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Ingyenes

Gyermeknap 2013.
„Ha mosolyok rózsakertje
volna, ez a nagyvilág,
benne: kisgyermek mosolya,
lenne a legszebb virág.”
Pecznyík Pál
A fenti idézet tükrében szervezte
meg a Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport KKN Kft. idén is a városi gyermeknapot. A rossz idõre való tekintettel a rendezvény a Városi Strandfürdõ
területérõl átkerült a Városi Oktatási
Centrum sportcsarnokába.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is kiírásra került a gyermeknapi rajzverseny, amit három – óvodás, alsó tagozatos, felsõ tagozatos
– kategóriában díjazott a szervezõség. Idén a gyermeknap témájában
küldhették be a gyerekek alkotásaikat. A kiállítás megnyitójára 2013.
május 24-én került sor a Közösségi
Ház nagytermében. Az alkotások
elbírálásában Kiss Imréné Mikes
Éva nyugalmazott rajztanár és Kiss
Andrea rajztanárnõ nyújtott segítséget. Az õ döntésük alapján a díjak
a következõképpen alakultak:

Óvodás korcsoport:
1. Fazekas Anna és Fazekas
Flóra, Százszorszép óvoda Ficánka
csoport
2. Bíró Panna Zsuzsanna,
Mesekert óvoda
3. Vékony Lili, Szent István
Katolikus óvoda Katica csoport, és a
Varázsgömb Mûvészeti Kör tagja, felkészítõje: Szervátiusz Anikó tanárnõ

Általános Iskola alsó tagozat
1. Borsi Fanni, Rákóczi úti
Általános Iskola
2. Petõ Antónia, Református
Kollégium Általános Iskola
3. Zámbó Martina, Kossuth úti
iskola
Általános Iskola felsõ tagozat
1. Molnár Tímea, Szent István
Katolikus Iskola
2. Fasola Martin, Rákóczi úti
Általános Iskola
3. Szedlacsek Aletta, Rákóczi úti
Általános Iskola
Ezt követõen a különdíjak kerültek kiosztásra. Különdíjat adott át
Mezõtúr Város Önkormányzata
nevében Batta Attila Viktor alpolgármester úr Jóni Tamarának, a
Mesekert Óvodából. Boldog István
országgyûlési képviselõ különdíját
Szûcs Dániel parlamenti titkár, a
Mûvelõdési Oktatási és Sport
Bizottság elnöke adta át Majoros
Katának, a Varázsgömb Mûvészeti
Kör
tagjának.
A
Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
különdíját nyerte Borbíró Szilvia a
Rákóczi úti Általános Iskola tanulója, akinek a rajzából készült el az
idei gyermeknapi plakát. Majd a Túri

Lovas Klub nevében Szûcs Gergelyné
nyújtotta át a díjat Tömösközi
Pannának, aki a Kossuth úti Iskola
tanulója. Azok sem mentek haza
üres kézzel, akik idén nem kerültek
díjazásra. Minden gyermek emléklapot kapott, illetve a Városi Nyugdíjas
Klub jóvoltából minden megjelent
palacsintát lakmározhatott.
2013. május 26-án reggel 9 órakor
kezdõdtek a gyermeknapi programok a volt fõiskola sportcsarnokában. Kutya szépségverseny nyitotta a
napot. A felsorakoztatott 13 kutyából
a 3 tagú zsûri (Biriszló Zsolt, Bordács
László, Bodor Márta) választott. Így
elsõ helyen Szilágyi László Zseni
nevû kutyája, második helyen Nagy
Nikolett Alex névre hallgató kutyájával és harmadik helyen Pályi Nóra
Dante nevû kis kedvence végzett.
Különdíjat kapott Badar Zsoltné
Tappancs nevû kölyökkutyája.
A szabadtéri programok ezzel
nem értek véget. A kutyusokat
követõen a ProTúr OKE szervezésében elkezdõdött a biciklis ügyességi
verseny. Több korosztályra is felkészültek a szervezõk, így kerékpár
változatokból nem volt hiány. Az
ügyességi verseny fõ támogatója a
Kor-Zol Mûszaki Szaküzlet és a

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
KKN Kft. volt. Az eredmények a
következõképpen alakultak:
1. Forgó Ferenc
2. Patkós Sándor
3. Patkós Dániel
4. Túróczi Réka
5. Fróna Réka
A versennyel párhuzamosan a rajzolni vágyók is összemérhették
tudásukat az aszfalt rajzversenyben.
Mint minden évben idén is nagy volt
az érdeklõdés, a versengési vágy a
gyermekekben. Szebbnél szebb
alkotások születtek, amibõl szintén
egy háromtagú zsûri (Patkós Éva,
Szûcs Gergelyné, Bordács László)
választotta ki a legjobbakat. A nehéz
döntést igazolja, hogy több helyen
megosztották a helyezéseket.
1. Kiss Dávid – Turóczi Boglárka
2. Major Levente
3. Kecse Jázmin – Kecse Blanka
Különdíj: Fazekas Anna –
Fazekas Flóra
Közben 10 órakor bábelõadások
nyitották meg a színpadi programokat. Közremûködött a Szent István
Katolikus Általános Iskola Kalász
bábcsoportja, Garainé Bordács Márta
vezetésével, illetve a Rákóczi Úti
Általános Iskola Manócska bábcsoportja Siposné Varga Ildikó és
Gyuricskóné Horváth Ágnes vezetésével. Õket követték a Leg a Láb
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei, majd a Dalma
Dance Klub táncosai. 13 órától
bohócmûsort tekinthettek meg,
majd egy dupla defekt után sikeresen megérkezett Holdvirág Duó
adott koncertet kicsiknek és nagyoknak 14:30 órakor. A városnaphoz
kapcsolódóan
Herczeg
Zsolt
Mezõtúr város polgármestere
köszöntötte a város elsõszülött gyerFolyt a 2. old.

Köszönet Gonda István keramikus mûvésznek

2. old.

Botyánszky János evangélikus lelkészre emlékezünk 6. old.

Húsz éve együtt

4. old.

Zenei hírek

6. old.

