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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Tovább fejlõdik a Városi Sportcentrum
A Városi Sportcentrum 1969-ben
került átadásra, ami az 1970-80-as
években modern sportlétesítménynek számított. Különbözõ sportágak rangos sporteseményei mellett
nemzetközi labdarúgó tornáknak is
helyet adott. Az elmúlt években
Mezõtúr Város Önkormányzata
kiemelt fontosságúnak tekintette,
hogy a Városi Sportcentrumot
pályázati forrásokból, valamint
önerõbõl a lehetõségekhez képest
fejlessze. Ennek köszönhetõen
megvalósult a fõépület tetejének
szigetelése, az öltözõk nyílászáróinak cseréje, a tekepálya felújítása,
majd 2013-ban megépült a régóta
várt mûfüves pálya is.

tömegbázis szélesítéséhez, nagyobb
közösségi elfogadottságához.
A sporttelephely felújítási program elsõ és második ütemére a
megye elsõ vagy alacsonyabb osztályú labdarúgó szakosztályai nyújthattak be pályázatot az MLSZ felé,
amelynek a megyei igazgatóság
elnökségének a jóváhagyásával kellett bírnia. A pályázatokon a MAFC
sportegyesület a maximális 7 millió
Ft támogatást nyerte el, amelyhez a
szakosztály részére Mezõtúr Város
Önkormányzata 3 millió Ft önerõt
biztosított.
Az elsõ ütemnél a center füves
labdarúgó pálya felújítására adta be
a pályázatát a MAFC Sportegyesület.

terület szántása következett. Az
automata öntözõrendszer csõhálózatának és vezérlõ kábeleinek elhelyezése a 2013-as évre maradt. Az
õszi füvesítés a magas talajvízállás
miatt nem valósulhatott meg. Ez év
elején 850 köbméter termõtalajjal
és 100 köbméter szerves trágya
kijuttatásával próbáltunk a talaj
szerkezetén javítani. A továbbra is
magas talajvízszint miatt az erõ és
munkagépeket májusban nem bírta
el a pálya felülete így a fûvetést
továbbra is halasztani kellett.
Jelenleg most állunk azon a szinten, hogy jó idõjárási körülmények

Öltözõ
Vizesblokk

A látvány csapatsportágak támogatásának adókedvezménye program (TAO) keretében felhasználható támogatáshoz kapcsolódóan az
MLSZ új elõminõsítéses pályázatot
vezetett be 2013. február elején,
majd 2014. februárjában folytatódott a második ütem. Összhangban
az MLSZ stratégiájával az elõminõsítéses pályázatoknak a célja, hogy
az amatõr csapatok által használt
sporttelepek állapota javuljon, a
játékosok képessége növekedjen,
ezáltal hozzájáruljon a sportág a

Az állapotfelmérés során kiderült,
hogy a pálya fûszerkezete 70 %-ban
gyommal fertõzött, egyes fûfélék
terjeszkedése miatt 2-3 éven belül a
játéktér alkalmatlanná válik a legminimálisabb sporttevékenységre
is. A talajszerkezet annyira tömörödött, hogy se az öntözõvíz, se a
tápanyag nem jut el a gyökérzetig.
A felújítási munkákat az EVERLING
Kft. munkatársai tervezték és õk
hajtják végre a kivitelezési munkálatokat is. Szeptemberben elkezdõdött a füves játéktér totális gyomirtózása, majd két hét elteltével a

esetén július elején elkezdõdhessen
a füvesítés.
A telephely felújítási program II.
üteménél ismét sikerült elnyerni a
maximális 7 millió forintos támogatást, amelyhez a 3 millió forint
önerõt
Mezõtúr
Város
Önkormányzata a beruházás fontosságára való tekintettel újra biztosította. Ebben a pályázatban a
MAFC
Sportegyesület
a
Sportcentrum fõépületének kiszolgáló és vizesblokkjának felújítására
pályázott. Mint biztosan sokan tudják az épület hagyományos épületszerkezetekkel épült, kétszintes

