Fadgyas
Gábornak, a városkapitánynak, aki erejét
és ügyességét összemérve a legjobbnak
bizonyult az összes
jelölt közül!

2011. május 27.
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VÁROSNAP 2011
2011. május 20-22.

A tudományos konferencián Mezõtúr
régészeti emlékeinek témakörében
hallgathattak elõadásokat az érdeklõdõk

Kézmûves foglalkozás, arc- és pólófestés a hûvösben

A Makám együttes koncertje a kicsiknek és a nagyoknak is kellemes élményt
nyújtott

A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft köszöni a támogatást
és a segítséget:

Közönség...

Mezõtúr Város Önkormányzata, Magyarok Szövetsége Mezõtúri
Szervezete, Mezõtúr Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága,
Mezõtúri Rendõrkapitányság, Mezõtúr és Környéke V íz- és Csatornamû
Kft., Vöröskereszt Mezõtúri Szervezete, Túri Lovas Klub, Mezõtúri
Polgárõr Egyesület, Szebb Jövõért Polgárõr Egyesület, Dalma Dance Club,
Lokomotív Vasutas Egyesület, Leg a Láb Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Boszorkánykonyha, Varjú Zsolt, Borzi Bence, Szegény Dóra,
Kelemen Márti, Török Petra, Szûcs Orsolya, Hornyák Annamária,
Miskolczi Adrien, Némethiné Tolnai Edit, Molnár Tímea, Mészáros Iván,
Túri Motoros Klub, Püspöki Judit, Szûcs Dániel, Szabó Ferenc, Nagy
Zoltán, Papp János, Pete Gergõ, Ács Erika, Boros Ferencné Erzsike, Kara
Zsófi, Lázár Réka, Csatóné Szûcs Kinga, Szarka Tiborné Magdika, Tolnai
Gáborné, Szabó Gáborné, Patkós Éva, Kovács Gáborné, Dézsi Sándorné,
Barna Istvánné, Szujó Tünde, Szûcsné Megyesi Erzsébet, Szarka Imréné,
Ádám Anikó, Szabó Anikó, Sáfár Zsolt, Papp Andrea, Tóthné Ónodi Csilla,
Hodos Szilvia.

A Qualitons koncertjével zárult a három nap programja.
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Felhívás tüdõszûrõ vizsgálatra
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Mezõtúr városban 2011. április
18-tól – június 14–ig tüdõszûrõ
vizsgálatot végeznek.
A szûrõvizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /
TAJ kártya/ bemutatása szükséges.
Felhívom a 30 éves és ennél idõsebb lakosok figyelmét, hogy
részükre a tüdõszûrõ vizsgálaton
való megjelenés kötelezõ, vizsgálatuk térítésmentes!
A szûrõvizsgálaton nem kell
részt vennie azoknak, akik egy
éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetve tüdõgondozó intézetben gyógykezelés alatt
állnak. Kérem, hogy igazolásukat
szíveskedjenek
eljuttatni
a
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr
Hatósági Iroda, 5400. Mezõtúr,
Kossuth tér 1. mfsz. 13. sz. helyisé-

gébe.
A 30. éves és ennél idõsebb lakosok igazolatlan távolmaradása esetén az egészségügyi hatóság szankciót alkalmaz.
A 14-30 év közötti korosztály
részére, akiknek továbbtanulás,
vagy munkahelyi elõírás miatt
szükséges a szûrõvizsgálat, üzemorvosi vagy háziorvosi beutaló
szükséges.
Ebben az esetben a szûrõvizsgálat díját - 870 Ft-ot - meg kell téríteni, melyet a szûrés helyszínén
kapott csekken kell postai úton
befizetni. Szûréskor a befizetést
igazoló szelvényt fel kell mutatni.
18 év alattiak részére a szûrés
elvégzéséhez szükség van a szülõ/
törvényes képviselõ beleegyezésére, az erre szolgáló nyomtatványt a
helyszínen kell aláírni. Ezzel egyi-