Rövid hírek

5. old.

A Dalma Dance Club eredményei

7. old.
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mekét. Pásztor Anita Réka 2013.
május 14-én született, ezúton is gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
Majd a Mezõtúri Wing Tsun
Kung Fu Harcmûvészeti Sportegyesület tagjai tartottak egy interaktív bemutatót. A bátrabbak elsajátíthattak néhány fogást az egyesület növedékeitõl. 17:30-kor a Csiga
Duó tette magáévá a színpadot és az

est megkoronázására az X-Faktorból
is ismert Szabó Dávid érkezett el
hozzánk és adott egy fergeteges
hangulatú koncertet.
A zord idõjárás ellenére a szervezõk az összes kitûzött programot
hiánytalanul meg tudták tartani. A
kültéri és a színpadi programok mellett ingyenes arc- és hennafestés,
kézmûves – és népi játszóház várta a
gyerekeket, valamint trambulin,
ugrálóvár és szerencsehorgászat.
Elégedetten nyugtázták a napot a
Kft munkatársai. Hiszen más városokkal ellentétben Mezõtúr ügyesen
tette, hogy fedett helyre telepítette át
a programokat, így az esõ nem szeghette a szórakozni vágyók kedvét.

Bodor Márti

Közlemény
Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak
Ha belekerült az adósságcsapdába,
ha nem tudja fizetni hiteleit,
ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult Ön ellen
ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
ha jogi képviseletre van szüksége:
Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekrõl, az Eszközkezelõrõl és az
adósság mérséklési lehetõségekrõl.
Banki elszámolások szakirányú ellenõrzése
Pertársaság „a tiszta lappal történõ kezdés” érdekében
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
Információk: +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Köszönet Gonda István keramikus mûvésznek
Ezúton szeretném megköszönni
Gonda Istvánnak, városunk neves
keramikus mûvészének azt, hogy a
Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatalnak egy általa készített háromágú gyertyatartót ajándékozott.
Az esküvõi szertartások közkedvelt pillanata a közös gyertyagyújtás, amely során 2 szál égõ gyertyával – mely a házasulók különálló,
egykor magányos életét jelképezi –
a feleség és a férj együtt meggyújtja
a közös életet jelképezõ, harmadik
gyertyát. Ehhez a kedves szimbólumhoz járult hozzá Gonda István
egyedi gyertyatartójával, amely a
jövõben fontos kelléke lesz az anyakönyvi eseményeknek.
Gonda István önálló mûhelyben,
otthon készíti kerámiáit. Mezõtúr

keramikus mûvészetének hagyományait ápolja és terjeszti. Munkáit
több országban megismerték,
országszerte számos színvonalas
kiállításon mutatta be alkotásait.
A város önkormányzatának felkérésére a „Jó tanuló, jó sportoló”
és az „Év sportolója” címhez is õ
készíti a plaketteket.
Munkájához további sikereket és
jó egészséget kívánok!

Herczeg Zsolt
polgármester

Napközis tábor a nyári szünetben!!!

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni
velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri
Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek
bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)

Boldog István
Országgyûlési Képviselõ

A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
sport és képességfejlesztõ napközis tábort szervez
kisiskolások részére.
A tábor helyszíne: Városi Sportcentrum, strand.
Programok: sportolás, labdás játékok, vízi vetélkedõ, kirándulás, hajókázás, csoportos fejlesztés, egyéni részképességek javítása, beszédfejlesztõ és logikai játékok.
2013. július 8.-tól 2013. július 12.-ig
A részletekrõl érdeklõdni, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetõségeken:
Bagdán Kata: 06 20 372-5854
Tokács Anikó: 06 70 333- 9852

www.turihirek.hu
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Mezõtúr Város Kórház Rendelõintézet Fejlesztéséért Közalapítvány
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.Adószám: 19223773-1-16
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVRE

A Közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997. évi CLVI törvény 19§
értelmében kötelezõ az éves beszámolóval egyidejûleg közhasznúsági
jelentést készíteni.
1. Számviteli beszámoló:
A Mezõtúr Város Kórház
Rendelõintézet
Fejlesztéséért
Közalapítvány 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény és a
kapcsolódó elõírásoknak megfelelõen közalapítványi egyszerûsített
éves beszámolót állított össze. A
mérleg- fõösszege 3474e Ft, a saját
tõke 3 474 e Ft. A részletes kimutatás
jelentésünk melléklete tartalmazza.
2. Költségvetési támogatás felhasználása;
A Közalapítvány 2012. évben költségvetési támogatást nem kapott.
3. A vagyon felhasználása:
Lásd 2. számú melléklet szerint.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása:
A 2012. évben cél szerinti juttatások:

-Gumi elektróda 8 db
-Papír CTG-GIMA 215 1 db
5. A 2011. évre kapott támogatások részletes bemutatása:
2012. évben a Közalapítvány 540
e Ft támogatást kapott különbözõ
jogcímeken. A támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. A Közálápítványvezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások
értéke, illetve összege:
Nem volt ilyen jellegû felhasználás, a Közalapítvány kuratóriumának tagjai sem anyagi, sem tárgyi
juttatásban nem részesültek, munkájukat díjazás nélkül látják el. (6.
számú melléklet)
7. A közhasznú tevékenységérõl
szóló rövid tartalmi beszámoló:
A Közalapítvány célja: Az egészségmegõrzés, betegség megelõzés,
gyógyító tevékenység támogatása.
Segíteni a régió lakosságának kórházi ellátásának biztosító amortizálódott mûszerek cseréjét, beszerzését, az elvégezhetõ diagnosztikus

Felhívás
A Mezõtúri Atlétikai Football Club Sportegyesület idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját. E jeles alkalomból jubileumi kiállítást rendezünk.
Kérünk mindenkit, aki a kiállítás idejére személyes relikviákat, régi fotókat, írásokat, egyéb emléktárgyakat tud felajánlani, jelentkezzen az
alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Szûcs Lajos
Korcsok Anita
Telefon: +36 20 419 4242
Telefon:+ 36 20 220 3686
E-mail: szucsl@mezotur.hu
E-mail: akorcsok@mezotur.hu