kialakítással. A felújítási munka a
szintenkénti 2-2 db vizesblokkra és
a hozzájuk tartozó 4-4 öltözõre
vonatkozik.
Mind a négy vizesblokk összes
helyiségében új mûanyag ajtó kerül
beépítésre, új aljzatbeton, új oldalfalvakolat, új ragasztott kerámia
padló- és oldalfalburkolat és új festett felületképzés készül. A használati víz elleni szigetelés folyékony
fólia felhordásával lesz biztosítva.
Az új elektromos hálózat falhoronyba süllyesztett mûanyag védõcsõbe húzott réz vezetékkel készül,
az új kapcsolók és dugaljzatok

szintén falba süllyesztve lesznek
beépítve. A WC helyiségekbe új
porcelán csészék és öblítõtartályok, a zuhanyzókba új zuhanygarnitúrák, új porcelán mosdókagylók
és csaptelepek lesznek felszerelve.
A zuhanygarnitúrák víztakarékos
szerkezetekkel lesznek felszerelve,
míg a fürdés közben keletkezett
párát ventillátorok juttatják ki a
szabadba.
A régen várt fejlesztésnek
köszönhetõen a Sportcentrumot
használó atléták, kézilabdások,
tekések, labdarúgók, teniszezõk,
diáksport versenyeken résztvevõ
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iskolások, valamint más szabadidõsportot kedvelõk is egy megújult
környezetben készülhetnek fel az
edzésekre, versenyekre.
Bízunk abban, hogy a fejlesztések következtében a lakosságban
még jobban serken a sportolás iránti vágy, ezzel hozzájárulunk az
egészségük megõrzéséhez.

Herczeg Zsolt
polgármester
A MAFC Sportegyesület elnöke

Tájékoztatás a Víz és Csatornadíj számlázásról
A
Tiszamenti
Regionális
Vízmûvek Zrt. ezúton tájékoztatja a
mezõtúri felhasználókat, hogy a
márciusban olvasott óraállásokat
tartalmazó elszámoló számlák
május 27-i keltezéssel elkészültek. A
szükséges ellenõrzések után, június
11-én a számlák nyomtatását megrendeltük, azokat a nyomda – csekkes vagy átutalásos fizetési mód esetén – átadta a postának. Azon lakosokat, akik díjbeszedõk útján rendezik a közüzemi számlájukat, június
16-tól kezdik felkeresni – a korábbi
gyakorlatnak megfelelõen - a TRV
munkatársai.
A törvényi változások miatt szükségessé váltak bizonyos informatikai fejlesztések; melyek elhúzódása
miatt tapasztalhatók a számlázás-

ban elmaradások. A Tiszamenti
Regionális Vízmûvek Zrt. mindezek
ellenére nem állít ki összevont
számlát, egyszerre csak egy havi
díjat számláz ki. Tesszük mindezt
azért, hogy a lakosok anyagi terheit
ne fokozzuk. Célunk, hogy a közeljövõben naprakész legyen a díjak
beszedése, ezért a következõ idõszakban a TRV 3 hetente állít ki
számlát a felhasználók részére egészen addig, míg a számlák utol nem
érik a tényleges idõszakot.
A következõ számla várható idejérõl ismételten tájékoztatjuk a felhasználókat.
Köszönjük a lakosság türelmét,
megértését!

Tiszamenti Regionális
Vízmûvek Zrt.

Tisztelt Olvasó!
A szervezõ Dr. Faragó Tamás tájékoztatása alapján a
Faragó Tamás Rose Kupa - Gyermek Vízilabda Torna az idei évben
nem kerül megrendezésre.
Megértésüket köszönjük.

Köszönet
Intézményünkben ápoltuk egy
mezõtúri család szerettét, aki agreszszív betegsége miatt sajnálatosan a
Hospice Osztályunkon halálozott el.
Azt gondolom, a halál ténye
minden esetben kegyetlen és elfogadhatatlan az emberek számára,
de ha családtagunkat veszítjük el,
akkor még nehezebb megküzdeni a
megváltoztathatatlannal.
Hiába a szeretet, a családi gondoskodás, a lelkiismeretes ápolás,
a halállal szembeszállni, azt leküzdeni lehetetlen, és ha bekövetkezik,
sokszor hosszú idõszak telik el a
lelki megnyugvásig.
A beteg hospice-os ápolása során
az emberhez méltó körülmények
megteremtésével sikerült a családnak a szerettét kegyelettel utolsó
útjára engedni.
A család, az ápolási munkával
való elégedettsége kifejezéseként a
Hospice Osztály részére jelentõs
összeget adományozott, mely adományból kizárólag olyan gyógy-

