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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Adventi gyertyagyújtás
A programjainkra a belépés díjtalan, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
December 16. 17 óra
Katolikus templom
Emlékezik: Ondavay Tibor
pápai prelátus
Gyertyát gyújt:
Dr. Szûcs Attila jegyzõ
Program: Szolnoki
Szimfonikus Zenekar
„Zenés esti imádság” címû
hangversenye

December 23. 17 óra
Közösségi Ház
Emlékezik:
Dr. Dávidházy Gábor
fõiskolai tanár
Gyertyát gyújt:
Dr. Boldog Szilvia
járási biztos
Program: Petõfi Dalkör
karácsonyi hangversenye

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYES,
BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK
Mezõtúr Város Önkormányzata nevében:
Herczeg Zsolt
polgármester

Batta Attila Viktor
a l p o l g á r m e s te r
Dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Juhász Gyula - Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Tisztelt Olvasóink!
Ezúton köszönöm, hogy ebben az évben is olvasója volt lapunknak.
Köszönöm a szerkesztõségünkhöz bejuttatott színvonalas írásokat, fotókat, amelyekkel gazdagították olvasói
kínálatunkat.
A Mezõtúr és Vidéke hasábjain keresztül igyekeztünk hírt adni a városunkban történõ, városunkat érintõ és a lakosság
életét befolyásoló döntésekrõl, eseményekrõl, rendezvényekrõl, hírekrõl.
Köszönöm Mezõtúr Város Önkormányzatának támogatását, és minden partnerünk segítségét, akik 2012-ben támogatták munkánkat, valamint köszönöm a lap mellett 2012. évben dolgozott szerkesztõbizottság munkáját.
Bízom benne, hogy 2013-ban is érdeklõdéssel olvassák majd lapunkat.
A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonproft Kft. munkatársai nevében

Áldott Karácsonyt és eredményekben gazdag, Boldog Új Esztendõt Kívánok
minden kedves olvasónknak!
Tisztelettel: Bordács László
felelõs szerkesztõ

Nagy vagy Refi!

4. old.

PICK Szeged edzéslátogatás

8. old.

Koszorúkészítõ verseny eredményei

5. old.

Dalmások Mezõtúron

9. old.

Rövid hírek

6. old.

Ismét csúcson a mezõtúri atléták!

11. old.
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Magyar-török cserediákprogram

A Mezõtúri Közoktatási és
Közgyûjteményi Intézmény, a
Comenius
Iskolai
Együttmûködések EU-s pályázatán (The Living Blanket)
20.000 eurót nyert, amelyhez
Mezõtúr Város Önkormányzata
1,14 millió forintot biztosított
elõfinanszírozásra.
Ennek eredményeképpen
2012. november 30-án a török
iskola igazgatója és a projekt
szakmai vezetõje látogatott el
városunkba ismerkedõ, elõkészítõ látogatásra. Itt tartózkodásuk során a Városházán Herczeg
Zsolt polgármester köszöntötte
õket, majd a Kossuth iskola
pedagógusai és diákjai a magyar
és török himnusz elhangzása
után énekes, zenés elõadásban
részesítették a vendégeket. Ezt
követõen a Túri Fazekas
Múzeumba, a Bodoki-Fodor
Helytörténeti Egyesület székházába, majd a Badár Emlékházba
látogattak el. Szombaton a

Rákóczi Úti Általános Iskola
Adventi ünnepségén vettek
részt, ahol a gyerekek énekkara, zenés mûsora fogadta õket.
Látogatásuk utolsó napján a
fõváros néhány nevezetességét
is megtekintették.
A program keretében az
ankarai iskolából 2013 májusában 20 tanuló és 5 pedagógus
érkezik hozzánk 10 napra, majd
novemberben a mezõtúri felsõ
tagozatos tanulók és tanárok
hasonló létszámban utaznak
Törökországba. A projekt teljes
idõtartama két év.
A program elsõdleges célja,
hogy a gyerekeket nyitottságra
nevelje, ismerjék meg egymás
kultúráját, nevezetességeit,
szokásait, fejlesszék idegennyelvtudásukat, amely a mai
mobil világban szinte elkerülhetetlen.

FELHÍVÁS
Tisztelt Mezõtúriak!
Mezõtúr Város Képviselõtestülete
215/2012.(X.25.)
számú határozatával szándékát
fejezte ki arra vonatkozóan,
hogy országzászlót állít fel a
nemzeti összetartozás napja
alkalmából.
Az országzászló felállítását az
önkormányzat közadakozásból
szeretné megvalósítani, melyre
adományokat vár 2013. március
20-ig az alábbi számlaszámra:
Mezõtúr
Polgármesteri
Hivatal Letéti Számla
12054006-00134485-02000007
Banki átutalásnál kérjük a
megjegyzés
rovatban
az
„országzászló” megjelölést feltüntetni.
Amennyiben készpénzzel

kívánják támogatni az emlékmû
felállítását, úgy az adományukat a Polgármesteri Hivatal
Mezõtúr Pénzügyi Irodájánál
tudják befizetni.
Abban az esetben, ha az
országzászló állításánál önkéntes munkát szeretnének felajánlani, vagy az üggyel kapcsolatban bármilyen információra van
szükségük, Makainé Ésik Klára
ügyintézõ (tel: 56/551-913,
e-mail: kmakaine@mezotur.hu)
tud tájékoztatást adni.
A beérkezett adományokról
és az emlékmû felállításáról a
város lakosságát folyamatosan
tájékoztatjuk.
Tisztelettel:
Herczeg Zsolt
polgármester

Sajtóanyag
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
„karácsonyi fények” fotó és rajzpályázatáról

Forrás: mkki.hu

Tájékoztatás
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) és a városközpont
fejlesztési pályázatával kapcsolatosan az Önkormányzat társadalmi egyeztetést kezdeményezett, amelynek keretein belül
került sor a Vállalkozói Fórum megrendezésére
2012. december 6-án.
Az elõadás során Kézy Béla, a Megakom Kft. ügyvezetõje ismertette az IVS jelentõségét és bemutatta a pályázat tartalmát, valamint, hogy a város mely területeit érinti a tervezett beruházás.
A pályázati felhívás címe:
Funkcióbõvítõ integrált települési fejlesztések,
kódszáma: ÉAOP5.1.1/D-12
Ezzel kapcsolatosan a jelenlevõ vállalkozók feltették
kérdéseiket, elmondták véleményeiket.
Az Önkormányzat várja a lakosok észrevételeit, hozzászólásait
is a témában, hiszen nagyon fontos, hogy Önökkel együtt alakítsuk ki városfejlesztési elképzeléseinket.
Ezt a célt szolgálja a kidolgozott városfejlesztési kérdõív, amely
letölthetõ a városi honlapról: www. mezotur.hu
Köszönjük szíves közremûködésüket.
Herczeg Zsolt
Mezõtúr Város Polgármestere

MEGHÍVÓ
Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és
kedves hozzátartozóit 2013. január 12-én 16.00 órai kezdettel a
Doni Áttörés Emléknapja alkalmából, a II. Világháborús
Emlékmûnél rendezett városi megemlékezésre.
Mûsorban közremûködik a Túri Olvasókör Egyesülete.
Ezt követõen az emlékezés virágainak,
koszorúinak elhelyezésére kerül sor.
Herczeg Zsolt
polgármester

2012. december 2 - december 24. között ismét meghirdeti
karácsonyi fotópályázatát a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat, mely idén rajzpályázattal is kiegészül.
2010. év végén indította útjára az adventi idõszakhoz kapcsolódó fotópályázatát a megyei
önkormányzat. Az elmúlt két
évben szép számban érkeztek
be fényképek a megye minden
szegletébõl. Az idei pályázat a
fiatalabb korosztály aktívabb
bevonására törekszik, ezért
rajzpályázat keretében várjuk a
gyerekek munkáját is általános
iskolás kortól.
A pályázati fotók és rajzok
feldíszített, kivilágított épületek, közterek, lakóházak, udva-

rok mellett a karácsonyhoz
kötõdõ életképeket, hangulatot,
életérzést is megörökíthetnek.
Mindkét kategóriában az elsõ
három helyezett értékes díjazásban (TV, fényképezõgép,
okostelefon, vásárlási utalvány,
stb.) részesül. Idén közönség
díj is kiosztásra kerül, a beérkezett mûvekre a pályázat lezárását követõen lehet szavazni a
megyei önkormányzat Facebook
oldalán.
A pályázati kiírás megtalálható a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat honlapján (www.jnszm.hu) és a www.
facebook.com/jnszm oldalon.
Galó Anita
irodavezetõ-helyettes