és terápiás beavatkozások körének
kiszélesítését, a helyben elvégezhetõ befejezett gyógykezelések szélesebb körûvé válását.
A Közalapítvány a tevékenységét
az alapító okiratnak megfelelõen
végezte, a kuratóriumi üléseket
megtartotta.
Az SZJA 1%-okból kapott támogatások összege: 534 494 Ft.
A lakossághoz fordultunk segítségért (szórólapokkal, hirdettünk a
Mezõtúr és Vidéke újságban, televízióban) hogy a még jobb ellátás
érdekében - adományaikkal segítsék korszerû mûszerek megvételét.
Folytatva hagyományunkat a
Kórház vezetését megkérdezve
hoztuk meg a kuratórium döntését
az SZJA 1 %-nak a felhasználásáról.
A beszámolási idõszakban a következõ mûszereket, kisértékû tárgyi
eszközöket szereztük be:
- UH fej 1 db
- CTG készülék 1 db
Fizikoter. Készülék Interstim 1 db
Az egyéb adományok összege:
6 000 Ft.
A cél szerinti juttatásokat mindig

kiemelt figyelemmel kísértük.
Igyekeztünk a rendelkezésünkre
álló pénzösszeget a magasabb
hozam: érdekében lekötni és ezzel
növelni a Közalapítvány vagyonát.
A fent felsorolt mûszereket, eszközöket, gyógyászati anyagokat a
kuratórium tételesen átadta használatra a Mezõtúri Városi Kórház
-Rendelõintézet
Egészségügyi
Szolgáltató Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft-nek (Cím: 5400
Mezõtúr, Kossuth út 7-11.), leltárba
vétele pedig a Közalapítványnál
megtörtént. A Kórház vezetésének
és a Közalapítvány kuratóriumának
kapcsolata jó.
A Kuratórium összetételében 2 fõ
változás folyamatban van.
A Kuratórium döntéseinél prioritásként kezelte a célszerûséget, a
Közalapítvány vagyonának minél
jobb felhasználását.
A lakosság figyelmét a Mezõtúr
és Vidéke újságban, a Túripressz
újságban, valamint az Index
Televízióban hívtuk fel a minél jobb
eredmény elérése érdekében.

Június 14. a Véradók Világnapja.
Ezen a napon rendkívüli véradás
lesz a Közösségi Házban,
8.00-12.30-ig. Minden kedves véradó megjelenésére feltétlenül számítunk. Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges!

Magyar Vöröskereszt
A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület 2013. május 31-én nyitotta meg Lévay Gyula mezõtúri fényképész születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítását
az egyesület kiállítótermében.
(Mezõtúr, Petõfi út 5.)

Emellett várjuk a nem MAFC-hoz, de a mezõtúri sportélethez tartozó, már
megszûnt egyesületekhez, szakosztályokhoz kapcsolódó felajánlásokat is.
Az átadásra szánt anyagokat, tárgyakat átvételi igazolással,
garanciával június 30-ig fogadjuk.
Átvevõ helyeink:
- Városi Oktatási Centrum (volt fõiskola) porta, Petõfi tér 1 sz.
- Tourinform Iroda, Kossuth tér 1 sz.

Köszönettel:
Herczeg Zsolt polgármester, a MAFC elnöke
Szûcs Lajos a MAFC elnökhelyettese

BETEGSÉG MIATT ELMARAD!!!
a Ki a hunyó? avagy Bubus címû elõadás.
A jegyek 2013. június 14-ig visszaválthatóak
a Közösségi Ház pénztárában!

Fabó Erika
Kuratóriumi elnök

2013. május 25-én Kabai Erzsi önálló
kiállítás megnyitójára került sor a
úri Fazekas Múzeumban.
A kiállítást megnyitotta Pölös Andrea,
néprajzos, fazekas.
A kiállítás megtekinthetik:
2013. június 22-ig.
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Húsz éve együtt

2013. április 20-án ünnepelte a
mezõtúri
„Együtt-egymásért”
Daganatos Klub megalakulásának
20. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból ünnepséget rendeztünk a
Nemzeti Szállodában. A rendezvény „háziasszonya” Lukács
Lászlóné köszöntötte a megjelent
vendégeket és klubtagokat.

Kompközlekedés

kapcsolatáról. Dögei Edit lelkészasszony szíveket melengetõ gondolatai után a rákkutatás atyjaként is
ismert Lapis Károly professzor úr
tartott egy érdekes elõadást, melyben sok jó tanáccsal is ellátott minket. Negyedik elõadónk - elnök
asszonyunk -Dr. Ecseki Terézia
szólt a klubunk összetartó és példát

Január
Február
Március
Április
Május
Június

07:30-16:30
07:30-16:30
07:00-17:00
06:00-18:00
06:00-20:00
06:00-21:00

Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

06:00-21:00
06:00-20:00,
06:00-18:00,
07:00-18:00,
07:00-16:00,
07:30-16:00

Balról: Dr. Ecseki Terézia, Dr. Lapsis Károly professzor, Mikéné Bodor Mária,
Magyar Béláné

Megtisztelték az ünnepséget
jelenlétükkel: Dr. Lapis Károly professzor úr, Mikéné Bodor Mária a
ROSZ elnöke, Viski Latorné Dögei
Edit ref. lelkészasszony, Szolnokról
az „Együtt-egymásért” Egyesület,
az ILCO Egyesület, és a MAMMA
Klub képviselõi, a martfûi klub pár
tagja, és a társklubok képviselõi is.
A Polgármesteri Hivatalt Batta Attila
alpolgármester úr és Harmat
Mihályné képviselték.
Dr. Csellár Zsuzsanna fõorvos
asszony nyitotta meg a jubileumi
ünnepséget. Elsõként a MongolAgrár Zrt. népdalkörének mûsorát
hallgattuk meg, majd Fabó Erika
versösszeállítása következett.
„Húsz éve a klub szolgálatában”
- Magyar Béláné klubvezetõ mondta el ünnepi megemlékezését, melyben összefoglalta az elmúlt 20 év
történetét. Ezután gyertyagyújtással és néma felállással emlékeztünk
eltávozott társainkra.
Az alapító tagok egy szál rózsát
és egy szép emléklapot kaptak, kedves meglepetés volt a ROSZ emléklapjainak átadása is.
A meghívott elõadók közül elsõként a ROSZ elnöke, Mikéné Bodor
Mária beszélt a szövetség életérõl, a
daganatos betegek és a társadalom