Móra Ferenc Olvasás-Szövegértés Kistérségi
Verseny a Mezõtúri Református Kollégium
Általános Iskolájában
Az idén 4. alkalommal rendezte meg iskolánk a már hagyományosnak számító Móra Ferenc
Olvasás-Szövegértés Kistérségi
Versenyt, 3. és 4. osztályos tanulók számára.
Örömmel tapasztaltuk, hogy
az indulók száma évrõl- évre
növekszik. Képviseltették magukat a mezõtúri Kossuth úti és
Rákóczi úti általános iskola, a
Szent István Katolikus Általános
Iskola, a Városi Általános Iskola
Mesterszállási Tagintézménye,
túrkevei Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola,
valamint a kétpói tagintézménye,
és a vendéglátó Mezõtúri
Református Kollégium tanulói. A
verseny két fordulóból állt. Elsõ
körben Móra Ferenc egyik meséjét kellett felolvasniuk és értelmezniük. A második fordulóban
az olvasott részbõl összeállított
kérdésekre válaszoltak írásban a
gyerekek.
A verseny végeredménye a
következõképpen alakult:
3. osztályos korcsoport: 1.
Sallai Tifani Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola,
Túrkeve (felkészítõ tanítónõ:
Ráczné
Göblyös
Ilona);2.

Gawelda Regina Mezõtúri
Református Kollégium (felkészítõ
tanítónõ: Csató Szilvia ),3. Burai
Klaudia Szent István Katolikus
Általános Iskola Mezõtúr (felkészítõ tanítónõ:Vighné Vass
Anikó)
Különdíjban részesült Fekete
Csilla Anna, a Városi Általános
Iskola
Mesterszállási
Tagintézményének tanulója (felkészítõ tanítónõ: Varga Lászlóné)
4. osztályos korcsoport: 1.
Szabó Viktória Városi Általános
Iskola
Mesterszállási
Tagintézménye (felkészítõ tanítónõ: Izbékiné Gácsi Márta); 2.
Fekécs Lili Városi Általános
Iskola Kossuth Lajos Általános
Iskolája (felkészítõ tanítónõ:
Kecse Krisztina); 2. Bán Zsófia
Városi Általános Iskola Rákóczi
Úti Általános Iskolája (felkészítõ
tanítónõ: Búsi Erzsébet ), 3. Tóth
Flórián Zoltán Városi Általános
Iskola Kossuth Lajos Általános
Iskolája (felkészítõ tanítónõ:
Kecse Krisztina )
Reméljük, hogy jövõre még
nagyobb számban láthatjuk vendégül a kistérség iskoláinak versenyzõit.
Móra Éva, szervezõ

dejûleg be kell mutatni mind a
szülõ/törvényes képviselõ, mind a
18. év alatti személy személyi igazolványát és TAJ kártyáját.
A szûrés korszerû, digitális rendszerû tüdõszûrõ géppel történik.
A vizsgálat helye: Mezõtúr,
Újváros XIII. utca 11. (Színpados
Iskola)
A vizsgálat idõpontjai:
hétfõ 8.00–12.30-ig, kedd 12.00–
16.30-ig, szerda 8.00–12.30-ig, csütörtök 12.00–16.30-ig, péntek 8.00–
2.30-ig.
A hosszú várakozási idõ elkerülése miatt háziorvosi körzetenként
történik a lakossági tüdõszûrés idõbeni ütemezése.
Névre szóló értesítés hiányában
javaslom a lakosság részére, hogy
lehetõség szerint vegyék figyelembe a következõ idõrendi beosztást,