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
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Rövidhírek a képviselõ-testület novemberi üléseirõl

Az aljegyzõ áthelyezésérõl
2012. november 14-én soron
kívüli ülést tartott Mezõtúr
Város Képviselõ-testülete, ahol
elfogadta azt az elõterjesztést,
amely alapján hozzájárult dr.
Boldog Szilvia aljegyzõ 2012.
november 15-tõl 2012. december 27-ig tartó határozott idõtartamú, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatalba történõ járási biztosi kinevezéséhez. Az ülésen az érintettõl

megtudhattuk azt is, hogy 2012.
decemberében várható a járási
hivatal vezetõi kinevezése is.
Jövõbeni munkájához ezúton is
sok sikert kívánunk!
Döntések az állami és önkormányzati feladatok ellátásáról
Az önkormányzat novemberi
ülésein több alkalommal is tárgyalt az állami és az önkormányzati feladatok átadás-átvételével
kapcsolatban.
Az

Szeretném megköszönni Fehér Istvánnak hat család nevében a
felajánlott adományát.
Nagy örömmel fogadták!
Olyan családokhoz kerültek ahol nagy szükség van rá.
Sikerült egy kis mosolyt csalni arcukra.
Jó egészséget kívánunk és köszönetünket fejezzük ki érte.
Harmat Mihályné
városi képviselõ

Országgyûlés több olyan törvényt is alkotott, amelyek folytán az önkormányzatnak is
döntést
kellett
hoznia.
Határozat született arról, hogy
a Túri Fazekas Múzeumot a
korábbi állami fenntartótól a
Közmûvelõdési és Sport Kft.
szervezetén belül fogja a továbbiakban mûködtetni. A képviselõ-testület döntött az óvoda és a
könyvtár további mûködtetésérõl is, mivel a köznevelési fel-

adatok (általános iskola, pedagógiai szakszolgálat, alapfokú
mûvészet oktatás) állami feladattá válnak. A képviselõ-testület a döntések meghozatala
által a feladatellátás további
módjának, formájának legoptimálisabb
meghatározására
törekszik.
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Nagy hálával és köszönettel tartozom Kálnainé Katikának, aki
nap, mint nap hordja nekem az ételt. Korom miatt igen nehezen
mozgok, õ mindig gondoskodik rólam.
Ezúton is köszönöm neki!
Balog Miklósné
a XXIII. útból

Villamosenergia- és gázár csökkenést hoz 2013.
Az idei tél is igen zordnak
ígérkezik. Nagy mennyiségû
gázfogyasztás várható. Boldog
István a Fidesz országgyûlési
képviselõje a Pont Rádiónak
bejelentést tett a gáz és villamos energia árának változásáról
– A kormány mindent elkövet, hogy segítsen az embereknek. Az elõzõ két évben
befagyasztottuk a villany és a
gáz árát, most pedig január
elsejétõl 10%-kal csökkenti a

kormány a villamosenergia- és
a gáz árát. Azt gondolom, hogy
ez egy történelmi lépés, hiszen
ilyen nem volt a rendszerváltás
óta. Mint köztudott, több mint
200%-os lett a gázáremelés
2002 és 2010 között. Mi, bár
nem ígértük, de 10%-kal csökkentjük a lakossági fogyasztók
számára a villamosenergia és a
gáz árát. Ez egy nagyon fontos
lépés, úgy gondolom ez sokaknak fog segíteni.
Bodor Márti

Tisztelt Lakosság!
Ezúton kérjük Önöket, hogy további munkánk segítése érdekében, feleslegessé vált házimunka alapanyagaikat, eszközeiket
(kötõ- horgoló- hímzõ- fonalak, anyagok, tûk, könyvek, stb.)
juttassák el számunkra! Megunt kézimunkáit is szeretettel
fogadjuk, melyeket késõbb kiállításokra,
jótékony célokra használunk fel!
Segítségüket elõre is köszönjük!
Továbbá szeretettel várjuk új tagok jelentkezését is.
Adományaikat leadhatják a Közösségi Ház portáján,
illetve keddenként 16-17 óra között a szakkörnek.
Érdeklõdni lehet: Csider Irén szakkörvezetõnél,
a 06/70 606-4809-as telefonszámon.
Tisztelettel:
Népi Díszítõmûvészet Szakkör
Mezõtúr
HANGOLÓDJUNK EGYÜTT A KARÁCSONYRA!
A Re*Flex Band szeretettel vár mindenkit karácsonyi koncertjére!
Mezõtúr, Szent István Katolikus Általános Iskola
2012. december 22. 18 óra
A BELÉPÉS DÍJTALAN

Visszafogott érdeklõdés mellett tartotta meg túrabeszámolóját a Paksi Treszl
Gábor és Hunyady Bence. A Londoni Olimpiára 1400 km-es túrán eljutott vándorok városunkat tisztelték meg élménybeszámolójuk elsõ helyszínéül.
A túrárõl készült képeket megtekinthetika www.mezoturesvideke.hu weboldalon.

2012. december 14.

4

mezõtúr és vidéke
Nagy vagy Refi!

A Mezõtúri Református
Kollégium Általános
Iskolája nevezett a Tv2-n
futó Nagy Vagy vetélkedõbe. Errõl beszélgetek Csató
Szilviával a DÖK-öt segítõ
pedagógussal.

volt a csapatunk, hogy jobbnak
látta, ha õ inkább csak a partról
buzdítja a versenyzõket.
Hogyan tovább? Mikor lesz a
következõ megmérettetés?

Hogyan zajlik a nevezés a versenyre? Mi alapján állt össze a
csapat?
A verseny lényege az összetartozás, az egészséges életmódra nevelés, a sport. A csapattagokat úgy kell összeválogatni, hogy legyen benne alsós
fiú, alsós lány, 2 felsõs lány, 1
felsõs fiú, 2 apuka, 2 anyuka. A
10. tagunk, a csapatkapitányunk Azurák Csaba volt.
Biztosítani kellett pótjátékosokat is. A nevezés pályázat útján
történt. Kapott az iskola egy
pályázati kiírást a versenyrõl,
amire lehetett nevezni. Ezt mi
az elõzõ tanév végén tettük
meg, és idén szeptemberben
válogattak be bennünket.
Minden gyerekrõl és felnõttrõl
írnunk kellett egy sporttörténeti
jellemzést. Mivel többnyire
úszós feladatok voltak, így a
legjobb úszóinkat választottuk
be a csapatba, de volt közöttük
triatlonos, és atléta is. A csapatnak 50 fõs szurkoló tábort kel-

lett magával vinnie, valamint
egy vezérszurkolót, mi Rácz
Lajos, mesterszakácsot választottuk és vittük el magunkkal.
Hogyan zajlott a felkészülés?
Elõre megkaptuk a feladatok
listáját, hogy legyen lehetõségünk valamilyen formában gyakorolni. 90 %-ban vízi-ügyességi feladatok voltak, emellett volt
elméleti része is a versenynek.
A felkészülés során nagyon sok
eszközre volt szükségünk, amit
támogatásból tudtunk beszerezni. Nagyon nagy volt a cégek
részérõl az összefogás, amit
ezúton is köszönünk. A verseny
a kecskeméti élményfürdõben
volt megszervezve, így volt, aki
az útiköltségben, volt, aki az
étkeztetésben támogatta iskolánkat. Valamint egyen pólókat
készítettünk mind a verseny-

Vasúti menetrendváltozás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
2012/2013. évi menetrendi idõszakra lehetõség nyílt egy kedvezõbb és több eljutási lehetõséget kínáló menetrendi szerkezet kialakítására BudapestKeleti és Békéscsaba között,
aminek köszönhetõen a vasútvonalon fekvõ települések lakói
a jelenleginél kedvezõbb kiszolgálásban részesülnek.
A december 8-án bevezetésre
kerülõ menetrend alapján a
vonatok Budapest-Keleti és
Békéscsaba között óránként
fognak közlekedni, kétóránként InterCity szolgáltatást biztosítunk, pót- és helyjegy megfizetése ellenében. Az InterCity
vonatok olyan kocsikat is továbbítanak, amelyek felár nélkül
vehetõk igénybe.
Az új menetrendi szerkezet

várhatóan átrendezi a jelenlegi
utazási szokásokat, ezért a
menetrend életbe lépését követõen folyamatosan, fokozott
figyelemmel kísérjük a vonatokon az utasforgalom alakulását.
A fejlesztés elõnyeit a csatlakozó mellékvonalakon utazók
is tapasztalhatják, hiszen
Szar vasra,
DévaványaSzeghalom-Vésztõ irányába
valamint Gyulára több azonnali
átszállást biztosítunk.
Bízunk abban, hogy elképzeléseink megfelelnek a vasútvonalon fekvõ településeken
lakók igényeinek.
Honlap: www.mav-start.hu
Tisztelettel:
Jerney Zoltánné
MÁV-START Zrt.