mutató életérõl pár gondolatot.
Az elmúlt 20 év során sokat kellett dolgoznunk annak érdekében,
hogy ez a közösség fennmaradhasson. Ennek kapcsán köszöntük meg
klubvezetõnk Magyar Béláné Gizike
áldozatos munkáját, szeretnénk,
hogy sokáig vezesse még egészségben kis csapatunkat. Ezután a vendégek rövid köszöntõi hangzottak
el, nagyon sok és kedves ajándékot
hoztak a klubnak. Szerettük volna,
hogy minden vendégünk emlékezzen erre a napra, ezért egy-egy
emléklappal köszöntük meg részvételüket.
A mûsor zárásaként egy rólunk,
a mi életünkrõl szóló verssel búcsúzott Lukácsné Teca.
Az ízletes ebéd után egy gyönyörû és finom születésnapi torta várt
ránk. Ebéd után Csurgóné Szigeti
Irénke énekelt nagy sikerrel, a délután további része kellemes beszélgetéssel telt el. Visszatekintve erre a
szép tavaszi napra, úgy érezzük,
hogy megérte a fáradozást, hiszen
mindenki nagyon jól érezte magát.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, aki az elmúlt
idõben támogatták klubunkat.

Krónikás

Túri Vásár 2013. augusztus 11.
www.turivasar.hu
Az újságban megjelenõ írások képanyagát megtekinthetik
a www.mezoturesvideke.hu hírgalériájában.

Köszönet a Városnap Támogatóinak!
2013. május 11-én kerültek megrendezésre a Városnap programjai
városunk különbözõ helyszínein.
Ezúton is köszönjük a szervezeteknek, intézményeknek és magánszemélyeknek a támogatást, amellyel
hozzájárultak a Városnap színvonalas megrendezéséhez!
Mezõtúr Város Önkormányzata,
Mezõtúr és Környéke Víz – és
Csatornamû Kft., Szarvasi Lux
Panzió, Magyar Vöröskereszt
Mezõtúri Szervezete, Mezõtúri –
Mesterszállási Óvoda és Móricz
Zsigmond
Városi
Könyvtár,
Intézményellátó és Ingatlankezelõ
KKN Kft., Zuppán Zoltán ev.,
Újvárosi Hagyományõrzõk Klubja,
Pusztai Zsolt, Takács Gyõzõ, Városi
Polgárõr Egyesület, Index TV.,
MAFC Sportegyesület, Mezõtúri
Horgászegyesület, Wing Tsun Kung
Fu Harcmûvészeti Sportegyesület,
Pont Rádió, Békés Dánfoki
Üdülõközpont,
Rákóczi
Úti
Általános és Magyar -Angol Két
Tanítási Nyelvû Iskola, Bárdos
Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola,

Petõfi Dalkör, Mezõtúri Öregfiúk
Labdarúgó Válogatott, Magyar
Labdarúgó Old Boys Válogatott,
Juhász Istvánné zöldség – gyümölcs
nagykereskedõ Békéscsaba, Földvár
– Táp Kft., Tiszaföldvár, Gyermelyi
Tészta
Zrt.,
Csillagösvény
Hagyományõrzõ Egyesület, Kovács
Ferenc, Rácz Túrkevei Lajos,
Barhács Róbert, Fehér István,
Bordács Attila, Veres Gyula,
Fodorné Vajai Krisztina.
Külön szeretnék köszönetet
mondani mindazon városi lakosoknak, akik a tulajdonukban lévõ
alkotásokat
rendelkezésünkre
bocsátották a 2013. május 14-én
Mezõtúr Képzõmûvészete témakörben a Városi Galériában megnyílt
kiállításhoz. A kiállítás július 06-ig
látogatható!
Találkozunk jövõre is!
A
fõszervezõ
Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.,
nevében köszönettel:

Bordács László
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Rövid hírek

Török diákok Mezõtúron

Mint ahogy arról már korábban
beszámoltunk
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.
A program elsõdleges célja, hogy a
gyerekeket nyitottságra nevelje,
ismerjék meg egymás kultúráját,
nevezetességeit, szokásait, fejlesszék
idegennyelvtudásukat, amely a mai
mobil világban szinte elkerülhetetlen.
Következõ lépésként, május 22-én
érkeztek Mezõtúrra a török diákok 22
fõvel, 6 tanár kíséretében. Az
Ankarában élõ gyerekeket már izgatottan várták a mezõtúri iskolások,
akik fantasztikus mûsorral készültek
a vendégek fogadására. A megnyitó
ünnepségen köszöntõt mondott Batta
Attila Viktor alpolgármester, aki az
Önkormányzat részérõl egy-egy

Leg a Láb vizsgamûsor

mezõtúri zászlót és emléklapot nyújtott át minden török résztvevõnek.
A megnyitó végén igazán nagy
meglepetés érte a mezõtúriakat,
amikor a török diákok magyar
dalokkal kedveskedtek.
A 10 napos itt tartózkodás alatt a
vendégek látogatást tettek a
Városházán, ahol a toronylátogatás
hatalmas élményként szolgált a
gyerekek számára. Ezenkívül megtekintették Mezõtúr és környékének nevezetességeit, a Badár házban kipróbálták a korongozást, de
jártak a Fazekas Múzeumban is. A
magyarországi látogatást 2 napos
budapesti városnézõ túrával zárták.
Azért, hogy a program elérje célját, a teljes idõtartam alatt nemcsak
mezõtúri tanári kíséret volt végig a
vendégek mellett, hanem azok a
felsõtagozatos tanulók is, akik majd
õsszel Ankarába utaznak.
A vendégek a nem túl kedvezõ
idõjárás ellenére nagyon jól érezték
magukat városunkban és közös célkitûzésként fogalmazódott meg
mindkét részrõl, hogy a kapcsolat
nem fog befejezõdni a program
lezárultával.
Korcsok Anita

A Trianon Társaság Mezõtúri
Szervezete és a Túri Olvasókör
Egyesület 2013. május 31-én megnyitotta Trianoni emlékek címû
kiállítását a Közösségi Ház 124-es
termében.
A kiállítás megtekinthetõ
2013. június 22-ig, hétfõtõl szombatig 9-12, 14-17 óráig.