és a háziorvosuk nevénél feltüntetett idõszakban szíveskedjenek felkeresni a szûrõállomást.
2011. május 30 – június 10.: Dr.
Bodola Gyöngyi és Dr. Szentes
János körzete
Természetesen annak a személynek a vizsgálatát is elvégzik, aki
nem a meghatározott háziorvosi
körzetbe tartozik.
Akadályoztatásuk esetén a vizsgálatra 2011. április 18-tól június
14-ig – bármelyik megjelölt vizsgálati idõpontban - folyamatosan
lehetõség van.
Tegyen egy lépést egészsége
megõrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!
A saját és mások egészségének
megõrzése érdekében jelenjenek
meg a szûrõvizsgálaton!
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

„Szakmai idegen nyelv a gasztronómiában”
Német-angol nyelvû országos tanulmányi verseny
2011. április 16-án ismét megmérettetésre készültek a 626.
Szakképzõ Iskola és Kollégiumban, ahol már 4. alkalommal
került
megrendezésre
a
„Szakmai idegen nyelv a gasztronómiában” német-angol nyelvû országos tanulmányi verseny döntõje, melyre 5 szakácsokból, pincérekbõl álló csapat
készülõdött (a 6. csapat betegség miatt mondta le a részvételt) az ország közeli és távoli
részébõl, ahogyan az elõzõ
években is. Most Egerbõl,
Szarvasról, Pécsrõl és Tapolcáról
érkeztek a tanulók, hogy a
mezõtúri csapat mellett megmérettessék tudásukat. Az elõzmény, mint eddig is, a 3 internetes elõdöntõ volt. Az eddigi versenyek során több száz német
és angol feladatot oldottak már
meg a tanulók. Így számunkra
is nagy volt a kihívás, vajon
tudunk-e még újat kérdezni,
meg tudunk-e újulni. A felkészítõ tanárok szerint az idei feladatok is érdekesek, gondolkodtatóak, fejlesztõek voltak. Már
most több csapat jelezte, hogy
várják a következõ évi versenyt,
semmi esetre sem szeretnének
lemaradni róla. A tanulók élve-

zettel végezték a feladatokat, jó
volt látni, hogyan mûködött
együtt a különbözõ nyelveket és
szakmákat tanuló csapat.
Egymástól is tanultak, egymást
is tanították és mindezt élvezettel. Ennél nagyobb dicséretet
nem is kaphattunk volna. De
most a döntõn is öröm volt
látni, ahogyan az elmélet és a
gyakorlat egy egységben kapcsolódott össze, mert ezek a fiatalok nem csak az elméletet tudják, kiválóak a gyakorlatban is.
A bográcsok tisztára törölve
maradtak az ebéd végeztére,
szépek voltak a terített asztalok,
és az egyik gimnazistákat is
tanító nyelvtanár szerint némelyik idegen nyelvû felelet az
érettségin is megállta volna a
helyét. Idegen nyelvû menükártyát itt helyben, számítógépen
is elõ kellett állítani. Nagyszerû
munkák születtek.
Az egész napos verseny végén
megszületett a zsûri döntése:
1. Agriagast csapat: Egri K.,
M.,
Vendéglátóipari
Sz.
Szakiskola és K.
2. Székelyek csapat: Szarvas
Város K. és K. I., V. P. G. és Sz.
és K., Székely Mihály Szakfolyt. a 9. old.

2011. május 27.
képzõ Iskola Fõ t. Á. I. és Ó., Ny.
K.
3. CsipetCsapat: a 626.
Szakképzõ Iskola és Kollégium
a T. B. G. Sz. Sz. és K. Tagintézménye, Mezõtúr
4. WOK CITY csapat: Pécsi
Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakközépiskola
5.
ÍNYENCEK
csapat:
Széchenyi István Szakképzõ
Iskola, Tapolca
6. Hajdú ifik csapat: Bocskai
István Szakképzõ Iskola,
Hajdúszoboszló
A zsûri elnöke id. Szabó
Zsigmond a Mezõtúri Teleki
Blanka Gimn., Szakk., Szaki. és
K. német nyelvtanára volt,
Schwalm Gyula a Teleki Blanka
Gimn., Közg. Szakk., Szaki. és
K. angol nyelvtanára értékelte
az angol nyelvû feladatmegoldásokat és Szabó Zsigmond
szakoktató a 626. Szakképzõ
Iskola és Kollégium szaktanára
töltötte be a szakmai tanácsadó
szerepét.
A verseny támogatói:
WebTan Interaktív Oktatási
Rendszer (http://www.webtan.
hu/versenyek.php - dr. Korom

