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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Nyár, Strand, Buli, Mezõtúr - EastFest
Ki ne emlékezne a mezõtúri fesztiválokra? Ki ne járt
volna kinn bokáig érõ sárban, a Laktanyában? Ki ne
vett volna olcsó, meleg sört
egy kedves nénitõl a Dob
utcában? Nos, szerintem
sokan emlékezünk ezekre
a felejthetetlen, nyári
estékre, amikor mindenki
közösen ordított egy jó
Tankcsapda koncerten és
úgy búcsúzott, hogy majd
jövõre... 2006 után nem
volt jövõre... Igen már 6
éve nincs fesztivál, nincs
Wan2 Mezõtúron... és nem
is lesz. Inkább jön az
EastFest, ami valljuk meg
õszintén, nem vonultat fel
250 zenekart és dj-t, ám
mégis kitûnõ szórakozást
ígér, megfizethetõ belépõk
mellett, nem csak a mezõtúri közönségnek 2012.
június 14-16 között. Bodák
Márk a fesztivál egyik
szervezõje errõl mesélt a
Pont Rádión.
– Olvashattuk szórólapokon,
közösségi oldalakon, hogy egy
ideje valami készül Mezõtúron.
Elárulod mi is ez?
– Reményeink szerint egy
könnyûzenei fesztivál, ami részben felidézheti a régi, nagy
múltú mezõtúri fesztiválokat.
Azért mondom, hogy részben,
mert nyitunk a világ felé, nyitunk különbözõ zenei kultúrák
felé. Itt a klasszikus rockzene
mellett, az elektronikai és hiphop színpadra gondolok, ahol a
szakma nagy nevei fognak fellépni.

– Említetted, hogy a régi mezõtúri fesztiválok mellett azért
nem lehet elmenni. Régi fesztiválváros vagyunk, voltunk…
miért pont Mezõtúr?
– A szervezõk túlnyomó többsége, vagy mezõtúri, vagy mezõtúri születésû, tehát kötõdünk a
városhoz. Nem szerettünk volna
elmenni a régi fesztiválok mellett. Tudjuk azt, hogy egy
nagyon színvonalas és nagyon
nagy elõddel állunk szemben.
Azt szeretnék, hogy az East Fest
által Mezõtúr újra fesztiválváros
lehessen. Látjuk a hiányt, látjuk
az ûrt, hogy ebben a régióban
hasonló rendezvény nincs.
Ezeket látva úgy gondoltuk,
hogy bátran lehet Mezõtúrra
jönni, bátran fogunk június
közepén egy ilyen rendezvényt
lebonyolítani! Beszéltünk már
arról, hogy nem csak egy színpad kap helyet a fesztivál területén, hanem több kisebb színpad
is. Egy klasszikus rock fesztiválról beszélünk. Nem a régi rock
fesztiválokra kell gondolni. Nem
a klasszikus rock fesztivál lesz,
már csak a két másik színpad
miatt is. Reméljük ezzel pozitív
csalódást fogunk okozni.
– A fellépõkrõl is beszélnünk
kell. Mi alapján választottátok
ki az East Fest zenekarait,
DJ-it, MC -it?
– Most már elmondhatom,
hogy egy éve fogalmazódott
meg bennünk ez a fesztivál és
akkor csináltunk egy képzeletbeli listát. Nyilván a listáról kellett kihúznunk, gondolkodnunk
kellett ki is lehet a legideálisabb
számunkra. Nagyon fontos volt,

hogy maximálisan kiszolgáljuk
a fesztiválozókat, hogy sokaknak elhozzuk a kedvencét, akit
szívesen hallgat. Reméljük,
hogy jól választottunk és sok
mindenkinek tetszeni fognak a
koncertek.
Úgy képzeltük el, hogy ne
csak a fiatalok, ne csak az elektronikus zene és a hip-hop szerelmesei látogassák a rendezvényt, hanem azok a régi
rockerek is, akik már talán a
gyermekeikkel együtt jöhetnek
ki szórakozni. A rendezvény 12
év alatt természetesen ingyenes

lesz, így akár egy családi délutánt, kora estét is el tudnak
tölteni együtt azok, akik gyermekükkel képzelik el ezt a nyári
hétvégét.
– A mezõtúri zenekarokról még
nem esett szó. Ha már mezõtúri
szervezõ gárda, lesznek-e mezõtúri kötõdésû zenekarok?
– Sok mindent elkövettünk
annak érdekében, hogy minél
több mezõtúri együttes meg
tudjon jelenni. A pénteki fõnapon például az Esti Kornél lép
folyt. a 2. old
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fel elõször 5 órakor.Tulajdonképpen õk nyitják a fesztivált.
Ezen kívül is lesznek olyan fellépõk, akik mezõtúriak vagy a
közeli városokból származnak.
– Az új irányvonalba egy új
gondolat
is
tartozik.
Megfogalmaztatok egy küldetést a fesztiválnak. Mirõl van
itt szó?
– Nagyon fontos volt számunkra hogy, a fesztivál mellett
mi hangot szeretnénk adni
annak, hogy vannak problémák
az országban, amik minket is
érintenek, a várost is érinti.
Ehhez szeretnénk segítséget
nyújtani, publicitást biztosítani.
Az idei téma a vidék elnéptelenedése, elvándorlása lesz. Erre
próbáljuk felhívni a figyelmet.
Egy olyan elõadót hívtunk meg,

akivel beszélgethetünk és
mélyebben a téma mögé nézhetünk. Tudjuk, hogy nem fogjuk
megváltani a világot, de bízunk
benne, hogy hangot tudunk
adni és egy kicsit elõrébb
tudunk lépni. Fontos még, hogy
ez az elõadás mindenki számára
ingyenesen látogatható lesz,
ahová várjuk az érdeklõdõket a
Fõiskolára.

gel mellettünk állnak és mindent megtesznek annak érdekében, hogy egy színvonalas kísérõrendezvényt hozzunk tetõ alá.
Mi egy budapesti fiatalemberrel
vettük fel a kapcsolatot, aki a
szervezési oldalt erõsíti. Azt
szeretnénk, hogy ez a verseny
az évek alatt egy színvonalas,
saját lábán is megálló üde színfoltja legyen Mezõtúrnak.