A Városi Színházteremben 2013.
május 22-én gyûlt össze minden néptáncot kedvelõ abból az apropóból,
miszerint a Leg a Láb Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Tanévzáró Vizsgamûsorára került
sor. A színpadon 180-200 növendék
ropta a táncot, a nézõtéren pedig egy
tût sem lehetett volna leejteni. A délutánt sikeresnek ítélte Szabó Csaba
igazgató úr és Kiszely Erika néptánc

pedagógus is, hiszen ez már a 12.
ilyen alkalom volt, ahol elragadtatva
nézte szülõ és pedagógus egyaránt,
hogy milyen örömmel és szorgalommal táncolnak a növendékek egészen
az ovis csipogók csoportjától kezdve
a felnõttekig bezárólag.
Az intézmény munkájához
további sok sikert és még több táncos lábú tanítványt kívánunk!

Orosz Annamária

Kaán Károly

Immáron huszonegyedik alkalommal rendezték meg a Kaán Károly
Országos
Természetés
Környezetismereti Versenyt. A döntõre 2013. május 24-25-26-án került sor
a Mezõtúri Református Kollégiumban.
Ünnepélyes megnyitó keretében
köszöntötte a résztvevõket Herczeg
Zsolt Mezõtúr város polgármestere,
Kis Zoltán a Vidékfejlesztési
Minisztérium részérõl, Simonyi
István az Emberi Erõforrások
Minisztériumából és Dr. Vajna
Tamásné a zsûri elnöke.
A megnyitót követõen kiselõadásokra került sor, majd a Kaán Károly
emléktábla koszorúzására. A szombati nap a terepgyakorlatoké volt,
amelyet a Mezõtúr – Kisújszállás –
Tisza-tó vonalon végezték a versenyzõk. Mindkét nap végén szakmai

fórumokat tartottak a kísérõ tanárok
részére.
Vasárnap az elméleti fordulók zajlottak, majd a záróünnepséggel egybekötött eredményhirdetés következett, melyet megtisztelt jelenlétével
Búsi Lajos helyettes államtitkár úr. Az
összesített eredmények alapján I.
helyezést ért el Selmeci Dömötör
Balassa-gyarmatról, II. helyezett lett
Molnár Vencel Budapestrõl, III. helyezett pedig Zsáli Zsombor pécsváradi
tanuló lett. A nyerteseknek ezúton is
gratulálunk.
A szervezõk a fárasztó hétvége
után sem gondoltak a pihenésre,
hiszen már a záróünnepség után, a
2014-es versenyen lebonyolítását
kezdték el szervezni. Munkájukhoz
további sikereket kívánunk!

Bodor Márti

Zenetanulás, tánctanulás
Mezõtúri
Általános
Iskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola, Óvoda,
Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár
Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti
Iskolája a 2013/2014 – es tanévben is
várja a 6. életévüket betöltött gyermekek jelentkezését. A zenetanulás és
tánctanulás többek között fejleszti a
szellemi, fizikai és érzelmi képességeket, segít a tanulásban.

A foglalkozások heti 2 és fél – 3
órát vesznek mindössze igénybe a
gyakorlat és elmélet elsajátításához.
Ennek várható költségei a
2013/2014-es tanévben: egy tanév:
kb. 20-22000 Ft (félév 10-11000 Ft)
A hátrányos helyzetû gyermekek
kedvezményben részesülnek.
Válaszható fõtárgyaink:
6 éves kortól furulya, fuvola,

oboa, klarinét, szaxofon, trombita,
kürt, ütõhangszerek, gitár, hegedû,
cselló, szintetizátor, zongora, citera,
klasszikus balett, társastánc, 5 éves
kortól zeneovi, táncelõkészítõ.
Szeretettel várjuk Önt gyermekével:
HANGSZEREKRE: 2013. május
27-én, 28-án 29-én és 30-án (két dallal)
TÁRSASTÁNCRA: 2013. május
27-én, és 29-én, (alkalmassági vizsga)

KLASSZIKUS BALETTRE:
2013. május 28-án és 30-án
(alkalmassági vizsga)
15.00 órától, vagy érdeklõdhet az
alábbi elérhetõségeken:
5400 Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky
út 39/a. Tel.: 06-56/350-899,
tel./fax: 06-56/550-704,
e-mail: igazgato@blami.sulinet.hu
www.bardos-mezotur.hu
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BOTYÁNSZKY JÁNOS EVANGÉLIKUS LELKÉSZRE ÉS A
VÁROSUNKBÓL 1944-BEN ELHURCOLT ZSIDÓKRA EMLÉKEZÜNK

Botyánszky János esperes –
1934-1976 között – 42 évet szolgált
Mezõtúron.
Egy évvel ezelõtt – nagyszerû
városi összefogás eredményeként –
az evangélikus templom melletti –
róla elnevezett – parkban avattuk
fel emlékmûvét.
Feledésbe merült, de lélekben
újra közöttünk lehet az az ember,
aki lemondott a gazdagságról, elõmenetelrõl és másokat mindig fontosabbnak tartott saját magánál.
Mezõtúrról nem tudta elcsábítani
sem a felkínált egyetemi katedra,
sem a nagyobb, gazdagabb gyülekezetbe szóló meghívás. A rászorulóknak nem csak vigaszt, hanem
szükség szerint élelmet és pénzt is
adott, függetlenül nemzetiségüktõl.
Folyékonyan beszélt szlovákul,
németül, héberül, latinul, ógörögül,
tótul, oroszul.
„Minden ember annyit ér, amenynyit tud” (Gárdonyi Géza)
1944-ben, amikor nem maradt
lelkész Mezõtúron õ volt a református gyülekezet pásztora és a katolikus hívek gondozója is. Hat évig
volt pótrabbija a városba visszatért