zõk, mind pedig a szurkoló
tábor részére, ezt is támogatásból tudtuk megvalósítani.
Mikor láthatóak ezek a versenyek a tv-ben?
Az elsõ megmérettetés, amit
már láthattak a tv nézõk november 18-án volt. Ezen a fordulón
elsõként jutottunk tovább. Itt
sárkányhajó evezés, csúszdás
és hullámmedencés feladatok
voltak.
Azurák Csaba, mint a csapat
kapitánya miben segítette az
elõre jutást?
Õ volt, aki irányította a csapatot. Volt olyan alkalom, amikor
szerves részét alkotta a csapatnak a feladatokban, viszont volt,
amikor a partról navigált. Ezt õ
maga is elmondta nyilatkozatában, hogy annyira összeszedett

Most a 36 versenyzõ csapatból a legjobb 12 közé jutottunk,
a következõ forduló december
23-án lesz látható a tv-ben, itt
van esély a legjobb 6 közé
jutásra. Annyit elmondhatok,
hogy vegyes lesz a feladat sor.
Szurkoljunk tehát együtt a
fehér pólós Refi csapatnak,
december 23-án!
Csapattagok:
Alsótagozat:
Juhász Gréta, Lipták Attila,
Borzi Barbara, Tesényi Donát
Felsõtagozat:
Lengyel Norbert, Seres Flóra,
Szabó Henrik, Ozvald Maja,
Puskás Lujza
Szülõk:
Tóth Lajos, Molnár Szilvia,
Puskás Szilvia, Baukó Péter
Csató Szilvi szervezõ
A kapcsolódó képeket megtekinthetik a
www.mezoturesvideke.hu
hírgalériájában.
Bodor Márti

Köszönet
2012. december 7-én került
sor a Városi Mikulás ünnepségre, a Közösségi Ház elõtt. A sok
meglepetésért, ajándékcsomagért köszönet a támogatóknak:
Mezõtúr Város Önkormányzata, Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport KKN Kft., Bavas Bau Kft.,
Szebik 2001 Kft., Lantai János,
Játékboltos Ica néni, Vékony
Ferenc, Kor-Zol, Zuppán Zoltán,

Kreatív, Dr. Barancsi Ágnes,
NonStop delikátesz, Vékony fivérek, Bagdán István vill. szer. bolt,
Körmöndi János, Pálma Café,
Safi a Merci gyárból, Derby Túr
Bt., Heavy Tools Mezõtúr, Patkós
Zoltán, Patkós Lajos képviselõ
úr, Veres Barkácsbolt, Balu-Will
Kft., Lantai Sándor kistermelõ,
Húsvár-Piactér, Dorina Virágüzlet
– Túrkeve.

Meghívó
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket a 2013. január 6-án 19 órakor
a Szolnoki Tisztaligeti Sportcsarnokban sorra kerülõ
Naphimnusz címû tánckoncertre.
Az elõadás több, mint 200 fõs tánckarral, ének- és zenekarral,
a Magyar Állami Népi Együttessel, a Szolnoki Szimfonikusokkal,
Herczku Ágnessel és mások közremûködésével valósul meg.
Jelentkezni lehet: a Városi Könyvtárban személyesen, vagy a
56/350-171-es telefonszámon.
A belépõdíj: 1900 Ft + autóbusz költség
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A Csoda-Vár Óvoda és a Gyermek-kert Óvoda projektzáró rendezvénye

2012. november 29-én tartotta
a Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat
és Könyvtár Csoda-Vár Óvoda
TÁ M O P - 3 .1. 7 - 11 / 2 - 2 011
Referencia intézménnyé válás
pályázatának Projektzáró rendezvényét, valamint a Gyermekkert Óvoda TÁMOP 3.17-11/22011-0023 Referencia intézménnyé válás pályázatának sajtótájékoztatóját.
A referencia intézmény jelentése: egyedi, más intézmények
számára példaértékû, mûködésében összefüggõ, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,
szervezeti fejlesztésekkel rendelkezõ és ezt szolgáltatásaiban
publikálni, valamint átadni
képes közoktatási intézmény. A
referencia intézmények a közok-

tatás fejlesztésének minõsített
bázisai. Ez lehetõséget nyújt
arra, hogy „jó gyakorlataik” más
intézmények számára adaptálhatóak legyenek. Tapasztalataikat
megosztva mások számára segítséget, mintát szolgálnak, amelyet szolgáltató szerepkörben
kínálnak, tehát bevételt teremt
számukra. A négy „jó gyakorlat”
a következõ:
Csoda-vár Óvoda:
1. Szegregációmentes óvodai
gyakorlat.
2. Az óvodapedagógus és a
pedagógiai munkát segítõ dajka
összehangolt, együttmûködõ
szakmai munkája az integrált
nevelés napi gyakorlatában.
3. Tehetséggondozás a kompetenciában.
4. Fától az erdõig, egyéni
képességfejlesztõ program.
Gyermek-kert Óvoda:
1. Integrált nevelés az óvodában.
2. Kompetencia alapú nevelés

„Öregdiákok, túri diákok…”
2012. november 24-én 45
éves érettségi találkozóra gyülekeztek az 1967-ben végzett ,
akkori Dózsa György gimnázium tanulói.
Rendhagyóan az A és a B
osztály együtt rendezte meg a
nem mindennapi eseményt,
ami a szervezõknek nem kis
munkát jelentett, mire mindenkit értesítettek a találkozóról.
14 órakor csengettek be az
osztályfõnöki órára, melyen
már sajnos nem tudott mindenki részt venni, hiszen betegség
és egyéb okok miatt már sokan
hiányoznak az élõk sorából. Az
elhunyt társainkra egy gyertya
meggyújtásával emlékeztünk.
Nagy öröm számunkra, hogy
az
osztályfõnökünk,
Dr.
Gombás István 84 évesen végighallgatta az eltelt idõk fontosabb állomásait.
Az osztályfõnöki órán megjelentek: A osztály: Draskovits
Magdolna, Sindel Klára, Gyõri
Zoltán, Paróczai József, Csipes
Lajos, Gaudi Emõke, Rácz Imre,
Fadgyas Ilona, Kun Éva,
Vadkerti
Tivadar,
Lévai

Erzsébet.
B osztály: Csepregi Károly,
Lévai Kálmán, Lakatos József,
Gyarmati Imre, Szász József,
Varga Mihály, Majzik László,
Kelemen Márton, Szõllõsi Imre,
Szûcs Ferenc, Vörös Sándor.
A jeles nap zárásaként vacsorával ünnepeltünk, melyet a
Spaten sörözõben fogyasztottunk el. Ide, már volt, aki párjával érkezett. Még élõ tanáraink
közül Csoma Mihály tanár urat
is vendégül láttuk. Kellemes
beszélgetés, jókedv jellemezte a
hangulatot, majd ha fájós lábbal is, de táncra perdültünk!
Felvetõdött az ötlet, hogy nem
kellene mindig 5 évet várni a
hasonló eseményekre, sûríteni
fogjuk a találkozás alkalmait.
Köszönjük a szervezõk: Rácz
Imre, Csepregi Károly és Lévai
Kálmán munkáját.
Viszontlátásra Cimborák!
Kelemen Márton
öregdiák

bevezetésének folyamata (a
kezdeti lépések, elindulás majd
a többi óvoda minden csoportját érintõ kiterjesztés).
A pályázat során az elnyert
támogatás maximális összege 3
millió forint volt.
Az elnyert pályázatok:
„Fürkész csemeték a mezõtúri Gyermek-kert óvodában”
Esélyegyenlõség biztosítása
a kompetencia alapú program
jegyében.
Az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás
összege: 3.000.000 Ft
„ A gyermek szeme a jövõ
tükre ”
Befogadó pedagógiai gyakorlat, tehetséggondozás a kompetenciában.

Az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás
összege: 3.000.000 Ft
Kivitelezés helye: Csoda-vár
Óvoda
A projektek szakmai megvalósítása mindkét esetben közel
2 millió forintba került, ide tartozik az útiköltség, a bérköltség, a képzés ára, szakmai
tanácsadói szolgáltatás, és a
dokumentációs költségek. A
fennmaradó 1 millió forintot
tárgyi eszközbeszerzésre fordították.
A projektek megvalósításával
hozzájárulnak az értékalapú, a
hazai és a nemzetközi innováció értékeit ötvözõ országos
referencia-intézmény hálózat
kialakításához.