ászati segédeszközök megvásárlására kerül sor, amelyek a betegápolás
könnyítését, a betegbiztonságot, a
betegek komfortérzetének emelését
szolgálják ezen az egységünkön.
Szeretnénk még ebbõl az összegbõl a kórtermek festéséhez szükséges anyagokat vásárolni, a munkálatokat pedig az intézmény dolgozóival megvalósítani.
Azt hiszem erre a nemes gesztusra egy egyszerû „KÖSZÖNJÜK”
közhelynek is tûnhet, de egyéb megfogalmazással nem tudjuk hálánkat
kifejezni a kedves család felé!
Fantasztikus embereket ismerhettem meg a család tagjaiban,
csak azt sajnálom, hogy ilyen szomorú eset kapcsán.
Az osztály és az intézmény nevében ilyen módon is részvétemet
fejezem ki szeretett hozzátartozójuk elvesztése kapcsán, és õszintén
köszönöm segítségüket!

Dr. Csellár Zsuzsanna
fõigazgató

Megújul az elsõ világháborús emlékmû
A Közép- és Kelet-európai
Történelem
és
Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány XX.
Század Intézete az Elsõ Világháborús
Centenárium Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az elsõ
világháború történelmi emlékeit
õrzõ emlékmûvek rendbetételére,
renoválására, helyreállítására.

légköri szennyezõdések lerakódása,
a moha megtelepedése és a nevek
elhalványulása miatt tisztításra szorul. A tisztítást követõen az obeliszken kivésett mintegy 1038 nevet újra
kell vésetni. Az emlékmû tégla alapja az alsó mészkõ talapzat alatt
elmozdult, ezért annak megerõsítése szükséges. Az alap megerõsítését

Mezõtúr Város Önkormányzata

www.turihirek.hu
Hírek, Tények, a Lényeg! Túri Hírek
Fotó: Batta Attila Viktor alpolgármester facebook oldala

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 pályázaton Mezõtúr Város
Önkormányzata 5.000.000, - forint
vissza nem térítendõ támogatást
nyert, amelyet megközelítõleg
2.500.000, - forint önerõvel egészített ki. A teljes bekerülési összeget a
Kossuth Lajos téren álló elsõ világháborús emlékmû állagmegõrzõ
karbantartására és felújítására kell
fordítani.
Az 1933-ban felavatott emlékmû a

követõen helyre kell állítani az alsó
mészkõ talapzatot. Az esztétikus
megjelenés biztosítása érdekében az
emlékmûhöz vezetõ beton lépcsõ
mészkõvel való burkolása is javasolt. A közel 7,5 millió forintos beruházást a Hód 2000 Kft. végzi. A
munka végeztével az emlékmû
továbbra is méltó módon hirdeti
majd a hõsi halottak dicsõségét.

Bodor Márti
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EGÉSZSÉGNAP MEZÕTÚRON
Európai Uniós pályázatnak
köszönhetõen egészségre nevelõ és
szemléletformáló életmód program
keretében ingyenes, nagyszabású
rendezvényt szervezett a Mezõtúri
Kórház Egészségfejlesztési Irodája
2014. május 31-én a Városi Oktatási