9

mezõtúr és vidéke
Erik);
Mezõtúr
város
Önkormányzata;
NSZFI;
Goethe-Institut
Budapest;
Dining Guide Gasztroportál;
Magyar Konyha; A Vidék Íze (a
Szabadföld havi receptújságja);
Nõk Lapja Konyha; Róth Ferenc
vállalkozó Budapest; Sárvári
Attila
(a
MÁV
Magyar
Államvasutak Zrt. Mezõtúri
állomásfõnöke); Hueber Verlag
Magyarországi Képviselete;
Zuppán Zoltán vállalkozó
Mezõtúr; Dobos Lajos vállalkozó Mezõtúr; Berény-Color Kft.
Békéscsaba; További segítséget
nyújtott Gyepesi Pál és Lõrincz
György szakoktató; Takács
Gyõzõ képzõmûvész; Weigert
László Túri TV; Cihat Lajos
INDEX TV. Iskolánk tantestületébõl szinte mindenki hozzájárult a verseny sikeréhez vagy
tettekkel, vagy segítõ szándékkal. Mindenkinek köszönjük.
Fülöp Ernõné német nyelvtanár, Banyk Lyubov angol
nyelvtanár
A versenyen készült képek a
http://server.teleki-mezotur.
sulinet.hu/nyitooldalak/index2.
html oldalon megtekinthetõ

Vagyonvédelmi kamarai küldöttségi
beszámoló
Tisztelt biztonsági õr kollégák a Személy-, Vagyonvédelmi
és Magánnyomozói Szakmai
Kamara Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Területi Szervezete
május 13-án tartotta küldöttgyûlését, amelyen a 2010-es évi
beszámolókat és a 2011-es évi
költségvetés került megtárgyalásra és elfogadásra. Fehér
István a kamara megyei elnöke
összefoglalta az elnökség és a
szervezet 2010. évi munkáját és
eredményeit. A tavalyi évben a
kamara, a megyében 4183 személy és vagyonõrt, 77 társas
vállalkozást és 232 egyéni vállalkozót, 2 társas vállalkozót
tartott nyilván. A kamarai tagság több, mint 96%-át a személy és vagyonõr állomány
képezte, a maradék 4 % magánnyomozó és riasztórendszer
szerelõ volt. Az elnökség 2010.
évben 10 elnökségi ülést és 2
küldöttgyûlést tartott, melyeken 86 határozatott fogadtak el.
Ez etikai bizottsághoz 5 bejelentés érkezett, amelyek kivizsgálásra is kerültek és írásbeli
figyelmeztetéssel zárult.
Az oktatási bizottság beszámolója alapján 4 vizsgaszervezõ központ szervezett biztonsági õr vizsgát a megyében. A
bizottság olyan megállapításra
jutott, hogy a régi személy és
vagyonõrképzéshez képest az
OKJ által elismert biztonsági õr
képzésben résztvevõk, sokkal
alacsonyabb szintû ismeretekkel rendelkeznek, és ezáltal a
munkaerõ piaci igényt, a
vagyonvédelemben dolgozók
magasabb szintû megítélésére
tett intézkedések sem segítik
elõ.
A pénzügyi bizottság beszámolója alapján megállapítható
volt, hogy a 2010-es évben is jól
gazdálkodott a kamara a tagsági
díjakkal és megtakarítást könyvelhetett el. Ezek a megtakarítások lekötésre kerültek. A 2011es évre vonatkozó költségvetést
is úgy fogadta el a küldöttgyûlés, hogy az év végén be legyen
tervezve megtakarítás és várat-