– Ha jól tudom nem csak ez az
elõadás az egyetlen ingyenesen
látogatható része a fesztiválnak.

– Javában zajlik a jegyértékesítés. Milyenek az eddigi tapasztalatok?

– A KRESZ pályán fogunk még
egy sportrendezvényt bonyolítani a fesztivállal párhuzamosan
június 16-án., ahol skate- és gördeszka verseny lesz. Fontos,
hogy a mezõtúri deszkások,
korisok is teljes mellszélesség-

FELHÍVÁS TÜDÕSZÛRÕ
VIZSGÁLATRA

Képünk Illusztráció

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Mezõtúr városban
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)
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
térítési díj befizetéséhez a szûrés helyén lehet csekket igényelni.
14 és 40 éves életkor között a
szûrõvizsgálathoz igényeljen
foglalkozás egészségügyi /
üzemorvosi/ beutalót.
18 év alattiak esetében a szûrés elvégzéséhez szülõi/törvényes 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!
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

– A Ticket Express összes irodájában értékesítésre kerülnek a
jegyek. A visszajelzés nagyon
jó, de számot nem szeretnék
mondani. Helyben is sok jegy
elfogyott már. Mezõtúron az
IBUSZ irodában és az ERÕD
KLUB-ban lehet megvásárolni a

jegyeket elõvételben, június 10
–ig.
– Kik azok a partnerek, akik
odaálltak a fesztivál mellé?
– Amellett, hogy az újnak
bizonyítani kell, 2012-ben
mûvészet támogatókat nehezen
lehet találni. A teljesség igénye
nélkül partnerünk a Soproni, a
Coca-Cola, a Red Bull, Finlandia,
Jack Daniels, Rádió 1, Music
Channel, Túripressz, Pont
Rádió, Partyanimals.hu és a
különbözõ party websiteok,
valamint
Mezõtúr
Város
Önkormányzatát is meg kell
említenünk, mert az õ segítségük is nagyon fontos számunkra! Részletes program, jegyárak
a www.eastfest.hu oldalon!
-f-

MEGHÍVÓ
Mezõtúr Város Önkormányzata,
az
Evangélikus
Egyházközösség, az egykori mezõtúri
zsidó közösség tagjainak
leszármazottai, valamint a
Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit 2012. június 17-én 10.00
órai kezdettel az Emberség
Napja alkalmából rendezett
városi megemlékezésre.

Program:
10.00: Istentisztelet az Evangélikus templomban. Az Istentiszteletet
tartja Gáncs Péter Evangélikus Püspök.
10.45: Botyánszky János evangélikus lelkész szobrának avatása az
Evangélikus templom melletti emlékparkban. A megjelenteket
köszönti Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere.
Megemlékezik Gáncs Péter Evangélikus Püspök.
12.00: Megemlékezése a Zsidó Emlékhelyen a Petõfi tér parkjában.
A megjelenteket köszönti Batta Attila Viktor Mezõtúr város alpolgármestere. Megemlékezik Dr. Frölich Róbert fõrabbi.
13.00: Kiállítás az idén 150 éves Zsinagógában – Városi Galéria –. A
megjelenteket köszönti Szûcs Dániel a Mûvelõdés, Oktatási és
Sport Bizottság elnöke. Megemlékezés a túlélõk és leszármazottak
nevében a Ritter család képviseletében. A kiállítást megnyitja
Szabó András városi képviselõ.
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XII. Alföldi Fazekas Triennálé
Eredményhirdetés és a pályázati kiállítás megnyitója: Mezõtúr,
Városi Galéria (Zsinagóga), 2012. június 2. (szombat), 10 óra.

A Triennáléhoz kapcsolódó rendezvények:
Szakmai konferencia: Mezõtúr, Móricz Zsigmond Könyvtár és
Közösségi Ház, 2012. június 2. (szombat) 11óra 30 perctõl.
Búsi Lajos és Gonda István fazekasok közös kiállításának
megnyitója: Mezõtúr, Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria),
2012. június 2. (szombat) 16 óra.
Mindhárom rendezvényre szeretettel várjuk Önt, családját
és barátait!