Centrumban. Az iroda programjának célja ezúttal is a lakosság
egészségmegõrzésére és egészségfejlesztésére való figyelemfelhívás
volt. A volt fõiskola területén egész
nap ingyenes szûrõvizsgálatok,
gyermekprogramok, egészség megõrzéssel, egészséges táplálkozással,
a káros szenvedélyek elutasításával, és mozgásformákkal kapcsolatos elõadások és bemutatók zajlottak, melyeket országosan is elismert, az egészséges életmód jeles
képviselõi prezentáltak. A sportprogramok szinte az egész napot
betöltötték, és széles palettájuk
révén mindenki a saját igényének
megfelelõen tudott választani. Az
elõzetesen meghirdetett rajzpályázatunkra az egészséges életmód
témában nagyon szép, és értékes
pályamunkák érkeztek, melyeket
az intézmény kórtermeiben helyezünk el dekoráció céljából. A fõzõversenyen is ízletes, „ötletes” ételek
készültek a reform konyha ételkészítési praktikáival. Zárásként a
Gringo Sztár koncertje nyújtott szórakozási lehetõséget kicsiknek és
nagyoknak az Egészségnapon. A
hûvös idõ ellenére a kistérség minden településérõl számos érdeklõdõ
ellátogatott a kórház rendezvényére, amely bizonyítja, hogy az EFI
tevékenysége jó úton halad, a nagy
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számú részvétel pedig megalapozza, hogy a jövõben is szükség van
ilyen egészségmegõrzõ programok
szervezésére és lebonyolítására a
mezõtúri kistérségben.
Ezúton szeretnénk megköszönni
támogatóink segítségét, akik közremûködésével ilyen színvonalas
programsorozatot tudtunk nyújtani
a lakosság számára.
Fõ támogatóink:
Zuppán Zoltán, Mezõtúr város
Önkormányzata, Ipari park Kft,
Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ
Kiemelten
Közhasznú
Nonprofit
Kft.,
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft., Túrkeve város Önkormányzata,
DP Grafik Kft.
További támogatóink:
RST 2000 Kft, Két doki Kft.
Kisújszállás, Szatyi Stage team,
Mezõtúri
Rendõrkapitányság,
Mesterszállás Község Önkormányzata,
az
Országos
Mentõszolgálat
Mezõtúri
Kirendeltsége, Euronics mûszaki
áruház Mezõtúr, Actor papír írószer, Aszódi kisáruház, Alfi pékség, Túrpressz kft, Borzi Kft, Flóra
virágbolt, Pályi Misi virágkötõ, Tibi
cukrászda, Gallicoop Kft. Szarvas,
Gugyel Ferenc zöldség gyümölcs
kereskedõ, BBGlass kft, Gyógypont,
Városi Polgárõrség, Bizalom ZRT,
Csellár és Tsa. Bt, Herbály Kálmán,
Novák Péter, Katus Attila, Benke
László, Rácz Lajos és a 626-os szakmunkásképzõ szakács tanulói,
Miskolczi Imre, Dr. Zacher Gábor,
Czene Attila, Gringo Sztár zenekar,
Uzsoki János, Herceg Antal és barátai, Kovács Karola, Mezõtúri és
Túrkevei mazsorett csoport, Szûcs
Anett, Judo klub, Barta Gyula,
Református Kollégium, a Mezõtúr
város óvónõi, térség óvodáinak,
iskoláinak pedagógusai, akik a rajzpályázat sikerességében játszottak
nagyon nagy szerepet, és végül, de
nem utolsósorban a Mezõtúri kórház dolgozói.

Alföldi Téglárium nyílt Mezõtúron
Az Alföldi Téglárium állandó tárlatának megnyitóját június 21-én
tartották a Petõfi Sándor u. 5 szám alatt a Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület szervezésében. Az újonnan létrehozott kiállítóhelyen több
mint 580 darab bélyeges tégla látható.
A kiállítás megnyitó a mesterszállási Szabó Viktória zenés mûsorával
vette kezdetét, ezt követõen a vendégeket Szabó András egyesületi elnök
köszöntötte. Olasz Ákos, 7. osztályos tanuló szavalatát követõen a MongolAgrár Zrt. Népdalköre túri népdalcsokorral kedveskedett a jelenlévõknek.
A kiállítást Kádár József belsõépítész nyitotta meg, aki felelevenítette a
téglagyártás történetét. A beszédet követõen Szabó András egyesületi elnök
ünnepélyes keretek között nyújtotta át a Téglárium ajándékozási nyilatkozatát Herczeg Zsolt polgármesternek.

Az Alföldi Téglárium kiállítási anyagát Szabó András gyûjtötte össze hoszszú évek során. A legrégebbi téglákat a 17. században égették ki. A tárlat két
teremben került elhelyezésre. Az egyik helyiségben a Mezõtúron és az
Alföldön készített, míg a másikban budapesti és dunántúli téglák találhatóak.
A Téglárium hétköznap 9 és 15 óra között várja a látogatókat.
A kiállítás létrejöttét Mezõtúr Város Önkormányzata és a Nemzeti
Együttmûködési Alap támogatta.