lan kiadásra is legyen keret.
A kamara munkájának
köszönhetõen tovább bõvült
azoknak a szolgáltatásoknak a
köre, amelyeket az érvényes
kamarai tagsági igazolvánnyal
igénybe lehet venni. A kedvezményes vásárlóhelyek listáját a
www.edc.hu honlapon részletesen meg lehet találni. A
Vodafone mobiltelefon szolgáltatóval sikerült újabb flotta tarifa csomagban megállapodni,
amit a tagság igénybe vehet.
2010-es évben került megrendezésre az I. Családi Vagyonõr
nap Szolnokon, a Tiszaligetben,
mely rendezvény során a biztonsági õrök, munkáltatók és
azok családjai közelebb kerülhettek egymáshoz. A vagyonõr
napon 3 biztonsági õr, kolléga
kapott „Kiváló vagyonõr” kitüntetést és pénzjutalmat. 2011. év
május 21-én került újra megrendezésre a vagyonõr nap a
Tiszaligetben, amelyen most 6
biztonsági õr vehetett át kitüntetést és pénzjutalmat.
A kamara tervezi 2011-es
évben is a tagság továbbképzését. Ismételten lehetõség nyílik
kedvezményesen részt venni
nyelvi illetve számítógép kezelõi képzéseken. Érdeklõdni a
megyei szervezet titkárságán
lehet.
2011-es évben is igénybe
lehet venni a kamara által nyújtott ingyenes szolgáltatásokat.
(Pl.: jogsegély szolgálat) A szolgáltatásokkal kapcsolatban
bizalommal
fordulhatnak
Mucsi János úrhoz, a megyei
szervezet titkárához.
Az kamara elnöksége és a
küldöttek 2011. évben is várja
és igényli, hogy javaslataival,
észrevételeivel járuljon hozzá a
vagyonvédelmi tevékenység
szakszerû és hatékony végzéséhez.
Pete Lajos, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Személy-,
Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai
Kamara
Országos és Megyei küldötte.
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Egyéniben és csapatban is országos harmadik helyezettek a Telekisek
Iskolánkban a Teleki Blanka
Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégiumban már
3. éve folyik a Pénzügyi Oktatási
Program, melyet a Magyar
Nemzeti Bank és a Pénziránytû
Alapítvány hirdetett meg. A program célja a diákok gazdasági és
pénzügyi ismereteinek bõvítése.
Ebben a tanévben a 13.C
Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ felsõfokú szakképzésben tanuló diákok vettek részt
a képzésben. Az egész évben
tanultakról idén március-április
hónapban adtak számot, amikor
is a Pénzügyi Oktatási Program
országos tanulmányi versenyében vettek részt. A verseny két
szinten zajlott: csoportban 203 ,
míg egyéni versenyben 1091
induló mérte össze tudását és
rátermettségét. A csapatverseny
két részbõl állt, egy 3 fordulós
internetes teszt kitöltésébõl, mely
minden alkalommal 33 gazdasági-pénzügyi kérdést tartalmazott,
és egy tõzsdejátékból, mely egy

hónapon keresztül folyamatosan
zajlott. A tõzsdejátékban a csapatok 2 millió virtuális forintot kaptak, amelyet valós tõzsdei adatok
alapján forgathattak. A két versenyrész összesített eredménye
alapján, iskolánk csapata - Bíró
Antal, Bíró Balázs, Sipos Ádám,
Péterfy István - országos harmadik helyezést ért el, melyért a
Pénziránytû Alapítvány által felajánlott 60.000 ft-os könyvutalványt, és elismerõ oklevelet kaptak. Az egyéni tõzsdejátékban
Bíró Antal a 2 millió ft-os kezdõ
tõkéjét 3.663.975 Ft-ra duzzasztotta fel, ezzel országos harmadik
helyezést ért el. Nyereménye a
Budapesti Értéktõzsde által felajánlott 15.000 ft-os könyvutalvány, és a Pénziránytû Alapítvány
elismerõ oklevele. Gratulálunk a
fiúknak, és nagyon büszkék
vagyunk rájuk! Reméljük, hogy
az itt tanultakat majd a felnõtt
életükben is tudják kamatoztatni!
Kókainé Szûcs Ildikó