Koszorúkészítõ verseny eredményei
A Móricz Zsigmond Könyvtár
ez évben is meghirdette a
„Legszebb adventi koszorúkészítõ versenyt”. A 42 pályamûbõl a városházán nyílt – egy
héten át látogatható - kiállítás.
A könyvtár munkatársai
nevében e helyen is minden
résztvevõnek megköszönöm a
szívmelengetõ
odaadással
készített ötletes és gyönyörûséges alkotásokat, mellyel nemcsak a városi ünnepi készülõdés sikeréhez járultak hozzá a
résztvevõk, de közösségi
együttmûködésbõl is példát
mutattak.
A bíráló bizottság véleménye
alapján ez alkalommal a következõk kerültek díjazásra:
Gyermek kategória:
I. helyezett: Szegedi Tünde
és a Kossuth Lajos Általános
Iskola 1. osztálya
II. helyezett:Vasas Benedek
és az Újvárosi Általános Iskola
8. osztálya
III. helyezett: Patkós Linett
és Patkós Miléna és az Újvárosi
Általános Iskola 4. osztálya
Különdíj: Újvárosi Általános

Iskola 7. osztály
Felnõtt amatõr kategória:
I. helyezett: Botyánszky
Mihályné
II. helyezett: Törjék Lászlóné
III. helyezett: Patkósné
Enyedi Piroska
Különdíj: Csipes Piroska
Felnõtt profi kategória:
I. helyezett:Szilágyi Mariann,
Pályi Mihály
II. helyezett: Gonda Gabriella
Különdíj: Cseri Anita
Önkormányzat különdíjai:
Báthori Szilvia (felnõtt amatõr), Adamcsik Fanni (9. osztályos)
Berczeliné Boldog Mária

2012. december 14.

6

mezõtúr és vidéke
Rövid hírek

Határon túl, határon innen…

Mezõtúrról egy fiatalember
Bíró László 2012. november.
9-11-ig a XXI. Hajnal Akar
Lenni népdaléneklõ versenyen
vett részt Szatmárnémetiben
(Románia).

Szép eredménnyel tért haza.
IV. helyezést ért el és számos
különdíjat kapott: Dr.
Gerzanics Magdolna különdíját, KÓTA, Tradíció Stúdió
különdíját, Csutorás
Nemzetközi Népzenei Tábor
különdíját, Véndiák Szövetség
különdíját és a közönség
különdíját.
2012. november 17-én,
Budapesten a Csepeli
Mûvelõdési Otthonban megrendezésre került a IX. Vass
Lajos Népzenei Verseny
Kárpát-medencei döntõjén
szintén kimagasló eredménynyel végzett. A legmagasabb
díjat vehette át a Vass Lajos
Nagydíjat.
Gratulálunk!

Márton-nap a Rákócziban
2012. november 16-án 5 alkalommal szervezte meg a
Rákóczi úti Általános Iskola a
Márton-napi vigasságát. Az elõkészületekben megszervezték a
kézmûves
foglalkozásokat,
több már nyugdíjas tanítót vontak be ezekbe a foglalkozásokba. A gyerekek megmutathatták
kézmûves tehetségüket, készíthettek papírlibát, bábokat
papírból, mûanyagkanálból,
sóliszt gyurmából libákat festhettek, meleg teával és zsíros
kenyérrel kínálták a részt vevõ
gyerekeket a pedagógusok. Este
lámpás felvonuláson vehettek

részt az iskola tanítványai,
amelyhez csatlakoztak az óvodások és a gyerekek szülei is.
Többek saját készítésû lampionokkal készültek erre a sétára.
Ezúton köszöni az iskola az
Agrohíd Kft., és az Alfi pékség
támogatását, valamint a német
Artfrom GmbH-nak a sok értékes német jutalmat, melyeket a
tanulók részére ajánlottak fel.
A rendezvényrõl készült
képeket megtekinthetik a www.
mezoturesvideke.hu hírgalériájában.
Bodor Márti

2012. november 27-én a JászNagykun Szolnok Megyei
(JNSZM) Kereskedelmi és
Iparkamara
jóvoltából
„Vállalkozói fórum, üzleti partnerkeresés,
szakhatósági
fórum” címû üzletfejlesztési
tanácsadó napon vehettünk
részt. A rendezvény célja
JNSZM
Kereskedelmi
és
Iparkamara a vállalkozások
mûködését segítõ, üzletfejlesztését támogató szolgáltatások

bemutatása. A tevékenységüket
leggyakrabban ellenõrzõ szakhatóságok informális kapcsolatának bõvítése. A rendezvényen
Herczeg Zsolt Mezõtúr város
polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, ezután pedig a
megyei szakhatóságok tájékoztató-konzultációs elõadásokat
tartottak. Az elõadók személyes
konzultációt, egyedi tanácsadást biztosítottak.
- Szerk. -

2012. november 30-án tartotta a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Civil Információs Centrum a
Nemzeti Együttmûködési Alap
által kiírt mûködési pályázat

tájékoztató
rendezvényét.
Bemutatták a 2013. évi változásokat, a pályázati kiírást valamint az elektronikus páláyzati
rendszer (EPER) használatával
kapcsolatos információkkal látták el a megjelenteket.
- Szerk. -

Adventi gyertyagyújtás
Ismét eltelt egy év… és 2012.
december 2-án újra elérkezett az
I. Adventi gyertyagyújtás ideje.
Idén ez az immáron hagyománnyá vált szokás egybekapcsolódott az Adventi koszorúkészítõ verseny eredményhirdetésével. Mindkét program a
Városházán zajlott. Elõbb a
szebbnél-szebb koszorúk készítõinek díjazása zajlott, majd a
nagyteremben kezdetét vette a
gyertyagyújtás.
A koszorú egyházak általi

megszentelése, megáldása után
Herczeg Zsolt Mezõtúr város
polgármestere gyújtotta meg az
elsõ gyertyát, amelyet Dr.
Ecseki Terézia emlékezõ gondolatai követtek.
A eseményre a koronát a
Vivace kamarakórus hangversenye tette fel. Igazán karácsonyi
hangulatba kerülhetett mindenki, akit még eddig elkerült volna
az ünnep közeledtének érzése.
Orosz Annamária

Mikulás kaland
Az idei évben Mikulás napján
a Szegedi Miniszínház látogatott el Mezõtúrra a Városi
Színházterembe.
Az elõadás címe Mikulás
kaland volt, amit a nap folyamán háromszor tekinthettek
meg a lurkók.
A belépés az elõadásra ilyenkor mindig ingyenes, hiszen a
Közösségi Ház ajándéka ez
Mikulásra, hagyományosan már
évek óta a gyerekeknek. Csupán
elõzetes feliratkozás volt szük-

séges a megtekintéséhez.
Akik ott voltak, legyen az
gyerek vagy felnõtt biztos nem
bánták meg, hogy ellátogattak a
Petõfi útra, hiszen egy rendkívül jó humorú, színvonalas,
kedves elõadást láthattak a társulat elõadásában, méltóképpen megünnepelve így a
Mikulás jöttét.
Orosz Annamária
Folyt. 7. old.
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Lámpás

Megjelent a Bodoki-Fodor
Helytörténeti Egyesület honismereti, közmûvelõdési folyóirata, ami a Lámpás nevet kapta.
Városunk múltját, jelenét
hivatott az újság bemutatni,
rávilágítva a helyi értékeinkre.
„Ha ismerjük a helyet, ahol
élünk,
jobban
kötõdünk
hozzá.” - olvashatjuk a lap
bevezetõjében. Egy-egy mezõtúri személyiség életútját kívánja fókuszba helyezni, egy-egy
városi épületet mutat be, a feledésbe merült emlékeket eleveníti fel bennünk. Mindezek
mellett napjaink jeles eseményeirõl is szól.
Szabó András az egyesület
elnöke nyilatkozatában olvashatjuk, hogy õ maga is gyûjtõ.
Az I. és II. világháborúból meg-

õrzött relikviáit az egyesület
részére
ajánlotta
fel.
Érdeklõdése az elveszett értékek, a régmúlt iránt már iskolás
korában felébredt benne. A
Bodoki-Fodor Helytörténeti
Egyesület 2007. november
27-én alakult, akkor még 27
taggal, mára már 52 fõre gyarapodott táboruk. „Vállaljuk a híd
szerepét, amely összeköti a
múltat és a jövõt.” mondta
Szabó András az egyesületrõl.
A negyedévente jelenõ lap
megvásárolható az egyesület
székhelyén a Petõfi Sándor út 5.
szám alatt, 1200 Ft / db áron.
Ideális ajándék lehet akár már
karácsonyra.
Mezõtúrról,
mezõtúriakról szól, de nemcsak
mezõtúriaknak.
Bodor Márti

2012. december 14.