Ismét Szent Iván éji tûzugrás
2012. június 24-én 18 órától
a Múzeum téren
18 órakkor a Fabula Bábszínház elõadásában a
Mazsola címû mesejáték
19 órakkor a Kankalin táncegyüttes és a
Tisza együttes muzsikál
21 órakkor a Tûzfészek társulat elõadása
Majd tûzgyújtás-tûzugrás,
hagyományok felelevenítése
Mindeközben táncház, teaház, ugráló vár, trambulin,
szerencsehorgászat

Adomány az Újvárosi Általános Iskolának
Mindennapos fogadóóra!
Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben a jövõben a segítségemet kérik, vagy szeretnének találkozni velem, kérem személyesen jelezzék munkaidõben az alábbi ügyintézõknél:
Mezõtúron a Polgármesteri Hivatalban, Szabóné Kara
Erzsébetnél (I. emelet). Telefonon: (56) 551-902
Mezõhéken a Polgármesteri Hivatalban Szilágyiné Enyedi
Ibolyánál. Telefonon: (56) 314-001
Mesterszálláson a Községházán Vargáné Józsa Mónikánál.
Telefonon: (56) 313-001
Boldog István
Országgyûlési Képviselõ

MEGHÍVÓ
Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit 2012. június 4-én a
Trianoni Emléknap alkalmából rendezett városi megemlékezésre.
Program:
16.30 órakor az I.
Világháborús Emlékmûnél
Boldog István országgyûlési
képviselõ mond beszédet,
majd mûsort ad a Túri
Olvasókör Egyesület. Ezt
követõen az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezése következik.
“Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.”
Részlet Juhász Gyula: Trianon címû versébõl

2012. április 27-én a Városi
Általános Iskola Újvárosi
Tagintézménye 250.000.-Ft
értékben vehette át taneszközöket, sportszereket és társasjátékokat a Nemzetközi
Jótékonysági Hölgyklub képviseletében Cseh Erzsébettõl.
A
Családsegítõ
és
Gyermekjóléti Szolgálatnak
2011 óta van kapcsolata a
Nemzetközi
Jótékonysági
Hölgyklubbal, a mezõtúri
származású Cseh Erzsébeten
keresztül. Az elõzõ évben is
nagy értékben kapott adományt a gyermekjóléti szolgálat (taneszközök, írószerek) a
Hölgyklubtól.

A Hölgyklub tagjaival a kapcsolatot Cseh Erzsébeten
keresztül tartjuk, aki szintén a
klub tagjaként érdekelõdik a
Mezõtúron élõk szociális
helyzetérõl, különös figyelemmel a nehéz helyzetben nevelkedõ gyermekekrõl.
2011 decemberében kereste
meg a Hölgyklub ismételten a
Gyermekjóléti Szolgálatot,
hogy nagyobb összegben tudnának mezõtúri iskolát támogatni és ennek megítélésében
kértek tõlünk segítséget.
Az adomány átadására kellemes környezetben került sor
az Újvárosi Templomkertben.
A gyerekek kedves mûsorral

A Nemzetközi Jótékonysági
Hölgyklub 31 éve alakult meg
Budapesten. A klubtagok
jelenleg 40 országot képviselnek. A szervezetben mindenki önkéntesként tevékenykedik. A hölgyek sokrétû szociális és kulturális tevékenységet
folytatnak, melyek bevételét
minden
esetben
Magyarországi jótékonysági
célokra fordítanak.

köszönték meg az adományt.
A
Családsegítõ
és
Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk külön megköszönni Cseh Erzsébetnek, aki
továbbra is igyekszik a szülõvárosában élõ gyermekek
segítségére lenni.
Kéki Sándorné
Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
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A 626-ból az OSZKTV országos döntõjébe

Idén hetedszer került megrendezésre az Országos Szakiskolai
Közismereti Tanulmányi Verseny,
amelynek kiemelt támogatója a
Nemzeti Erõforrás Minisztériuma.
Célja a tehetséggondozás a szakiskolai tanulók általános mûveltségének fejlesztése. A verseny
három fordulóból állt, amelyet
három helyszínen rendeztek:
Iskolai forduló: A független

vonalú lebonyolításáért, a szívélyes vendéglátásért.)
Hajdúszoboszlói Regionális
döntõ
OSZKTV Országos döntõ
(Szeged): Helyszín: Szegedi
Ipari, Szolgáltató Szakképzõ
Iskola. Idõpont: 2012.április
27-28. A kétnapos rendezvény
írásbeli és szóbeli fordulókból
állt. Érkeztek tanulók Gyõrbõl,

Két hét - két siker!
Az ország különbözõ tájain
Mezõtúr hírnevét öregbíti egy
lelkes citerás-énekes fiatalember. A népzene szeretete,
mûvelése, tovább adása sugárzik az elõadásai során.
Bíró László 2012. május
12-én Mezõkövesden a Vass
Lajos Népzenei Szövetség által

razenekar 2012. május 19-én
Kunhegyesen a KÓTA által
megrendezett országos minõsítõn, a legmagasabb elismerésben részesültek: Arany Páva
Díj. A zenekar nagyon örült,
hogy egy kis kényszer szünet
után az elsõ nagy megmérettetésen ilyen magas eredményt

Kozma Réka Anna, Gonda Judit, Gyalog Erika, Bíró László, Sõrés Erzsébet
Hedvig, Bóka Kamilla, Sõrés Bálint

versenybizottság felügyelete mellett február végén került sor a
„házi döntõre”. Itt két tanuló teljesítménye kiemelkedett a
mezõnybõl: Szabó Gabriella (9.
évfolyam) magyar, és Varga
Tamás Gergely (10.évfolyam) történelem
tantárgyakból.
Teljesítményükkel bejutottak a
Regionális döntõbe.
Re g i o n á l i s
döntõ
(Hajdúszoboszló): március 23-án
az Észak-alföldi Régió (JászNagykun Szolnok, Hajdú-Bihar
és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyék) válogatott tanulói
Hajdúszoboszlón a Bocskai
István Szakiskolában gyûltek
össze, hogy összemérjék tudásukat. Tanulóink 3 megye (tantárgyanként 20 tanuló) legjobbjai
között a következõ eredményt
érték el:
- Szabó Gabriella- magyar:
régió 1. (országos 30.) helyezett,
- Varga Tamás Gergely- történelem: régió 2. (országos 8.)
helyezett.
Ezzel a teljesítménnyel mindketten bejutottak az országos
döntõbe.(Külön köszönet a szervezõknek, a verseny magas szín-