Kaán Károly

Ismét megrendezésre került Mezõtúron a Kaán Károly XIX.
országos természet- és környezetismereti verseny országos
döntõje, május 20-21-22-én. Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Herczeg Zsolt polgármester, valamint dr. Rácz
András a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára.

Újabb „Refis” bajnokcsapat Mezõtúron!

Gratulálunk!
2011. május 21-22. között zajló VI. Országos Társaséneklési
Versenyen a Vivace kamarakórus kiemelt arany fokozatban
részesült, amely a kategória legmagasabb fokozata.

A fotót készítette Szentgyörgyi Zoárd

Szavaló verseny
A Mezõtúri Hallássérültek
Irodalmi Klubjának Országos
Szavalóversenyén vehettek
részt az érdeklõdõk a közösségi ház nagytermében, május
21-én szombaton. A sok jelentkezõ megmutatta, hogy szükség van az irodalomra és a
vers szépségére.

2011.április 23-án rendezték
meg a 2010 õszén, rossz idõ
miatt elhalasztott „A” kategóriás
duatlon
Diákolimpia
Országos Döntõjét. A futásból
és kerékpározásból álló versenynek
a
Lakitelki
Népfõiskola ajánlotta fel a
helyszínt, ahol Jász- NagykunSzolnok Megyét a Mezõtúri
Református Kollégium VI. korcsoportos fiú csapata is képviselt. Az egyéni idõeredmények alapján a Seres Flórián,
Gáll Dávid, Jordán László és
Major Péter által alkotott csapatnak sikerült Szentendre és
Cegléd elõtt a dobogó legfelsõ
fokára állni, és így – akárcsak a
lány
kosárcsapatnak
–

Országos Diákolimpiai Bajnoki
címet szerezni.
A Rákóczi úti Ált. Iskolát
szintén nagyszerûen képviselte Dévay Márk, aki ezüstérmet
szerzett és testvére Dévay
Zsombor, aki a 13. helyen
végzett.
További „Refis” eredmények: Szántó Gréta 12. hely,
Kéki Dorottya 12. hely, Szántó
Lolita 17.hely, Seres Flóra 28.
hely, Szántó Zsolt 30. hely.
Gratulálunk a versenyzõknek, akik tisztességgel képviselték iskolájukat és városukat, és felkészítõiknek:
Bagdán Sándor, Dévay László
és Seres János edzõknek.

2011. május 27.

Városnapi Sportversenyek eredményei

A városnap keretein belül a
Sportpályán több sportágban
mérhették össze az erejüket a
mozogni vágyók. Már csak
azért is figyelemre méltó ez a
teljesítmény, hiszen nem csak
egymással, de a hõséggel is
küzdeniük kellett a résztvevõknek.
Labdarugó torna:
1. Süni BT
2. BBB-GLASS
3. Minarik
Tenisz verseny:
1. Horváth Róbert

2. Hornyák István
3. Balázs István
Asztalitenisz verseny:
1. Borsi Lajos
2. Vad Lajos
Atlétikai verseny:
1. Földi Attila
2. Herczeg György
3. Fitos József
Teke verseny:
1. Tûzoltó II.
2. Sportosok
3. Juniorok
Gratulálunk az eredményekhez!