Adventi II. gyertyagyújtás
2012. december 9-én a II.
Adventi gyertyagyújtásra került
sor.
A tavalyi évhez hasonlóan
idén is megrendezésre került a
Gyermek- és Ifjúsági Citerazenakarok Túri Találkozója,
immáron 14. alkalommal. Az
esemény helyet adott az adventi
koszorú második gyertyagyújtásának. A rendezvénynek a
Közösségi Ház jurtaterme adott
otthont. Karapancsevné Jász
Ildikó a Bárdos Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskola vezetõjének
adventi emlékezõ gondolatai
után, Batta Attila Viktor alpolgármester gyújtotta meg a második
gyertyát a városi koszorún. Ezt
követõen a Szivárvány Népzenei
Egyesület és a Gyermek- és

Ifjúsági Citerazenekarok remekbe szabott citeramuzsikáit hall-

gathattuk meg.
A következõ gyertyagyújtás
ideje 2012. december 16. 17 óra,
amikor „Zenés esti imádságok”
címmel a Szolnoki Szimfonikus
Zenekar hangversenyén vehetünk részt, a Katolikus
Templomban.
Bodor Márti

II. Betlehemes találkozó
II. Betlehemes találkozó és
kézmûves
játszóház
a
Közösségi Házban
Immár második alkalommal
került
megrendezésre
a
Közösségi Házban a Betlehemes
Találkozó. Az idei évben a

Petra, Bán Gergõ, Szabó
Barnabás versmondása következett, valamint Sipos Sarolta
zongorázott a közönségnek. A
mûsort Némethiné Tolnai Edit
gyermekkönyvtáros táncháza
zárta, aki egy kis vidámsággal,

Csoda-Vár Óvoda Nyuszi csoportja mutatta be betlehemes
mûsorát. Igazán figyelemreméltó elõadást láthattak a jelenlévõk, az apróságok mindent
beleadtak, az elõadás végén
pedig rendkívül megható volt

népzenével átmozgatta a
táncoskedvû gyerekek tagjait.
Az emeleten ezzel párhuzamosan kézmûves játszóház zajlott, az ügyes kezû gyerekekfelnõttek kedvükre bontakoztathatták ki kreativitásukat.

gyertyás kivonulásuk a szülõkhöz. Ezután Siposné Varga
Ildikó osztályából (Rákóczi Úti
Általános Iskola) Tönköly
Vivien, Fórizs Fanni, Szûcs

Találkozzunk jövõre is a
Betlehemes Találkozón és kézmûves játszóházban!
Orosz Annamária

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu

A Tourinform iroda kínálata
Ingyenes belföldi kiadványok:
•Prospektusok
•Országos térképek (kerékpáros térkép, borutak, vízitúrák, stb.)
•Várostérképek (Mezõtúr, Budapest, Abádszalók, Pécs, stb.)

Megvásárolható termékek:
•Mezõtúri fazekasok használati- és dísztárgyai, kerámia
hûtõmágnesek (karácsonyi, újévi),
•Mezõtúri képekkel ellátott hûtõmágnesek, képeslapok,
•Könyvek: Mezõtúri Helytörténeti Füzetek, Mezõtúri képeskönyv, Körös menti ízek, Tóth Boldizsárné könyvei (Áldás és kárhozat, A pacsirta újra szól, Héki barázdák, Sorsok és tragédiák)
•Ajándéktárgyak (mécsestartó, zsinórozott üveg, üvegpohár,
üvegtányér)
•Gyurmaékszerek (nyaklánc, fülbevaló, gyûrû, kitûzõ),
•Mezõtúri logóval díszített gyermekpólók, felnõtt pólók, szövetszatyrok, papírtáskák.
ÚJDONSÁG!
Irodánkban mezõtúri foltvarrók karácsonyi termékeit is meg
lehet tekinteni
(szaloncukor, karácsonyi díszek, ajtódísz, asztalközép).
A készítõk elérhetõsége irodánkban megtalálható.
Csikósné Vida Viktória

2012. december 14.
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MEGYEI BALESETMEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
Sajtóközlemény
a gyalogosok védelme és az õket érintõ balesetek megelõzése érdekében
Télen a közlekedési balesetek
jellemzõ oka, hogy a gépjármûvezetõk nem az idõjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelõen vezetik jármûveiket.
Ebben az évszakban a legtöbb
problémát a csúszós út és a
romló látási viszonyok okozzák.
A gyalogosoknak a járdán,
ahol nincs járda a leállósávon,
az útpadkán vagy a kerékpárúton, ha egyik sincs vagy gyalogos közlekedésre alkalmatlan,
akkor az úttesten kell közlekedni. Lakott területen belül lehetõleg a menetirány szerinti bal
oldalán, lakott területen kívül
mindig a bal oldalon a jármûforgalommal szemben kell
haladni.
Esõs, latyakos vagy havas
idõben, amikor a járda mellett
hóakadályok vannak, nehéz az
úttesten átkelni. A gyalogos

ilyenkor jellemzõen arra figyel,
hogy ne lépjen a tócsába. Az
autósnak számítania kell arra,
hogy a járda szélén leszegett
fejjel álló gyalogos a következõ
pillanatban az úttestre, a jármû
elé kerülhet.
Lakott területen kívül és belül
egyaránt vigyázzunk az úttest
mellett haladó gyalogosokra,
kiemelten a kijelölt gyalogosátkelõhelyek, iskolák, buszmegállók környékén.
A gyalogosok is sok mindent
tehetnek saját biztonságuk
érdekében. Ha világos vagy
fényvisszaverõ anyagokkal felszerelt ruházattal és jármûvel
közlekednek, észlelésüket és
láthatóságukat a sokszorosára
növelhetik.
Karácsonyi bevásárlás gyalogosan
A gyalogosközlekedés idõszakos jellegzetessége a kará-

Kung Fu Bajnokság Mezõtúron
A Mezõtúri Wing Chun Kung Fu
Harcmûvészeti
Sportegyesület
tovább öregbítette kis városunk hírnevét.
2012
október
20-án
Mezõtúron, egyesületünk szervezésében került megrendezésre a
Magyar Wing Chun Szövetség
Országos Bajnoksága, amelyen 10
város 11 csapatának összesen 49
versenyzõje mérte össze ügyességét,
gyorsaságát és erejét. Az ország minden tájáról érkeztek versenyzõk:
Budapest, Nagykanizsa, Szolnok,
Debrecen,
Törökszentmiklós,
Tiszaföldvár, Martfû, Cibakháza,
Fegyvernek és természetesen Mezõtúr képviseltette magát A versenyek
light contact küzdelmi, illetve formagyakorlat kategóriában zajlottak. A
Mezõtúri Wing Chun Kung Fu
Harcmûvészeti Sportegyesület 15
Véradások 2013. évben
•
Január 30
•
Február 27.
•
Március 27.
•
Április 10. ifjúsági
•
Április 24.
•
Május 29.
•
Július 3.
•
Július 31.