kevés megmaradt zsidó embernek,
a zsidó szertartásokat héber nyelven végezte.
A Botyánszky emlékmûvön elhelyezett harang azt tudatja velünk,
hogy 1944. június 16-án Õ szólaltatta
meg az evangélikus templom harangját a mezõtúri deportált zsidóknak, a
téglagyári gettóból a vasútállomásra
történõ szomorú menete alatt.
„A balsorsban mutatkozik meg
az igazi bátorság” (Voltaire)
A mezõtúri zsidóságnak a fõiskola elõtti téren 2009-ben avattunk
emlékhelyet és azóta minden évben
felelevenítjük az 1944. évi eseményeket.
2013. június 16-án az evangélikus templomban a városban mûködõ egyházak vezetõi Botyánszky
Jánosra emlékeznek.
A lelkész emlékmûvének megkoszorúzása után harangzúgás mellett menet indul a zsidó emlékhelyhez. Az emlékezõ szavakat követõen itt is lesz koszorúzás.
Botyánszky Jánosok – emberek
az embertelen világban – ma is vannak közöttünk, de mindennapjaink
nem róluk szólnak. Jó lenne, ha

felfedeznénk és bemutatnánk õket.
A mai generáció Mezõtúr zsidóságáról kevés írásos visszaemlékezéssel, történettel rendelkezik.
A 2014. évi városi rendezvények
keretei között mindkét témát célszerû lenne felvállalnia az önkormányzatnak, különös tekintettel
arra, hogy jövõre 70 éve lesz, amikor a mezõtúri zsidóságot haláltá-

borokba hurcolták.
Emlékeztetni és figyelmeztetni
kell az embereket, hogy 1944 tragikus története soha többé ne fordulhasson elõ.
„Mivel ez a világ a létezhetõ világok legrosszabbika, tegyük jobbá az
embert, vagyis önmagunkat.”
(Friedrich Nietzsche)

Mlinárcsek János

Mezõtúr Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt,
Családját, Barátait az
EMBERSÉG NAPJA
alkalmából rendezett megemlékezésre.
Helyszíne: Mezõtúri Evangélikus
templom, emlékpark és
Zsidó emlékhely
Ideje:
2013. június 16. 11 óra
Programja:
•
Istentisztelet és Botyánszky
János lelkész méltatása után
mûsor és koszorúzás az emlék
parkban.
•
Harangzúgás mellett emlékmenet indul a fõiskola elõtti térre.
•
Beszédek és koszorúzás a Zsidó
emlékhelynél.

Zenei hírek
Zeneszerzõi pályázat
A Bárdos Lajos Zeneiskola újra
megrendezte az ifjú zeneszerzõk versenyét, amelyen az intézmény jelenlegi és volt növendékei vettek részt.
Természetesen õk még nem hivatásos
zeneszerzõk csak tehetséges, kreatív
fiatal alkotók. Az elsõ verseny óta
hangszertudásban, harmonizálásban
– bár összhangzattant és ellenpontot
nem tanulnak – mindegyiküknél fejlõdés volt tapasztalható. A mûveket
le kellett kottázni, ami önmagában is
egy komoly kihívás. Tovább bonyolította a feladatot ha több hangszert is
alkalmaztak, hiszen akkor hangszerelniük is kellett. Formailag a darabok
zömében hangszerre vagy együttesre
írt dalok voltak. Ezenkívül hallhattunk még
variációt, fantáziát és
szonátát. A legnagyobb munkát és
apparátust Sebestyén Zoltán mûve
igényelte. A zsûri szakmai díját Garai
Maja Anna; a közönség díját pedig
Uhljar Mihály nyerte el. A többi ifjú
szerzõt is elismerés illeti a komponálásért, névszerint jár ez Gácsi
Lászlónak, Gál Bertalannak, Búsi

Sándornak (zongora) és Chif
Richárdnak (szaxofon). Mindannyian
jól alkalmazták a nagy mesterektõl
ellesett zenei praktikákat! Dicséretes,
hogy minden szerzõ közremûködött
mûvének elõadásában. Irigylem az
ifjakat, hogy ilyen nagyszerû kezdeményezés részesei lehetnek, ami
teret nyit zenei fantáziájuk továbbfejlõdéséhez! Gratulálunk a szervezõknek és kíváncsian várjuk a jövõ évi
folytatást!
A Schirhadasj & Band koncertje
A 60 fõs gospel énekegyüttes már
több alkalommal koncertezett a
Belvárosi Nagytemplomban. Zenéjük
nemcsak a jól ismert gospel számok,
hanem harmonizálásban és ritmusban bátran nyúlnak más irányzatokhoz, pl. a latin-amerikai zenéhez is. A
dalokat narrátor köti össze, a kórus a
tisztahangzású szólaméneklés mellett, pantomimszerû koreográfiával
erõsíti a mûvek mondanivalóját. A
kiváló kórus több tagja szólistaként is
remekelt. A kíséret szerencsére nem
CD-rõl hangzott fel, hanem Bert

Leeuwis mûvészi zongora játékához
fúvósok, szintetizátor, gitár, basszus
gitár és dob csatlakoztak. A harmonikusan vetített fények a templomi környezetben biblikus látványt keltettek.
Hangmérnök vezette az erõsítést,
amelynél tökéletesebbet Mezõtúron
még nemigen lehetett hallani. A
közönség iránti tiszteletbõl még
magyarul is énekeltek. Szép küldetést
vállaltak fel: visszavezetni az embereket az Úr Istenhez, és az örök emberi
értékekhez (erkölcs, barátság, tisztelet, hit, szeretet). Vegyük észre a
körülöttük lévõ csodákat!

fõigazgató Ókovács Szilveszter is
megszólal. Írják be a keresõbe:
Operaház-Carmen reklámposzt werk.