Veszprémbõl,
Kaposvárról,
Szekszárdról, Várpalotáról és
még ki tudja honnan. Diákjaink
derekasan küzdöttek. Az ország
húsz legjobbja között Gabika 18.
helyezést, Tamás 11. helyezést
ért el.
Szegedi országos döntõ
(Varga
Tamás
Gergelyfelkészítõ tanár: Tuba Ferenc;
Szabó Gabriella- felkészítõ
tanár: Szilágyiné Szabó Judit)
A lassan évtizedes hagyománynyal rendelkezõ OSZKTV-n a
2011/2012-es tanévben közel
4500 tanuló vett részt összesen.
Az Észak-alföldi Régióból idén
871 versenyzõ indult és 5 tanuló
jutott az országos döntõbe.
Büszkén mondhatom, hogy az öt
fõbõl kettõ a Teleki Blanka
Gimnázium Szakközépiskola és
Szakiskola és Kollégium 626. sz.
tagintézményének
tanulója.
Gratulálunk!
Király Imre
Tagintézmény vezetõ helyettes

meghirdetett Kárpát-medencei
népzenei verseny középdöntõjén Kiemelt Arany díjban részesült, amely feljogosítja, hogy
2012. november 17-én Budapesten a döntõben részt
vegyen.
Az általa vezetett Iringó cite-

értek el.
Mindenki nevében gratulálunk mind a két szép eredményhez! További sok sikert
kívánunk Lacinak az egyéni fellépéseihez, és az Iringó citerazenekarral való közös produkciókhoz!
B.né

Országos elsõ helyezés

Kozák Julianna

Ismét gratulálhatunk Kozák
Juliannának, aki Várpalotán
ismét bizonyított hangjával.
A „Musical-re hangolva”
Egyesület és az Országos
Musical Kurzus május 19-20án rendezte meg országos versenyét a Thury-Várban. A
középkori környezet adta meg
az alaphangot az eseménynek.

– A zsûri igen keményen
bírált mindenkit, köztük természetesen
engem
is.
Elmondták, hogy ehhez a
mûfajhoz túl sok a hangom,
de egyúttal meg is dicsértek
azért, mert nem éltem vissza
az adottságaimmal, – mondta
el kérdésünkre Lulu – így igen
nagy meglepetés ért, amikor
engem szólítottak ki felnõtt
kategóriában elsõ helyezettként.
Így tehát Mezõtúr nevét
öregbítve most már nemcsak
operett, de musical bajnok is
egyben ez a gyönyörûhangú
mezõtúri ápolónõ, most már
csak az opera világát kell meghódítani.
Aki szeretné megnézni Lulu
versenyszámát, csak annyi a
dolga, hogy a YouTube oldalon beírja a keresõbe, hogy
2012. május 20.m2p és rögtön
az elsõ találatra kattintva már
szól is a gyõztes dal.
szerk
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Biró Ádám a Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntõjében

Biró Ádám Márk

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny az ország legnépszerûbb matematikaversenye. A
kecskeméti Matematikában
Tehetséges
Gyerekekért
Alapítvány szervezi 1990 óta.
1992-tõl országos, 1995-tõl a

környezõ országok diákjai is
részt vesznek rajta. Két fordulós. Az elsõ fordulón több tízezer 3-8. osztályos tanuló próbálja ki magát, közülük kerül
be a döntõbe létszámtól függõen megyénként 1-2 gyerek,
illetve az országos összesítésben legjobbak. Az idén 9635
harmadik osztályos tanuló
indult a versenyen.
Közöttük volt Biró Ádám
Márk is, a Kossuth iskola harmadikosa, akirõl iskolába kerülése után hamar kiderült, vonzódik a számok világához, szereti a rejtvényeket, logikai játékokat. Második osztályban már
próbálkoztunk megmérettetni
Ádám tudását. Indult az iskolánk által szervezett területi
Németh József Matematika
Emlékversenyen, ahol I. helyezést ért el. Beneveztünk a szolnoki Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola Töprengõ ver-

Fontos információk az Erzsébet-programmal
kapcsolatban

Április végétõl minden nyertes
(e-szelvény számmal rendelkezõ)
pályázó megtekintheti a foglalási
rendszerben található, az Erzsébetprogramban résztvevõ üdülõket,
turnusokat és az árakat, foglalni
viszont csak akkor lehet, ha a sikeres pályázó befizette az önrészt.
A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány meghosszabbította az
önrész befizetésének határidejét,
így azt legkésõbb 2012. május 25-ig
van lehetõsége az érintetteknek
befizetni. A befizetést követõen,
legkésõbb a 8. munkanapon a postai értesítõben szereplõ e-szelvény
aktiválódik. Ez azt jelenti, hogy
ettõl a naptól kezdve a nyertes
pályázók lefoglalhatják pihenésüket a www.erzsebetprogram.hu
internetes oldalon, az Üdülõk és
Szállásfoglalás menüpont alatt az
e-szelvény szám és az adóazonosító megadásával. Azok a nyertes
pályázók, akik az e-szelvény aktiválódását követõ 60. napig nem