Veres Nikoletta
Mezõtúri Városi Televízió

Újabb vizi sikerek
A tavaszi szezon rendhagyó versenye
a
Mezõberényi
TÓ
BAJNOKSÁG. Ez évben május
31-én került megrendezésre. A szeles, és hûvös, mondhatni õszi idõ
ellenére 4 vidéki, és 4 helybéli csapat vett részt a versenyen.
Mezõtúr színeit egy fiú, és egy
vegyes csapat képviselte. A fagyos
idõ ellenére forró hangulatban, szoros csatákkal telt el a nap. Az eredményhirdetésre megeredtek az ég
csatornái, az esõ is a mi hangula-

tunkat tükrözte.
A TÚRI SÁRKÁNYOK fiú csapata
nagy csatában a GYOMAENDRÕDI
VÍZISZÖRNYEKKEL a II. helyet
tudta megszerezni. De a vegyes
csapat a III. helyen végzett nem kis
meglepetésre!
Köszönöm a sárkányok részvételét, és a velünk tartó drukkerek
éljenzését.
HAJRÁ MEZÕTÚR!
TÚRI SÁRKÁNYOK

Dr. Csellár Zsuzsanna
fõigazgató

Mezõtúri Városi Televízió
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Programajánló
Meghívó
A Mezõtúri Veterángép Baráti Kör meghívja önt és családját a
2014. július 19-én, reggel 8:00 órától kezdõdõ

Veterángép Találkozóra és Szántóbemutatóra.
Helyszín: Mezõtúr, Kákás dûlõ 46 °59´33”N 20°35´31”E
Program:
8:00 Gépek érkezése a helyszínre, reggeli
9:00 Megnyitó
9:30 Résztvevõ gépek bemutatása
10:00 Szántóbemutató
11:30 Ügyességi verseny
12:30 Ebéd
14:00 Az ügyességi verseny eredményhirdetése
Várjuk azok jelentkezését, akik részt kívánnak venni gépeikkel a találkozón. Kérjük, jelezzék a mezoturiveteran.5mp.eu oldalon, a Regisztráció
menü pont alatt, vagy a mezoturiveteran@freemail.hu e-mail címen, vagy a
+36 /20/478-21-19-es telefonszámon.

Meghívó
A BÚZAVIRÁG népdalkör 2014. július 27-én vasárnap délután 15 órai
kezdettel vidám „ANNA” napi 2 órás szórakoztató mûsort rendez a
Közösségi Házban, Mezõtúr Szabadság Tér 17.
A mûsorban elhangzik:
Fellépõ vendégek:
• magyar nóta
• Túrkeve (énekkar)
• népdal
• Csabacsûd (énekkar)
• mulatós nóták
• Öcsöd (énekkar)
• citera zene
• A Mezõtúri „VADVIRÁG „énekkar
• cigánynóták
• A Mezõtúri „BÚZAVIRÁG”
énekkar
Sztárvendég:
Sülyi Károly magyar nóta énekes.
Zenél: Berecz Zsolt
A mûsor után mulatság, tánc. A talpalávalót a Csabacsûdi „VIDÁMFIÚK”
zenekara szolgáltatja. A belépés díjtalan. Támogató jegy a helyszínen kapható.
Szeretettel várunk minden kedves vendéget, aki szeret szórakozni,
mulatni, táncolni.