Opera
Bizonyára sokan látták már az
Operaház elsõ, látványos – a
Carmenen alapuló - 30 másodperces
reklámfilmjét a televízióban. Nagyon
érdekes ennek a rövid etûdnek a
youtube-on látható un. werkfilmje,
amiben az Operaház több jeles mûvésze – köztük a Carment alakító mezõtúri Mester Viktória, valamint Nyári
Zoltán, Szegedi Csaba, Keszei Bori,
Rálik Szilvia, Cser Krisztián és a

Vadvízi kuttyogató
horgászverseny 2013.

Lulu
Április 27-én a Várpalotai
Országos Musical- és Operett
Versenyen a felnõtt operett kategóriában Kozák Júlia (Lulu) II. díjat
nyert. Jutalma egy színházi mesterkurzusra szóló meghívás. A programon partnerével – Laki Péterrel –
együtt vehetnek részt. Gratulálunk!

Berczeli Endre

Találkozunk 2013. június 14-15-én
a szarvasi-mezõtúri kompnál!
Verseny ideje:
2013. június 15. 06:00-18:00
Nevezési díj: 5000 Ft/fõ
(két fõs csapatok)
Jelentkezés: 06/30 2071070,
06/20 5968073, vagy
www.vizhalember.hu
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A Dalma Dance Club eredményei
A városban megrendezésre
kerülõ eseményeken többször
is találkozhatunk a Dalma
Dance Club táncosaival. Azon
kívül, hogy ezeken a rendezvényeken megmutatják
magukat több neves versenyen is részt vesznek. Ezek
eredményeirõl beszélgettem
Gyõrfi Dalmával a club vezetõjével.
– Idén milyen eredménnyel zárjátok
a második félévet? Milyen versenyeken voltatok az elmúlt 5 hónapban?
– Kéthavonta rendeznek országos
versenyeket, sajnos mindegyikre
nem tudunk eljutni. Az idén nagy
szerencsénk volt, hogy eddig két versenyen is részt vettünk. Szolnokon
voltunk márciusban és áprilisban is.
Mindkettõ egy versenysorozat része,
melynek a pontgyûjtés a lényege,
ezáltal van esély arra, hogy a június
elsejei bajnokságra bejussanak a
résztvevõk. A fent említett két versenyrõl minden mezõtúri csoport
arany, illetve ezüstéremmel tért
haza. Úgy gondolom, hogy maximálisan teljesítettek a gyerekek, a kicsiktõl a nagyokig egyaránt. A legkisebbek két kategóriában versenyeztek,
manó korcsoportban: dance és show
produkciókkal. A középsõ csoport az új mazsorett csoportunk – eszközös, illetve botos kategóriában. A
nagy lányok, illetve fiúk is mindkét
versenyen indultak, tõlük – szerintem már mondhatom – megszokott,
hogy mindig éremmel térnek haza.
Szinte már az ezüstéremnek sem
nagyon örülnek, de ez is egy nagyon
jó eredmény tõlük. Ezáltal mindhárom csoportunk bejutott az országos
magyar bajnokságra, amit június

elsején rendeztek. Ide – anyagi okok
miatt – csak a legkisebbek tudtak
eljutni. Náluk egy fantasztikusan lelkes szülõi gárda van, akik az utolsó
fillérjüket is arra költik, hogy a gyerek mindenhova eljuthasson. Két
produkcióval versenyeztek kezdõ
manó és minimanó kategóriában,
ahol nagy örömmel és büszkén vették át a megérdemelt aranyérmeket
és a kupát. Így este már magyar bajnokokként tértek haza Budapestrõl, a
MOM Kulturális Központban megrendezett Moderntánc Kupadöntõrõl.
– Egy országos versenynek milyen
finanszírozási kötelezettségei vannak?
– Egy versenyre, egy kategória
nevezési díja: 1700 Ft. Minden csoport kettõ versenyszámmal indult, ez
már önmagába véve 3400 Ft. Most a
magyar bajnokságra 1200 Ft volt a
belépõ a szülõknek. Egy–egy verseny
bizony belekerül 10 000 Ft-ba, sajnos
év végére már annyira elfogynak a
tartalékok, hogy nem minden csapat
jut el versenyezni. Az egyesület próbálja segíteni a csoportokat ruhákkal,
eszközökkel, de sajnos még így sem
tud sok gyerek eljutni a versenyekre.
– A gyereknapi rendezvényünkön
elhangzott, hogy júniusban egy nagy
dologra készültök. Mi ez pontosan?
–

Így

van,

június

23-án

Törökszentmiklóson a Galambos
parkban tartjuk meg a Dalma Dance
Club 15. születésnapját. 1998. márciusa óta létezik a klub, Mezõtúron is
már a kezdetek óta jelen vagyunk. Ez
egy ingyenes családi nap lesz. Egész
nap táncbemutatókkal, vetélkedõkkel, családi focival és fõzõversennyel
várjuk a kilátogatókat. Fõzésre mezõtúri nevezõnk is van. Mindemellett
itt tartjuk meg Magyarország legnagyobb flasmobját, ahol több száz
gyerek és felnõtt fog egy közös koreográfiát táncolni. Aki ebben a táncban részt szeretne venni, nyugodtan
jöjjön el és beállhat közénk. Ezért is
van az, hogy júniusban nyilvános
óráink vannak, bármelyik óránkra
ingyen bejöhetnek az érdeklõdõk,
kipróbálhatják tudásukat, táncolhatnak velünk.
– Mi lesz a nyáron? Folyik a
munka, vagy jut idõ a pihenésre is?
– Óra nem lesz, de a nyáron sem
pihenünk. Lesznek tánctáboraink,
ezek június 17-tõl indulnak, egészen
július végéig heti turnusokban rendezzük meg õket a Közösségi
Házban. Minden nap másik tánctanár
jön hozzánk, minden nap másik táncstílust tanulhatnak meg a tábor részvevõi pl.: társastáncot, néptáncot,
hip-hop-ot, showtáncot, mazsorettet,
balettet, divatbemutatós alapokat.
Minden hetet bemutatóval zárunk.