versenyzõvel indult: Pápai Zsanett,
Nagy Cintia, Márki Réka, Majzik
Zsófia, Szabó Csilla, Patkós Ádám,
Patkós Imre, Majzik Gergõ, Nagy
Dániel, Nagy Máté, Márki Bence,
Arany István, Harmath Norbert,
Fejes Tamás, Tóth Attila. Szinte minden korcsoportban, és minden kategóriában indítottunk versenyzõt.
Küzdelmi kategóriából 3 arany, 3
ezüst, és 2 bronz, formagyakorlatból
3 arany, 3 ezüst és 1 bronz érmet
szereztünk, kiérdemelve ezzel a legeredményesebb csapatnak járó
kupát is.
Gratulálok a szervezõknek a verseny színvonalas, gördülékeny
lebonyolításához, és természetesen
minden versenyzõnknek a szép
eredményekhez! Márki Károly

segédoktató
•
Augusztus 28.
•
Szeptember 25.
•
Október 16. ifjúsági
•
Október 30.
•
November 27.
•
December 18.
Helyszín: Közösségi Ház
Mezõtúr, Szabadság tér 17.
Idõpont: 8-13 óráig szerdai napokon

csonyi
bevásárlás.
Megkezdõdött a karácsonyi
bevásárlási láz. Az ajándékozással kapcsolatos gondolatok
elvonják a gyalogosok figyelmét, és hajlamosak figyelmetlenül, meggondolatlanul az
úttestre lépni, az úttesten áthaladni.
Itt hívjuk fel a gyalogosan
közlekedõk figyelmet, hogy ne
keljenek át az úttesten tiltott
helyen, illetve tilos jelzésen. Az
úttestre lelépést megelõzõen
gyõzõdjenek meg a jármûforgalomról, az átkelés biztonságáról. A megváltozott útviszonyok
a jármûvezetõk lehetõségeit is
korlátozzák, nem tudják hírtelen megállással a gyalogosok
által elõidézett veszélyt elhárítani. Figyeljenek arra is, hogy a
bevásárlás, a karácsonyi készülõdés mellett a közlekedési szabályokat is megtartsák, hiszen

karácsony lesz jövõre is!
A jármûvezetõk figyelmét felhívjuk, hogy vigyázzanak a
gyalogosokra!
A
bevásárlóközpontokat,
vásárlócentrumokat óvatosan
közelítsék meg és számítsanak
önmagukról megfeledkezõ gyalogosokra. Általánosan javasolható az ilyen helyek csökkentett sebességgel való megközelítése, a fokozott óvatosság és
figyelem. Az agresszivitás ezeken a helyeken sem jó tanácsadó. A türelmetlen elõrefurakodás, az indokolatlan hangjelzés
nem vezet eredményre. A megoldás a nyugodt, higgadt, a szabályokat megtartó vezetésben
rejlik, ezt javasoljuk valamenynyi jármûvezetõnek.
Mindenkinek balesetmentes
közlekedést és nyugodt
ünnepeket kívánunk!

PICK Szeged edzéslátogatás
2012. október 9-én Szegedre
látogattunk a sulis kézilabda
csapattokkal, kiegészülve pár
mezõtúri kézissel.

jünk tõlük. Mindegyikõjük
nagyon kedves és türelmes volt
velünk. Úgy gondolom a többiek nevében is nyugodtan mond-

Mikler Roland és Baracsi István

Úticélunk nem más volt,
mint az Újszegedi sportcsarnok,
ahol a PICK Szeged felnõtt kézilabda csapatának edzését nézhettük meg. Mindenki nagyon
ideges volt és türelmetlen,de
végül eljött a várva várt pillanat.
A játékosok beléptek a csarnokba és megkezdõdött a majd kétórás edzés. Az edzés vége után
lehetõségünk adódott,hogy odamenjünk a játékosokhoz és
autogrammot/fényképet kér-

hatom, hogy ez a „kirándulás”
egy életre szóló élmény volt
mindannyiunknak. Ott állni a
kedvenc játékosod/példaképed
mellett leírhatlan érzés,amit
soha nem fogsz elfelejteni.
Baracsi István
Mezõtúri Református
Kollégium, Gimnázium,
Szakközépiskola
12.B

2012. december 14.
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Dalmások Mezõtúron

A Dalma Dance Club 1998ban alakult Törökszentmiklóson, Györfi Dalma
vezetésével. Nem sokkal
késõbb Mezõtúr is csatlakozott a klubhoz. A táncosok mára igazolt versenyzõk. Magyarországon túl
külföldön is megmutatták
már tehetségüket. Mezõtúron egy olyan diák van, aki
immár 10 éve tagja a klubnak. Beszélgetésemben
Györfi Dalmát a klub alakulásáról, versenyeredményekrõl kérdeztem,
Fazekas Nikolettát pedig az
elmúlt 10 évrõl faggattam.

– Mi változott az évek folyamán?

hagyd itt a tanítást?

– Van már mazsorett csoportunk. Magyarországon a legtöbb mazsorettest mi tanítjuk.
Bár a fõszerep mindig a táncé
marad. Nagyon örülök, hogy az
idei évtõl úja indult egy
mazsorett csapatunk. Bízom
abban, hogy a helyi zenekarral
is együtt tudunk majd mûködni. Változott a stílus is, most
inkább a hip-hop elemek jellemzõek ránk. Ahogy változik
az igény, úgy alakulunk mi is.
Aminek nagyon örülök, hogy
kialakult egy saját stílusunk,
szokták mondani, hogy olyan
„dalmás” a produkciónk.

– Nagy törés volt, amikor
elmentem szülni. 50 fõvel hagytam itt az iskolát, és mikor viszszajöttem 10 fõ maradt. Ekkor
majdnem feladtam Mezõtúrt.
Ha nem lett volna 1-2 olyan
ember, akiért azt mondtam,
hogy érdemes folytatni, akkor
feladom. És köztük volt Fazekas
Niki is. Kitartott akkor is, mikor
mindenki más feladta.

– Hogyan indult a „dalmázás”
Mezõtúron?

– Ki iratkozhat be hozzátok?
Van korhatár?

– Mezõtúr volt a 2. tagozat,
amit elindítottam. Eleinte fitness
órákat, aerobic órákat tartottam,
késõbb megnõtt az igény a táncos foglalkozások iránt, így kezdtem a tánccal foglalkozni. Jövõre
lesz a Dalma Dance Club 15 éves,
ez idõ alatt nagyon sokan megfordultak a kezeim alatt, van
olyan, akinek már a lányát tanítom. Mezõtúr sosem volt a legnagyobb létszámú tagozat, viszont
az eredményeket tekintve mindig a legjobbak között szerepeltek a helyi táncosok.

– Táncolni sohasem késõ
elkezdeni. Van felnõtt csoportom, õk például a buli kedvéért
járnak. Nem gondoltam, hogy
ekkora nagy iskolám lesz,
mikor elkezdem a tanítást. Egy
célom van ezzel, hogy a mozgást megszerettessem a gyerekekkel, legyen egy rendszeres
mozgás az életükben. A versenyzõ gyerekeknek késõbb
nagyobb lesz az önbizalma,
kimernek majd állni a közönség
elé, könnyebben veszik majd az
akadályokat. Most van egy új
óvódás csoportom itt Mezõtúron, ahol a legkisebb tanítványom 4 éves és mondhatom
azt, hogy lepipál néhány 7-8
éves gyereket. Egyszóval bárki
jöhet hozzánk. Nagyon örülök
annak, hogy a mezõtúri tagozaton 6 fiú van. Ez nagyon ritka.

– Rengeteg versenyen vesztek
részt. Mesélnél ezekrõl?
– Versenyekre gyakorlatilag 15
éve
járunk.
A
jelenlegi
Moderntánc versenysorozatra 5
éve. A táncosokkal nagyon sok
helyre eljutottunk, jártunk
Franciaországban, Belgiumban,
Lengyelországban,
Olaszországban, Horváthországban,
Görögországban,
Törökországban. A legjobb eredményünk egy csapat 3. helyezés,
illetve egy egyéni 1. helyezés volt
egy világbajnokságon. Többet
járnánk külföldre, csak nagyon
drága. Szülõi tandíjakból tartjuk
fent magunkat. Szponzorunk
nincs, és így nehéz kijutni bárhová is. Tavaly viszont kaptunk az
önkormányzattól támogatást,
amit ezúton is köszönünk.

– Mekkorára nõtte ki magát az
iskola?

– Míg a tagok folyamatosan
cserélõdtek õ itt maradt.
Immáron 10 éve tagja a csoportnak. Jellemeznéd fejlõdését.
– Niki mindig is az egyik legügyesebb volt. Egészen kicsi
lányként került hozzánk. Mikor
kimegy a színpadra látszik rajta,
hogy szereti azt, amit csinál.
Élvezi a táncot, kicsi lányként
még azt is mondták rá, hogy sokszor túlságosan is „riszál”. Neki
is volt kis törés a táncos karrierjében, de azt gondolom ezen
sikeresen túl lépett. Mindenhol
vannak hullámvölgyek. Úgy gondolom most megtalálta Niki azt a
csapatot, ahol jól érzi magát.

Fazekas Nikihez fordulok…
– Mit jelent neked a tánc?