A „BÚZAVIRÁG” DALKÖR tagjai

arTúr Fesztivál és Túri Vásár
2014. augusztus 6-10.
Tisztelt Mezõtúriak!
Hamarosan kezükben foghatják a rendezvény idei programfüzetét,
ismerkedhetnek a plakáttal, addig is fogadjanak szeretettel egy kis ízelítõt
programkínálatunkból:
arTúr Fesztivál – 2014. augusztus 6-9.
Augusztus 7. – Folk Udvar – Kolompos Zenekar
Augusztus 8. – Katolikus Templom – Lévai Mária, hárfamûvész
Augusztus 8. – Folk Udvar – Szeredás Együttes
Augusztus 8. – Református Templomkert – Re*flex Band
Augusztus 8. – Református Templomkert – Lay Down Trió
Augusztus 8. – Fesztivál színpad – Pokolgép – „Kuko55”-30 éves
Jubileumi koncert
Augusztus 9. – Fesztivál Színpad – Tóth Gabi
Augusztus 9. – Fesztivál Színpad – Pákai Petra Band
Túri Várás – 2014. augusztus 10.
Fesztivál színpad – Apacuka Zenekar
Fesztivál színpad – Animal Cannibals
Fesztivál színpad – Nótár Mary
Fesztivál színpad – Best Of Zenekar
Fesztivál színpad – Neoton Sztárjai
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Rövid hírek

Oltyán Gáborné fotókiállítás

Vidámság az élet showja

Május 22-én Gyermeknap 2014. címmel nyílt meg Oltyán Gáborné fotókiállítása a Közösségi Házban. A tárlat négy témakört mutat be:
- a mese montázsokat,
- az emberi munkát, kézügyességet, hagyományt,
- az állattárt
- és az ember és állat közötti kapcsolatot.

Vidámság az élet showja avagy A hosszú élet titka címmel június 2-án a
Petõfi úti Színházteremben Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos közös elõadása várta a közönséget. Az elõadáson közremûködött Ari Nagy Sándor is.

Bajtársi Koszorúzás
A magyar honvédelem napja alkalmából a Rákóczi út 12. szám alatt
Emléktábla koszorúzást tartott a mezõtúri Bajtársi Egyesület.

Irodalmi akadályverseny
Idén 8. alkalommal rendezték meg az Irodalmi akadályversenyt június
5-én a Ligetben. A vetélkedõn 7 csapat mérettette meg magát. A diákok
Leiner Laura: Szent Johanni Gimi címû ifjúságiregény-sorozatából kaptak
feladatokat.

Emlékkoncertek
Nótaest
Ismét megtartották a már hagyománnyá vált Nótaestet a Városi
Színházteremben május 24-én. Fényes György magyar nóta, operett és
cigánynóta énekes 60. születésnapi mûsorát tekinthették meg az elõadáson
résztvevõk. A mûvész meghívott vendégei között Gránát Zsuzsa, VásárhelyiProdán Miklós, Budai Beatrix és Petróczki Csaba is részt vett az eseményen. A mûsort levezette Veici Irma – Cila mama, az elõadó mûvészeket Ifj.
Horváth Sándor és cigányzenekara.

A négy órás mûsort megelõzõen az est fellépõi a Kiss János úti Mesekert
Óvoda falán lévõ Fejes Imre a Mezõtúrról elszármazott zeneszerzõ emléktáblájánál rótták le tiszteletüket.

Június 14-én a Szabadság téren Koncertekkel emlékeztek azokra a mezõtúri emberekre, akik már nem lehetnek velünk.

A délutánt megelõzõen a Magyar Vöröskereszt a Véradók Világnapja
alkalmából családi véradást tartott a Közösségi Házban. Ebbõl az alkalomból tortával jutalmazták azt a családot, aki a legtöbb véradóval érkezett; ezt
a tortát Bíró Ica és Körmöndi Andrea a koncerteket megelõzõen adta át.
Ezután Bíró Ica családi fitnesz tornára invitálta a közönséget, majd Herczeg
Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az eseményen fellépett
Petróczki Csaba és Mányi Tibor egy-egy dallal, majd a Magma, a Senor
Együttes és a Monokini Rock Band koncertje következett a Szabadság
téren.