Nem csak a táncolni vágyókat várjuk
ide, hanem azokat is, akik idõtöltés
miatt jönnek. Nem csak táncolunk,
lesznek egyéb foglalkozások is, de ez
csupán 10%-át teszi ki a táboroknak.
A
nagy
csoportunkkal
Montenegróba készülünk, bízunk
benne, hogy összejön a kellõ pénz.
Nagyon szeretném, ha az egész csoport ki tudna jutni. A Dalma Dance
Clubot minden évben meghívják 1-1
fesztiválra, ahova én szoktam összeállítani a csoportokat, általában az idõsebbeket visszük. Június 30-án van az
indulás és közel egy hetet tartózkodnánk kint. Ez egy tengerparti nemzetközi fesztivál, ahol mi képviseljük
Magyarországot. Az anyagiak megoldására várunk. Kaptunk már támogatást az önkormányzattól, amit ezúton
is köszönünk. De van a csoportban
két diákunk, akiknek az útlevél elkészítése és a költõpénz is komoly anyagi megterhelés. Esetleg ha valaki
tudna segíteni, támogatni a csoportunkat azt nagy örömmel vennénk,
hiszen ha nem kapnak támogatást a
gyerekek akkor nem is valószínû,
hogy ki tudnak jutni erre a fesztiválra.
Ezek mellett pedig várhatóak fellépések is, azt már tudjuk, hogy a
Túri Vásáron is fellépünk, ahol
mazsorett felvonulásunk is lesz.
– Ha valaki támogatna benneteket, hol tudja ezt megtenni?
– Személyesen kedden délutánonként a Közösségi Házban lehet minket megtalálni. Mindenrõl tudunk
számlát adni. De nem csak anyagi
támogatást várunk, például a montenegrói útra az ásványvíztõl elkezdve
az élelmiszerig mindennek örülünk.

Bodor Márti

Új otthona van a civil nyugdíjasoknak
Nyugdíjas Civil Házat avattak
Mezõtúron
A Vasutas Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetségének – VNYKOSZ
- mezõtúri klubjainak régi vágya teljesült 2012. november 16 – án. Molnár
Sándor kistérségi vezetõ és munkatársai – szinte a klubok megalakulása óta
– kereste a lehetõséget, hogy a nyugdíjasok rendezvényeinek, összejöveteleinek méltó épületet, helyiséget találjon. Hosszú utánajárással - és Mezõtúr
Város segítségével - valóra vált a terv:
a Mezõtúr és Környéke Nyugdíjasok
Kistérségi Civil Társulása és a Mezõtúr

és Környéke Civil összefogás Fórum –
CÖF - nyugdíjas tagjai birtokba vehették, az Újváros XIII. út 11. szám alatti
úgynevezett „Színpados Iskolát”. Az
üresen álló iskola helyiségeit, nagytermét, udvarát – méltányos összegért - a
CÖF bérli és minden kistérségi és CÖF
– tag klubnak otthona kíván lenni. Már
az avató ünnepség megtartásáig is
sokat dolgoztak a nyugdíjasok, hogy
otthonossá tegyék a volt iskolát.
Molnár Sándor az avató ünnepség kezdetén meg is köszönte a takarításban,
pakolásban, szállításban, csinosításban, területrendezésben közremûkö-

dõk áldozatkész munkáját. Azt is
elmondta: sikerült átszállítani a klub
tulajdonát képezõ székeket, asztalokat, sátrakat, sporteszközöket is elhelyezni, így nem lesz akadálya a nyári
szabadidõs és szabadtéri programok
megtartásának sem. Az ünnepségen
megjelent és méltatta az esemény
jelentõségét Horváth László a
VNYKOSZ elnöke és Szabó András,
önkormányzati képviselõ, az ügyrendi
bizottság elnöke, Mezõtúr polgármesterének képviselõjeként.
Az ünnepi eseményre a VNYKOSZ
társklubjainak képviselõit is meghív-

ták, így száznál is több vendég elõtt
vágták át a nemzetiszínû szalagot a
rendezvény díszvendégei. A hivatalos
átadást rövid mûsor, majd élõzene és
táncmulatság követte. A CÖF alapító,
szóvivõ CÖKA elnök, Dr. Csizmadia
László köszöntõ levelének utolsó
sorai jól szemléltetik az esemény
jelentõségét:
„Kívánom, hogy a most felavatásra kerülõ, közös célokat szolgáló
Ház újabb lendületet adjon ország
építõ, közösségi munkánkhoz.”

Szentes Bíró Ferenc
Szeged

2013. június 07.

közéleti lap

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Szappanos Sándor élt 59 évet,
Trnik István élt 71 évet,
Kiss Lajos élt 76 évet,
Pázmány Józsefné Bodorik Magdolna élt 89 évet,
Bíró Gusztáv élt 86 évet,
Kádár Józsefné Deme Ilona élt 89 évet,
Budai Józsefné Molnár Margit élt 74 évet,
Kovács Istvánné Patkós Ilona Zsuzsanna élt 90 évet,
Bíró Jánosné Barkaszi Anna élt 90 évet,
Hegyi Albert élt 76 évet.

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

Csekõ Réka
(Víg Melinda)

Jámbor Liliána
(Herbály Henrietta)

Pásztor Anita Réka
(Csekõ Anita)

Patkós Hanga
(Mészáros Renáta)

Nyugodjanak békében.

Szent Iván Éji Tûzugrás
2013. június 24. 18 óra
Mezõtúr, Múzeum tér
18:00 Lovagi Hétpróba – Interaktív Mesekoncert
19:00 Rozsdamaró zenekar
21:00 Tûzzsonglõr bemutató
A belépés ingyenes

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt a
Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégiumban megrendezésre kerülõ Táncházba.
A zenét a Suttyomba zenekar biztosítja.
A táncokat a „Leg a láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai tanítják.
Helyszín:
Idõpont:

Teleki Blanka Gimnázium udvara
5400 Mezõtúr, Dózsa György út 17.
2013. június 13. 18.30 óra
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Tel.: 56/350-993

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: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Állatorvosi ügyelet
Június 8-9-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Június 15-16-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

Lapzárta: 2013. június 12. (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.