foglalják le üdülésüket, azok számára a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány visszafizeti az önerõt.
Az önerõ visszafizetése kizárólag
írásban, a www.erzsebetprogram.
hu oldalon található formanyomtatvány kitöltésével, és annak
elektronikus vagy postai úton történõ visszaküldésével (e-mail:
mnua.info@nusz.hu vagy Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1146
Budapest Hermina út 63.) kérhetõ.
A nagycsaládosok számára kedvezõ döntés, hogy a csatlakozó
szülõnek nem 20 ezer, hanem 10
ezer forintot kell befizetni. Azok a
nagycsaládosok, akik szeretnék
igénybe venni a kedvezményt, kérjük, hogy foglaláskor a csatlakozó
szülõ adataival töltsék ki online a
2012. május 4-tõl elérhetõ
Kiegészítõ pályázati adatlapot.
Forrás: www.erzsebetprogram.
hu
Csikósné Vida Viktória
Tourinform irodavezetõ

senyére, ahol II. helyezett lett.
Idén már - iskolánkban tanító
édesanyja támogatásával -rendszeressé, folyamatossá vált a
felkészülés a versenyekre. A
Rákóczi iskola által szervezett
Logico matematikaversenyen I.,
a Németh József versenyen I., a
zalai Kenguru matematikaversenyen megyei I. helyezett lett.
Az Apáczai Kiadó által meghirdetett egész éven át tartó levelezõs matematikaversenyen is
bekerült az országos döntõbe,
ahol mindösszesen 2 hibaponttal oldotta meg a feladatsort, és
IX. helyezett lett. Az ugyanitt
szervezett internetes versenyen
pedig magyarból vett részt az
országos döntõn, ahol szintén
IX. helyezést ért el.
Közben tehetséggondozó
programunk keretében folyamatosan készültünk a Zrínyire,
ahol sikerrel szerepelt Ádám:
megyei I. helyezést ért el, így

meghívást kapott Kecskemétre,
az országos döntõre. Nagyon
örültünk és még intenzívebben
készültünk. A döntõ április 4-6ig, szerda déltõl péntek délig
tartott ünnepélyes megnyitóval,
táncelõadással, versennyel,
közös szabad programokkal,
remek társasjátékokkal, ünnepélyes eredményhirdetéssel. A
9635 harmadikos induló közül
74-en kerültek a döntõbe, 60
perc alatt kellett a 25 feladatot
megoldani. Nehéz volt, 100
%-ra nem is tudta senki megoldani ennyi idõ alatt. Büszkén
vettünk rész az eredményhirdetésen, ahol Ádám huszadikként
díjazott lett, ajándékot és oklevelet kapott. Elért eredményéhez, kitartásához, hatékony
versenyzési stílusához gratulálok, örülök, hogy még egy évig
segíthetem a tanulását.
Nagyné Mile Ilona
tanító

Szolnokon a Túri Turisták
2012. május 2-án a JászNagykun-Szolnok TISZK által
meghirdetett Tehetség és
Szakma Pályázat „Remekmunka” kategória versenyén
vettem részt két társammal,
Bálint Erikával és Kontra
Péterrel. A megye több iskolájából érkeztek a diákelõadók, akik
különbözõ szakmai területekrõl
tartottak elõadást.
Háromfõs csapatunknak a
Túri Turisták nevet adtuk, mivel
pályázatunk Mezõtúr bemutatásáról szól. Prezentációnk az ideérkezõ turistáknak ad segítséget
a városunkban rejlõ lehetõségekrõl, nevezetességekrõl, programokról, szálláshelyekrõl, amiért érdemes felkeresni ezt a települést. Az elõadásunk sikeres
volt, mivel nemcsak tárgyi jutalmakat, hanem dicsérõ szavakat

is kaptunk. Szakmailag eredményesnek mondhatom ezt a
napot, nagyon sok érdekes
témáról hallhattunk elõadásokat, láthattunk bemutatókat.
Nagyon jól éreztük magunkat
a kicsit hosszúra nyúló megmérettetésen és már vannak ötleteink a jövõ évi versenyhez kapcsolódóan. Szeretnénk, ha az
alsóbb évfolyamok követnék
példánkat. Ezúton köszönném
meg
felkészítõnknek,
Beregszászi Róza tanárnõnek és
az iskolánknak, hogy lehetõvé
tették a részvételt ezen a versenyen.
Blaskovits Eszter 11.C
Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport
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Városnap és Gyermeknap 2012

2012. május 25-26-án idén
harmadik alkalommal került
megrendezésre a Városnap.
A Polgármesteri Hivatal dísztermében a pénteki teltházas
tudományos konferencia rendkívül színvonalas és tartalmas elõadásai után városi díjak átadására
került sor. A nap programjainak
zárásaként a Kossuth Lajos
Általános Iskola 30 éves énekzene tagozatának városi felvonulását, majd azt követõen az elõadómûvészek estjét tekinthették
meg a látogatók.
Szombaton reggel a Közösségi
Ház mellõl indultak útjukra a
városnapi kerékpártúra résztvevõi, valamint elfoglalták helyeiket a fõzõverseny résztvevõi, és
már készült is a sok finom tésztaétel a bográcsokban. A járókelõk
kedvükre válogathattak a Túri
Piac portékái közül. Ezzel párhuzamosan
a
Városi
Sportcentrumban teniszezõk és
tekézõk mérték össze tudásukat.
Közben sûrûn rezgett a kézilabdaháló a X. Fabulya János
Öregfiúk Kézilabda Emléktorna