Egy újabb országos verseny Mezõtúron
Ismét nagyszabású verseny
rendezõje volt a Mezõtúri
Református Kollégium, hiszen
május 13-án, a sportcentrumban több száz diák részvételével zajlott le a Református
Iskolák Országos Atlétikai
Bajnoksága.
A mezõtúri helyezettek:
II. korcsoport:
60 m síkfutás /fiú/ Billédi
Péter 2. hely
60 m síkfutás /lány/ Polgár
Klaudia 1. hely
800 m síkfutás /fiú/ Billédi
Péter 1. hely
800 m síkfutás /lány/ Molnár
Laura 1. hely
III. korcsoport:
60 m síkfutás /lány/ Uzsoki
Virág 3. hely
800 m síkfutás /fiú/ Szántó
Zsolt 3. hely
Távolugrás /lány/ Uzsoki
Virág 3. hely
Kislabdahajítás /fiú/ Katona
Dániel 2. hely
IV. korcsoport:
100 m síkfutás /fiú/ Baráth
Ádám 2. hely
200 m síkfutás /fiú/ Baráth
Ádám 2. hely
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800 m síkfutás /lány/ Szántó
Lolita 1. hely
Svédváltó /lány/ 2. hely /
Szántó Lolita, Tóth Zsófia,
Szebenyi Stella, Giricz Márta/
Szeretnénk köszönetet mondani a verseny támogatóinak:
RIDISZ,
Mezõtúr
Város
Önkormányzata, Herczeg Zsolt
polgármester úr, Mezõtúri
Református
Egyházközség,
Mezõtúri Református Kollégium,
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
KKN Kft., Bordács László ügyvezetõ és Barta Gyula sportágazat
vezetõ, Uzsoki János, Mezõtúr
Város Díszpolgára, olimpikon,
Deko-Pont Kft, Mezõtúr, Városi
Sportiskola, Mezõtúr, Mezõtúr
Városi Kórház-Rendelõintézet
Egészségügyi
Szolgáltató
Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft., Miskolczi Imre vállalkozó,
Gyógypont - Uzsokiné Sõrés
Krisztina, Tõkésiné Herbály Ida
vállalkozó, HARIMATA Kft.
Békéscsaba,
MKKI
Gyermekkönyvtára, Mezõtúri
Református Kollégium Általános
Iskolájának tantestülete és diákjai

Felhívás
Tisztelt Olvasó!
A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület 2011. októberében a
mezõtúri bognár, kerékgyártó
mestereknek állít emléket. Az
eddigi kutatásunk eredményét
az alábbi névsor adja 1800-tól.
Ezzel egy idõben a Túri Fazekas
Múzeumban rendezzük a túri
iparosokat bemutató kiállításunkat. Az Ipartestület égisze
alatt 66 iparos szakma létezett.
Ezek tárgyi és írott emlékeit
mutatjuk be az érdeklõdõknek.
Ehhez kérjük az Önök segítségét. Akinek a birtokában vannak szerszámok, eszközök,
fotók, iratok és a kiállítás idejére kölcsönözni tudja jelezze az
alábbi helyeken: a múzeumban
Pusztai Zsolt igazgatónak, a
könyvtárban Boldog Máriának
vagy a 20/214-4756-os telefonszámon. A névsor kiegészítését
is várjuk. Határidõ 2011. szeptember 15.
Bízva segítõ szándékukban
köszönettel és tisztelettel az
egyesület nevében:
Szabó András
elnök
Kerékgyártók, bognárok:

1.Angyal Lajos, 2.Angyal
Károly, 3.ifj. Angyal Károly, 4.
Arany Ferenc, 5.Ádám János,
6.Badár Sándor, 7.Balogh
László, 8.Balázs Sándor, 9.Banó
Gábor, 10.Bata János, 11.Bot
János, 12.Csicsó Lukács, 13.
Csicsó László, 14.Darvasi
Gábor, 15.Fabó Mihály, 16.Fabó
Pál, 17.Fabó János, 18.Gábor
György, 19.Guba Pál, 20.Hamza
Béla, 21.ifj. Hamza Béla,
22.Hamrik János, 23.Herbály
Imre, 24.Jakucs Ignác, 25.
Juhász Lajos, 26.ifj. Juhász
Lajos, 27.Kádas Sándor, 28.
Késmárki Elek, 29.Kocsis
József, 30.Kollár József, 31.
Kötél Antal, 32.Kõrös Sándor,
33.Lázár Zsigmond, 34.K.
Molnár György, 35.K. Molnár
János, 36.Molnár Sándor, 37.
Nagy Ferenc, 38.Nádudvari
Sándor, 39.Cs. Nagy János,
40.K. Nagy Mihály, 41.Oláh
János, 42.Pázmány István,
43.Pázmány Antal, 44.Pázmány
Imre, 45.Pap Mihály, 46.Polgár
János, 47.Szabó János, 48.
Takács Sándor, 49.Takács
Zsigmond, 50.Takács Ignác,
51.B. Tóth Mihály

KNER TSE hírei
A KNER TSE táncosai kemény felkészüléssel indultak
neki a tavaszi versenyszezonnak. Minden hétvégén
különórákkal , hétköznapoként pedig teljes erõbedobással készültek a különbözõ versenyekre. Területi
bajnoki dobogós, döntõs és országos bajnoki dobogós, döntõs címeket is sikerült elérni párosainknak.
Nézzük az edményeket részletesen:
Kovács Róbert - Puskás Lujza: „D” Gyerek2 Standard Területi
bajnoki 4. hely és „D” Gyerek2 Latin Területi bajnoki 5. hely,
„D” Gyerek2 Nyolctánc Országos bajnoki 7. hely és „D”
Gyerek2 Latin Területi bajnoki 4. hely
Puskás Nándor - Muzsai Anna: „D” Gyerek2 Standard Területi
bajnoki 2. hely és „D” Gyerek2 Latin Területi bajnoki 4. hely,
„D” Gyerek2 Nyolctánc Országos bajnoki 3. hely
Rau Gergõ - Farkas Tímea: „D” Junior1 Latin Területi bajnoki
7. hely, „D” Junior1 Nyolctánc Országos bajnoki 10. hely
Márki Norbert - Márki Alexa: „B” Felnõtt Latin Területi bajnoki 6. hely „B” Felnõtt Latin 4. hely
Kiss László - Nagy Natália: Gyerek2 Hobby Standard Területi
bajnok 2. hely és Gyerek2 Hobby Latin Területi bajnok 6. hely
Kovács Krisztián - Nagy Dóra: Gyerek2 Hobby Latin 6. hely
Szabó Henrik - Polgár Klaudia: Gyerek2 Hobby Latin 4. hely
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mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Takács Sándor élt 83 évet,
Polgár Andrásné Fórizs Terézia élt 74 évet,
Szonda István élt 68 évet,
Szabó Lajosné Királyfi Gizella élt 85 évet.
Pályi Melissza Szonja
(Pályi Dorothy))

Soltész Dóra Mária
(Sipos Mária Dóra)

Fénymásolni szeretnél színesben, olcsón?
Új szolgáltatással várjuk kedves vendégeinket áprilistól.
A városban talán legolcsóbban a Közösségi Ház emeletén színes nyomtatás maximum A/3-as méretben, ugyanitt kis példányszámú kiadványok szerkesztése. A/4 méretben: laminálás,
spirálozás valamint fényképek DVD-re, CD-re írása!
Vállaljuk meghívók, plakátok tervezését, kivitelezését és
egyéb grafikai munkákat!
Inormáció : tel.: 56/ 350-299 vagy 06-20/243-58 08

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Május 27- június 2-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Június 3-9-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Május 28-29-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Június 4-5-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

A Nádas Büfé szeretettel várja minden
kedves régi és új vendégét a
Közösségi Házban!
Nyitva: Hétfõ – Péntek: 9 – 20 óráig
Szombaton 9 – 13 óráig

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. Nyomdai munkák: Príma Nyomda és
Reklámstúdió Kft. 5400 Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
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