– Jelen pillanatban 8 tanárral
dolgozok együtt, 35 településen
mûködik az iskola. Csak az
lehet nálam tanár, akit minimum 10 éve tanítok és ez irányban kezdett el továbbtanulni.
Olyanokkal dolgozok, akinek
nem csak egy hivatás, hanem
az élete is a tánc.
– Mezõtúron volt holtpont?
Gondolkoztál azon, hogy abba

– Amikor táncolok akkor nem
számít semmi. Hajt, hogy minél
jobb legyek. Ilyenkor teljesen
kikapcsolok és megszûnik a
külvilág.
– Hogyan emlékszel vissza? Minek
hatására kezdtél el táncolni?
– Megtetszett, amit Dalma
tanít, emellett mozgásra vágytam. A zenét mindig is szeret-

tem, táncolni szintén. Ebbõl
adódott, hogy ezt a fajta sportot
válasszam.
– Hogyan alakultál az évek
folyamán?
– Tény, hogy volt mikor be
akartam fejezni a táncot, de
aztán mindig a gyakorlás mellett döntöttem. Egy-egy verseny
után pedig az elért eredmények
inspirálták.
– Kinek köszönheted, hogy túl
léptél a nehézségen?
Niki: – Mamámnak. Õ az, aki
bátorít. Aki, ha megszidtak megvigasztalt és visszaterelt a tánc
felé. Azért még nem kell feladni,
mert valamit nem csináltam jól.
Sokat köszönhetek neki.
Dalma: – Azt hozzá kell tennem, hogy én azt szidom, akiben
látom, hogy benne van és meg
tudja csinálni. Õ azért mindig
könnyen átlépte az akadályokat.
– Mesélj az eredményeidrõl.
– A legbüszkébb arra vagyok,
mikor Kovács Zoltánnal, duóban
magyarbajnokok lettünk, és

egyéniben szintén magyar bajnok lettem. Az elsõ versenyemen
6 éves voltam. Azóta 40 érmet
sikerült összegyûjtenem különbözõ versenysorozatokban. 5-6
éve járunk intenzíven versenyezni, ezek gyümölcse 1-1 érem.
– Hogyan történik egy verseny
felkészülés?
Niki: – Dalma olyankor keményebb. Nagyon sok próba van,
hiányozni nem szabad!
Folyt a 10. old.

2012. december 14.
Dalma: – Részemrõl ebben
tudatosság van. Én felspannolom õket annyira, hogy óra
végére már mérgesek rám.
Mindig azt mondom nekik,
hogy engem lehet utálni, de
majd az aranyérem után elszáll
a mérgetek.
– Mezõtúr után most Szolnokon
táncolsz, mi ennek az oka?
– Szolnokon Mezõtúr mellett
párhuzamosan kezdtem táncolni, aztán csak egyre akartam
összpontosítani. Itt több a ver-
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seny, több a fellépés. A csapat
nagyon könnyen befogadott.
Úgy érzem õk fejlõdõképesebbek, nagyobb eredményeket
tudunk közösen elérni.
– További tervek?
– Ha kijárom a középiskolát,
leérettségizem Pesten szeretnék
továbbtanulni, mint moderntánc
tanár. De még csak elsõs vagyok,
úgyhogy erre térjünk vissza
késõbb.
Bodor Márti

Kedves Szülõk
és leendõ beíratkozó óvodások!
Kedves Szülõk, bizonyára izgalommal várják gyermekük
óvodába lépésének közeledtét. Önök a legféltettebb
kincsüknek keresik azt az óvodát, ahol érzelmi
biztonságban, szeretetteljes légkörben élhetik majd meg az
óvodás éveik vidám mindennapjait.
Lehetõséget kínálunk Önöknek, hogy betekintést
nyerhessenek a Csoda-vár Óvoda életébe.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket 2012. december 19-én a
„ Játszunk most együtt” vidám délelõttre,
ahol megismerkedhetnek óvodánkkal és a következõ év
kiscsoportos óvodapedagógusaival.
A délelõtt programja:
9 00 - órától „ Mese - kuckó”
Az óvó nénik zenés bábelõadása a kicsinyeknek.
A mese címe: A kíváncsi medvebocs
Ezt követõen kerül sor az óvoda bemutatására,
a szülõk tájékoztatására.
A gyermekeknek játszóházat biztosítunk, ahol a leendõ
kiscsoportos óvónénik foglalkoznak a gyerekekkel,
énekelnek, mondókáznak.
Reményeink szerint a felkínált tevékenységek,
az együttjátszás a kicsikkel, a közös beszélgetés mindenki
számára lehetõséget biztosít az ismerkedésre.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Kérjük telefonon, vagy e-mailben jelezni részvételüket,
a helyiségek befogadó képességére való tekintettel.
Elérhetõségünk: Mezõtúr, Zrínyi út 1 sz.
Telefon: 06-56 / 350- 496
E-mail cím: csodavar.ovoda@indamail.hu
titkarsag@turiovi.hu
Csoda-vár Óvoda dolgozói

Futók - Kocogók figyelmébe!
Szilveszteri futóverseny a Ligeti-tó körül.
Gyülekezõ 15 órakor a fedett uszodánál, rajt: 16 órakor.
Bõvebb információ: www.turikupa.hu

Padavanok háborúja
Szigetváron, 2012. november
11-én került megrendezésre a
nyílt Muaythai Utánpótlás
Bajnokság és I. Zrínyi Kupa
Thai-box Gála. Az utánpótlás
korú gyermekek 6-16 éves korig
szállhattak ringbe muaythai
szabályrendszerben. A több,
mint 100 nevezõ közül három
fiatalembernek szurkolhattunk
a Mezõtúri Kick & Thai-Boksz
Klubból. Ádám Sándor (12 év)
35 kg-ban, Földesi Szabolcs (11
év) 52 kg-ban, míg Varjú
Dominik (9 év) 38 kg-ban képviselte városunk színeit a
Magyar Bajnokságon. Mindhárom fiatalember élete elsõ
megmérettetésére készült, így
izgalomban nem volt hiány.
Szerencsére a ringbe lépve elfelejtették félelmeiket, és elõtört
belõlük a harc szelleme. A selejtezõkön- néha nagyon szoros
küzdelemben - sikerült tovább
jutniuk. Ádám Sanyi a döntõbe
jutásért folytatott küzdelemben
alulmaradt ellenfelével szemben, így a harmadik helyért

szállhatott harcba. Szerencsére
összeszedte magát, és okos taktikával sikerült a bronzérmet
megkaparintania.
Földesi
Szabolcs és Varjú Dominik a
döntõbe verekedték magukat,
azonban itt nem sikerült a bravúr, és sajnos nagyon vitatható
küzdelemben maradtak alul a
helyi színekben induló versenyzõkkel szemben, ezért be kellett
érniük az ezüstéremmel.
Az eredményekbe talán beleszólt a hajnali indulás és a több,
mint öt órás autózás a 320
km-re lévõ helyszínre. Ennek
ellenére a három fiatal, néha
felnõtteket megszégyenítõ küzdeni akarásról tettek tanúbizonyságot, és eredményeikkel
bebizonyították, hogy érdemes
folytatni a megkezdett munkát,
hogy legközelebb, egy aranyosan csillogó éremmel a nyakukban térhessenek haza.
Bíró László
Mezõtúri
Kick & Thai-Boksz Klub

2012. december 14.
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Ismét csúcson a mezõtúri atléták!
A nyári és õszi sikeres versenyzések után a szeptember
22-23-án Tatabányán megrendezett Serdülõ Országos Egyéni
Bajnokságra 5 versenyzõnk kvalifikálta magát. 5 versenyzõnk 10
versenyszámban vette fel a szöges- és dobó cipõt az ország legjobbjaival. A kvalifikációs versenyekrõl az országos ranglista
elsõ 20-22 versenyzõjét hívták
meg a 2012-es év legnagyobb
serdülõ versenyére, ahol az 199798-99-ben született atléták mérték össze erejüket és tudásukat.
A mezõtúri kis csapat nagy reményekkel vágott neki a hosszú
útnak, hiszen 5 versenyszámban
vezették a magyar ranglistát.(A
versenynek volt egy pikantériája,
miszerint a bajnokságon minden
versenyszámban legjobb két
eredményt elérõ versenyzõ egy
héttel késõbb,(szept. 29-én) a
Rijekában megrendezett öt
ország versenyén magukra ölthetik a magyar címeres mezt.)
A versenyt szombat délelõtt
Uzsoki Virág kezdte meg a 14
éves lányok diszkoszvetésében.
Õ a ranglistán a 3. helyen állt. A
tavalyi Országos Bajnokságon
Virág ebben a számban a 7. lett.
Most dobogót vártunk Tõle.
Virág és Barta Gyula bácsi okos
taktikával elsõre a helybõl
dobást választották, mivel a forgásból dobás még nem tûnt
annyira biztosnak. A taktika
bejött mivel Virág majdnem 2
méteres egyéni csúcsot dobott
elsõre, amivel a versenyt vezette
is egy sorozatig. Késõbb már
nem tudott javítani és 27,80
méterrel megszerezte csapatunk
elsõ érmét, harmadik lett. Az
eredményhirdetés alatt már a 13
éves Aranyi Ferenc és edzõtársa
Tóth Bence a férfi súlylökésre
melegítettek. Itt Feri barátunk
vezette a ranglistát 14 méterrel.
A melegítés közben viszont feltûnt két igen komoly vetélytárs,
akik igencsak nagy lökésekkel
melegítettek. Feri egy kicsit izgatottnak tûnt nem csoda, hiszen
nekik ez az elsõ Országos Egyéni
Bajnokságuk. Az elsõ sorozatban az ellenfelek meg is lökték a
nagy eredményeket és mi edzõk,
kerítésen kívülrõl jósolgattuk

elbírja -e a terhet a mi nem túl
kicsi, de annál törékenyebb versenyzõnk. Szólították Ferit (én
még ilyen koncentráltnak sosem
láttam) bement a körbe és egy
olyan tökéletes gyakorlatot
mutatott be a nagyvilágnak,
hogy mindenki megtapsolta.
Eredménye 15,42, másfél méte-