játékosainak lövéseitõl. Ebéd
elõtt izgalmas versenyszámokban mérték össze az erejüket a
városkapitányi címre pályázók.
Kora délután visszaérkeztek a
kerékpártúra résztvevõi, hozzájuk csatlakoztak a Szabadság téri
park szépítõi, és együttes lendülettel varázsolták újjá, tették
szebbé a park néhány részét. A
városkapitány, a város fõszakácsa valamint a sportversenyek
díjazottjait Herczeg Zsolt polgármester úr köszöntötte. Majd 17
órai kezdettel teltházas koncertet
adott a Kossuth Lajos Általános
Iskola alkalmi kórusa az iskola
tornacsarnokában. A nap programjait a Nemcsak Berry zenekar
koncertje zárta.
2012. május 27-én vasárnap
került megrendezésre a Városi
Gyermeknap.
A tavalyi évet követõen újra a
Városi Strandfürdõ és az elõtte
fekvõ területen kerültek megrendezésre a programok. A nap a
kutya-szépségversennyel vette
kezdetét, majd kerékpáros ügyességi versennyel folytatódott. A

strand területén kívüli programok aszfaltrajz versennyel fejezõdtek be. Az Óperenciás
Bábfesztivál
díjazottjainak
nagyon szépen kidolgozott és
remekül elõadott mûsorát a
Dalma Dance Club fiataljainak
mûsora követte. A táncosok
bemutatkozását a szépséges Túri
Liliomok zárták. A Városnapi
köszöntés keretében Három ifjú
párt köszönthettünk a színpadon, akik idén ünnepelték 50.
házassági évfordulójukat. A párokat Herczeg Zsolt polgármester
és Szabó András városi képviselõ
köszöntötték. Nagy kíváncsisággal fogadták a tinédzserekbõl álló
Dodgem Zenekar koncertjét. A
remekbe szabott mûsort a
Kolompos Együttes vidám, szórakoztató és ismeretterjesztõ elemeket is ötvözõ koncertje követte. A nap záróakkordja Baricz
Gergõ koncertje volt, amelyet

kicsik és nagyok – de fõként a
lányok – kitörõ örömmel és ovációval fogadtak. A rendezvényre
kilátogató gyermekek a színpadi
programok mellett felülhettek az
óriáskerékre, ugrálhattak az
ugráló várban, kipróbálhatták a
trambulint, arcot – testet festethettek, kipróbálhatták szerencséjüket a zsákbamacska horgászaton vagy vízi jetskizhettek.
Elsõsorban hála a szép idõért,
és köszönet minden cégnek,
intézménynek, magánszemélynek, akik támogatták, segítették a
gyermeknap megrendezését,
névsorukat a következõ lapszámunkban közöljük.
Köszönjük a támogatást
Mezõtúr Város Önkormányzatának, a Mezõtúr- és Környéke
Víz- és Csatornamû Kft.-nek és a
Városi Strandfürdõ munkatársainak.
szerk

Kedves Gyalog Lajosné Maca Néni!

2012. május 18-án a
Közösségi Ház nagytermében a
Városi
Nyugdíjas
Klub
Pünkösdi rendezvényt tartott.
A program keretében a több
mint két évtizedes klubvezetõi
munkád befejezése alkalmából
köszöntöttek téged a Városi
Nyugdíjas Klub tagjai, a meghívott helyi és vidéki klubok,
Boldog Mária a városi könyvtár

vezetõje és Herczeg Zsolt polgármester úr. A Közösségi Ház
munkatársai és a magam nevében köszönjük a „Ház klubjának” –hadd nevezzem ígyvezetését, a sok-sok színvonalas programot, amellyel a tagságod színesítette a város kulturális életét. Az évrõl-évre megrendezésre kerülõ vidám hangulatú Kelet-Magyarországi
Nyugdíjas Strandpartyt, ahol a
látogatók száma minden alkalommal elérte a hét-nyolcszáz
fõt. Köszönjük a sok finom fánkot a farsangi mulatságok idején, és a rengeteg eladott tombolát a programjaink alatt.
Köszönjük
az
energiád,
aktivításod, fáradságot, akadályt nem ismerõ lehengerlõ
személyiséged. Jó pihenést, jó
egészséget és boldog, vidám
„nyugdíjas” éveket kívánunk!
Bordács László
ügyvezetõ

Május 25-én Mezõtúr Város Önkormányzata több díjat is átadott.
„Mezõtúr kultúrájáért” kitüntetõ díjat kapott Bányai László Sándor
„Mezõtúr sportjáért” kitüntetõ díjat kapott Papp Antal
Esszépályázat helyezettjei: 3. helyezést értek el: Kötél Veronika 7. osztályos és
Pápai Krisztina 8. osztályos tanulók, Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai. 2.
helyezést ért el: Gonda Imola, a Kossuth Lajos Általános Iskola 8. osztályos diákja. 1. helyezett lett: Kováts Petra a Kossuth Lajos Általános Iskola 7. osztályos
tanulója. Középiskolás kategóriában a gyõztes Szilágyi Anna, a Teleki Blanka
Gimnázium, 11. osztályos tanulója.
A Mezõtúri Horgász Egyesület különdíjat ajánlott fel Kudlacsek Zoltán részére.
Kabalafigura-tervezõ pályázat
Háló Krisztián kisújszállási lakos terve felelt meg.
A zsûri két különdíj adományozott: Márki Réka aki a Rákóczi Úti Általános
Iskolá 6. osztályos diákja és Demecs Lajos, mezõtúri lakos.

Harminc év
A Kossuth Lajos Általános
Iskolában immár harminc éve
folyik töretlenül az ének-zene
oktatás. A harminc év alatt számtalan gyermek hagyta el az iskola
padját, telve sikerélménnyel ennek
a tagozatnak és az ott tanító pedagógusoknak köszönhetõen.
Ebben az évben május 21. és 26.
között egy egész hetet szenteltek a
jubileumra, ahol az itt végzett diákok színvonalas programokon
vehettek részt és együtt emlékez-

hettek az elmúlt harminc évre.
„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.” mondja Kodály Zoltán.
Ennek fényében kívánunk még
egyszer ennyi örömet és lelkes
diákot.
Vékony
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Kisvilágbajnokok Mezõtúrról

2012.
május
12-13-án
Budapesten került megrendezésre a WTKA világszervezet nevével fémjelzett Interkontinentális
Világbajnokság Hungarian Open
elnevezésû verseny EurópaÁzsia-Afrika
részvételével.
Tizenhét ország kapott felkérést
a kétnapos viadalra, ahol Lightcontact, Low-kick light és K1
szabályrendszerben mérettettek
meg a különbözõ stílusú harcmûvészek. A Mezõtúri Kick &
Thai-Boksz Klub két versenyzõvel képviseltette magát a színvonalas, nemzetközi harci mûvészetek fesztiválján. Tóth Károly
túrkevei versenyzõnk -75 kg-ban
és Rácz András többszörös
magyar bajnok -57 kg-ban szállt
ringbe. Az elsõ napon a selejtezõk zajlottak. A magyar bajnokságtól eltérõen itt súlycsoportonként nem volt ritka a húsz versenyzõ, ezért nem kis izgalommal vártuk a mérkõzéseket. Tóth
Karcsi kezdett, aki elsõ meccsén
egy orosz versenyzõt, míg második körben pedig egy bulgár
sportolót utasított maga mögé,
így bejutott a legjobb négybe.
Rácz Andris egy ukrán és egy
szíriai ellenfele ellen gyõzedelmeskedett pontozással, így õ is a
legjobb négybe verekedte magát.
Másnap folytatódtak a döntõk.
Tóth Karcsi orosz ellenfelével
kiegyensúlyozott, ám kõkemény
meccset produkált. A mérkõzés
végén a pontozók õt látták jobbnak, így, az õ keze lendült a
magasba. A döntõben egy hazai
versenyzõvel küzdött az aranyéremért, azonban sajnos a három
menet alatt nem született döntés.
A negyedik, extra menetre kicsit
elfogyott és hajszállal az ellenfele
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volt a magabiztosabb, és õt hozták ki gyõztesnek. Rácz Andris
hatalmas adok-kapok mérkõzés
során bebizonyította, hogy eddigi eredményei nem a véletlen
mûvei, és egyhangú pontozással
verte ellenfelét. A sors fintora,
hogy õ is magyar versenyzõvel
vívta a döntõ mérkõzését. Ez a
tény sem hatotta meg és egyértelmû gyõzelmet aratva megnyerte
a 57 kg kisvilágbajnoki címét.
Bíró László edzõi szemfülességének köszönhetõen (mivel
Andris 54 kg-mal mérlegelt be,
és az 54 kg-os súlycsoportban
sorozatos sérülések történtek)
Rácz András 54 kg-ban is mérkõzhetett a döntõben. A verseny
tétje miatt mérkõzés nélkül nem
hirdettek volna gyõztest, így
bevállaltunk még egy mérkõzést,
melyet nagyon taktikus küzdelemmel egyhangú pontozással
nyert meg Andris, így 54 kg-ban
is õ állhatott a dobogó legfelsõ
fokára. Ezzel a gyõzelemmel két
súlycsoportban lett kisvilágbajnok.
Bíró László és Hajós Sándor
edzõk versenyzõi a nemzetközi
mezõnyben is letették a névjegyüket. Két aranyérem és egy
ezüstérem dicsõ skalpok egy
világversenyrõl.
Eredményeikkel bebizonyították ismét, hogy „nem mindig az
erõsebb és gyorsabb fog gyõzni,
hanem az, aki jobban akarja a
gyõzelmet”. A dobogón állva a
magyar himnuszt hallgatni, a
legcsodálatosabb dolog egy sportoló életében, fõleg ha a legtetején áll…
Hajós Sándor, segédedzõ
Mezõtúri Kick &Thai-Boksz Klub

K 1 sikerek Szekszárdon
A Magyar Oriental, Thai-kick
és Body Contact Szövetség 2012.
évi Nyílt Országos Bajnoksága
Oriental K-1 szabályrendszerben 2012. 04. 14-én került megrendezésre Szekszárdon a
Városi Sportcsarnokban, mintegy 20 egyesület részvételével.
A legnépszerûbb állóharcos stílus számtalan nézõt is bevonzott a csarnokba, ahol a több
mint 100 versenyzõ gondoskodott a jó hangulatról.
A Mezõtúri Kick & Thai-Boksz
Klub színeiben négy versenyzõ
képviselte Kelet- Magyarországot
a távoli Dunántúli helyszín
miatt. Kurgyis Csaba a túrkevei
klubunkat képviselte 52 kg-ban.
Csaba elsõ megmérettetése volt
a ringek világában. Kicsit idegesen állt a szorítóba, de hamar
levetkõzte megilletõdöttségét,
és megosztott pontozással nyerte az elsõ mérkõzését. A második mérkõzésén pontozásos
vereséget szenvedett a jóval
tapasztaltabb ellenfelével szemben, aki késõbb a súlycsoport
gyõztese lett. A harmadik
helyért folyó küzdelemben
ismét összeszedte magát,
legyõzte ellenfelét és megérdemelten állhatott a dobogó harmadik fokára.
Rácz Tamás 64 kg-ban elsõ
meccsén brillírozott, elsöprõ
gyõzelemmel kezdett. Második
meccsén azonban egy kiújuló
múltbeli térdsérülése miatt fel
kellett adnunk a meccset.
Nagyon sajnálatos dolog volt ez,
mert Tamás kirobbanó formában volt, és teljesítménye alapján akár a végsõ gyõzelmet is
megszerezhette volna, így azonban „csak” a negyedik helyen
zárta a versenyt. A másik
túrkevei harcosunk, Tóth Károly
(70 kg) ígéretet tett, hogy õ ma
országos bajnok lesz.. Kicsit
magabiztos kijelentése ellenére
esélyt sem hagyva ellenfeleinek
a döntõig verekedte magát.
Meggyõzõ teljesítménye alapján