Balról- jobbra

hogy nem sikerült nyernie, de
mikor a Szövetségi Kapitánytól
megkapta a névre szóló behívóját a válogatottba már másképp
értékelte a versenyt.(Hiszen én
is úgy gondolom, minden sportoló gyerek elsõ vágyai között az
szerepel, hogy Magyar Válogatott
versenyzõ lehessen.) De a ver-

Aranyi Ferenc - Uzsoki Virág - Baráth Ádám - Nagy Csaba Olivér

res egyéni csúcs! A mezõnyt
magamögé utasítva elõzetes
elvárásainknak megfelelõen
megnyerte a bajnokságot. Bence
10.82-vel a 10. helyen végzett.
Persze miközben izgultunk a
súlylökésnél már egy másik versenyzõnk Baráth Ádám is elkezdett melegíteni a 100 méteres
gátfutásra. Ádám is az idén ranglistavezetõ volt, a tavalyi bajnokságon 2. helyezést szerzett. Erre
az évre sokat javult a technikája
így nagy esélyekkel guggolt bele
a rajtgépbe. Az elsõ elõfutamban
a legjobb pályát kapta. A kritikus
elsõ gátba sajnos belerúgott, de
onnan szép gátazással 4 tizedes
egyéni csúccsal 13,93-mal került
a döntõbe. Nagy ellenfele a tavalyi bajnok a következõ futamban
szép gátazással 13,56-tal gyõzött, így õ is döntõs lett.
Maréknyi csapatunk nagy izgalommal várta a döntõt, amit egy
órával késõbb rendeztek.
Ádámmal próbáltuk kijavítani az
elsõ gátvétel hibáját és bíztunk
abban, hogy ha ez sikerül megszoríthatjuk ellenfelünket. A
többiekkel nem kellett foglalkoznunk a két fiú annyira kimagaslott a mezõnybõl. A rajt jól sikerült nem rúgott bele az elsõ
gátba, de a végén a képzeletbeli
szalagot mégis a budapesti versenyzõ szakította át. Ádám
nagyon mérges volt magára,

senynek még nem volt vége,
hiszen még a nap is fent volt
Nagy Csaba Olivér is a pályára
lépett a férfi távolugrók mezõnyében. Õ is vezette a ranglistát
így tõle, mivel rutinos versenyzõ
el is vártuk a gyõzelmet. Olivér
könnyedén melegített és már az
elsõ ugrással olyan elõnyre tett
szert, amit mások nem tudtak
követni. A mezõnyben csak Õ
ugrott 6 méter felett és jó versenyzõi adottságainak köszönhetõen magával versenyezve 635
centiméterrel majdnem fél méteres elõnnyel megnyerte élete 9.
bajnoki címét. A versenyen a
Magyar Televízió is forgatott és
még a szülei sem tudtak
Olivérnek gratulálni, mert már el
is kapták egy interjúra (érdeklõdve várjuk hogyan is sikerült)
Õ is megkapta válogatott meghívóját. A szombati napunk szenzációsan sikerült! 2 arany, 1
ezüst, 1 bronz. Hamar nyugovóra tért a csapat, hiszen vasárnap
reggel 9 –kor már Aranyi
Feriéknek ismét dobókörbe kellett lépniük. Csípõs reggelre
ébredtünk egy kis esõ is volt
éjszaka. Ablakunkból a Turul
madarat láttuk és az edzõ kollégákkal azt fejtegettük, versenyzõink vajon a délelõtt folyamán
hozzák-e a tegnapi csúcsformájukat? A harmatos fû nem kedvezõ a diszkoszvetõknek mivel

csúszik a cipõ és a diszkosz is.
Feri barátunk nagyon izgatottnak tûnt és ez meg is látszott
elsõ két kísérletén. Tegnapi
magabiztos versenyzését vasárnapra nem sikerült átmentenie,
így egy izgalmas versenyzéssel,
de azért 16 cm-es elõnnyel 42,45
méterrel megnyerte második
aranyérmét. Bence is elmaradt
idei legjobbjától nem sikerült
döntõbe kerülnie, 32,95méterrel
ismét 10. lett. Mire befejezõdött
a 6. sorozat már bent a center
pályán a férfi hármas ugrók mérték ki a nekifutásukat. Olivér és
Ádám idén ismerkedtek meg
ezzel a versenyszámmal. Olivér
itt is a ranglistavezetõ szerepét
töltötte be. Egy kicsit álmos
melegítéssel kezdtük a versenyt,
de Olivér itt is megmutatta
hogyan is koncentrálnak a mezõtúriak az elsõ kísérletre. 13
méter feletti elsõ ugrással magabiztosan átvette a vezetést, még
késõbb javított így 13,35 méterrel 80 centis elõnnyel nyerte a
versenyt. Ádám is megközelítette egyéni csúcsát, de 8 centivel
lemaradt a dobogóról így 12,23
cm-rel 6. lett. Mire kisütött a nap
Virág is beugrott a pályára és a
gerelyhajítás erõs mezõnyében
megközelítve egyéni csúcsát
30,39 méterrel sajnos nem jutva
a döntõbe 9. lett.
Összegezve: régen volt ilyen
jó csapatunk! Régen zártunk
ilyen jó és sikeres Országos
Bajnokságot! 4 arany, 1 ezüst, 1
bronz, 10 versenyszám, 5 gyerek, 6 érem, 2 válogatott meghívó. Kitettek magukért a gyerekek, méltán lehetnek büszkék a
Szülõk, Nagyszülõk, Nagybácsik, Keresztanyák és nem
utolsó sorban Mezõtúr Vezetõsége. Remélem a mostani atléta
palántákból is sokan eljutnak
országos versenyekre, ahol felveszik a versenyt az ország legjobbjaival és megmutatják, mi
mindent tanultak a Mezõtúri
Mesterektõl.
Köszönjük a támogatást!
Uzsoki János
edzõ

2012. december 14.

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Csányi Gábor élt 58 évet,
Kun Sándor élt 54 évet,
Gonda Gábor élt 56 évet,
Varga Kálmán élt 88 évet.

közéleti lap

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

Nyugodjanak békében.
ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
December 14-20-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
December 21-27-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
December 28- 2013. január 3-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
2013. január 4-5-én
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
2013. január 6-7-én
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
2013. január 8-9-én
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
2013. január 10-én
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
2013. január 11-17-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.

Tel.: 350-637
2013. január 18-24-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Állatorvosi ügyelet
December 15-16-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/3234843
December 22-23-24-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/9751073
December 25-26-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/9770936
December 29-30-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/9635209
December 31-én
és 2013. január 1-jén
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József Attila u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/9770936
2013. január 5-6-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/9751073

Kálnai Áron Imre
(Szûcs Rita Dóra)

Marosi Marco Zsolt
(Triolo Maria Zsanett)

Rafael Nikolasz Olivér
(Rafael Nikolett)

Tóth Zsombor
(Bagdán Szilvia)

Valócsik Mihály
(Tóth Kornélia)

SZÍNHÁZ
Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-bérlet
tulajdonosait, hogy a következõ elõadásra
december 20-án kerül sor.
Mûsoron: Bál a Savoyban.
Indulás 17.30-kor a Közösségi Ház elõtti parkolóból.
Papp Erika
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a
Közösségi Ház és a Móricz Zsigmond Könyvtár
2012. december 24-tõl 2013. január 1-jéig zárva tart.
Nyitás: 2013. január 2-án a szokásos nyitva tartási rend szerint.
A sportcentrum
2012. december 23- 2013. január 1-jéig tart zárva.
Nyitás: 2013. január 2-án.
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