a rendezõk úgy ítélték meg,
hogy az esti küzdõsport gálán
játsszák a döntõ csatát egy helybeli versenyzõvel. Karcsi roppant összeszedetten és az edzõi
utasításokat maradéktalanul
betartva letarolta ellenfelét, aki
több esetben a padlóra került.
Így nem is lehetett kétséges
kinek a keze lendül majd a
magasba. Ígéretéhez méltón
országos bajnoki címmel gazdagodva távozhatott a kötelek
közül. Rácz András a többszörös országos bajnokunk, hírnevéhez méltón teljesített. Egy pillanatnyi kétséget sem hagyott
afelõl, hogy ki is a szorító legjobbja az 56 kg-os junior súlycsoportban. Látványos, mégis
hatékony küzdelmi stílusával
nem tudtak mit kezdeni ellenfelei, és három gyõztes meccset
követõen aranyéremmel a nyakában állt a dobogó legfelsõ
fokára, begyûjtve egy újabb
országos bajnoki címet K 1 kategóriában is.
Úgy gondolom, hogy a felkészülésünk jól sikerült, melyet az
elért eredmények támasztanak
alá. Ismételten bebizonyítottuk,
hogy igenis számolni kell velünk
küzdõsportok terén az országos
élvonalban is. Azonban nem
pihenhetünk sokáig babérjainkon, hiszen meghívást kaptunk
a 2012. májusában Budapesten
megrendezendõ WTKA kisvilágbajnokságra, ahol ismét nagy
csaták várnak ránk ezúttal a
nemzetközi mezõnyben…
Szeretnék köszönetet mondani a törökszentmiklósi Manó
Minibusz tulajdonosának, hogy
támogatta utazásunkat, és rendelkezésünkre bocsátott egy kisbuszt vezetõvel, hogy a verseny
helyszínére el tudjunk jutni, és
két országos bajnoki címmel
valamint egy bronzéremmel térhessünk haza.
Bíró László, Mezõtúri Kick &
Thai-Boksz Klub, edzõ

Többet, bõvebben:
www.mezoturesvideke.hu
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békében.

Fejes Istvánné Tóth Eszter élt 79 évet,
Dobzer Ferencné Molnár Margit élt 82 évet,
Miklós Gyula élt 86 évet,
Szilágyi Jánosné Kornis Mária élt 74 évet,
Kántor Sándor Imre élt 57 évet,
Ádám Sándorné Baranyai Erzsébet Éva élt 68
évet,
Bánhidi Jenõné Deák Márta élt 88 évet.

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

Anka Bianka Anita
(Nagy Mihály Anita)

Gonda Milán Zoltán
(Molnár Katalin)

Herbály Mihály
(Bátori Andrea)

Hornok Ábel
(Katona Krisztina)

Sólyom Máté
(Sólyom Ildikó)

Szûcs Botond Csaba
(Vajna Margit Csaba)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Június 1-7-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Június 8-14-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 17.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Június 2-3-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/9635209
Június 9-10-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/9635209

2012. június 7-én (csütörtökön)
8-11 óráig a közösségi házban:
MAJDNEM MINDEN MÉTERÁRU 299 FT/M
ÁRON KAPHATÓ.
Új árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat:
szövetek, selymek, sportanyagok, pamutok,
alkalmi anyagok stb.
Konkurencia Méteráru Bolt

A TÚRI LOVAS KLUB SPORTEGYESÜLET
2012-ben is rendez
napközis

LOVASTÁBORT

Élet a két világháború között
címmel kiállítás nyílik
a Magyarok Szövetsége gondozásában
Kucsera Béla gyûjteményébõl
2012. június 10 – július 8-ig.
a Magyarok Szövetsége székházában
(volt Zöldkereszt épülete Mezõtúr,
Kossuth út 23.)

Megnyitó idõpontja: június 10. 15 óra
A kiállítást megnyitja: Kissné Mikes Éva
Mindenkit szeretettel várunk!”
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

Mezõtúron
Idõpontok:
Július 09 – július 13
Július 16 – július 20
Lovastábor haladók részére
Július 23 – július 27
Érdeklõdni, jelentkezni a
06/70-543-5035-os telefonszámon lehet!

Június 23-24-én
Lovas verseny lesz
Mezõtúron
a Gorkij úti lovas pályán

Kistérségi Színjátszó
Találkozó
2012. június 7. 10 óra
Városi Színházterem

Lapzárta: 2012. június 6. (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.