Tisztelt Olvasók, Zene Iránt Érdeklõdõk!
A Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola egyik tanulója páratlan sikert ért el a Kodály Zoltán XI. Országos
Szolfézs és Népdaléneklési Versenyen.
Gácsi László a döntõbe már az elsõ helyen jutott be, de ez nem volt garancia arra, hogy így is marad. Ennek
jegyében komoly felkészülés és ráhangolódás elõzte meg ezt a fantasztikus eredményt.
A döntõt 2014. május 16-18 között rendezték Debrecenben. A legnagyobb, 4. korcsoport feladatsora hangközmenetbõl, hangzatmenetbõl, népdal és kétszólamú dallam lejegyzésébõl, zenei stílusok felismerésébõl, ismeretlen
népdal és klasszikus dallam éneklésébõl, memorizálásából, improvizációs feladatból tevõdött össze. Kitûnõ hallást,
páratlan íráskészséget, kitartást és állóképességet, óriási koncentrációt igényelt ez a versenyzõktõl. A mi Lacink
ennek mindnek birtokában van. Ezt tudtuk róla, de azt a magabiztos, kristálytiszta éneklést, amit a szóbeli verseny
ismeretlen népdal és klasszikus dallam éneklésével és memorizálásával nyújtott, még a zsûrit is meglepte. A példaértékû improvizációs éneklése után a zsûri szinte állva tapsolta meg.
Ez után már csak az igen nehézre összeállított írásbeli feladatok
eredményére vártunk. Kiderült, hogy mindössze 2 pontot veszített
el az írásbeli részbõl, s az is, hogy egyedül õ volt képes a több
hangnemet is érintõ kétszólamú dallam hibátlan lejegyzésére.
Gácsi Lászlót az Országos Szolfézsverseny I. díjával jutalmazta a zsûri kiemelkedõ teljesítményéért. Tanára, Karapancsevné
Jász Ildikó Kodály Zoltánné Péczely Sarolta különdíját vehette át.
Szép volt Laci, gratulálunk! Egész Mezõtúr büszke rád!

arTúr fesztivál 2014. augusztus 6-9.
Túri Vásár 2014. augusztus 10.

Normál és diétás menü a
Kilián és a
Zrínyi konyháról!
- Házias jellegû napi menü,
- Dietetikus által ellenõrzött
speciális menü betegségben szenvedõknek, fogyókúrázóknak.
Ára: 632 Ft ,
házhozszállítással 685 Ft
Érdeklõdni az 56/352-043-as
telefonszámon, vagy a helyszínen
a Földvári út 61. VI. épületben a
Kilián konyhán, illetve a Zrínyi út
1. szám alatt a Zrínyi konyhán
lehet.

Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ KKN. Kft.

KEDVES OLVASÓINK!
ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET,
HOGY A
KÖNYVTÁRI EGYSÉGEK
JÚLIUS 21 – AUGUSZTUS 3-IG
ZÁRVA TARTANAK.
NYITÁS: AUGUSZTUS 4-ÉN.
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„MezõTour” I. Országos Balett és Modern Tánc Fesztivál és III. Növendék Koreográfusi Verseny
2014. április 12-13-án elsõ alkalommal szerveztünk országos fesztivált olyan tanulók részére, akik a
táncmûvészet területén jeleskednek
és szeretnék megmutatni tehetségüket, felkészültségüket közönség
elõtt is. Ennek köszönhetõen a táncosok számára ebben az évben már
harmadszor, de országos szinten
elõször nyílt lehetõség önálló koreográfiák készítésére és versenyeztetésére egyaránt.
Az I. „MezõTour” Országos
Balett és Modern Tánc Fesztivált és
III.
Növendék
Koreográfusi
Versenyt a Bárdos Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskola balett tanszaka és
a Tiszaföldvári Mocorgó MSE közös
szervezésében rendeztük meg,
melynek a Mezõtúri, Városi
Oktatási Centrum adott helyet a
Sportcsarnokban. A fesztiválon
Makó,
Orosháza,
Szentes,
Tiszaföldvár és Mezõtúr városok
mûvészeti iskolás növendékei mérték össze tudásukat, amelyet országosan elismert szakmai zsûri értékelt. A zsûri elnöke Mihály Beatrix
balettmesternõ, a Developpé Balett
Felnõttoktatási Intézmény vezetõje,
vezetõ balettmestere volt, tagjai
pedig Péli Nagy Kata, a Magyar
Táncmûvészeti Fõiskola sajtófõnöke, a Táncmûvészet címû lap

fõszerkesztõje és Kovács Katalin, a
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
mesterképzésének hallgatója.

sok pozitív visszajelzés között
kiemelkedõ helyet kapott a mezõtúriak vendégszeretetének elismeré-

A rendezvény második napján,
vasárnap egy érdekes, izgalmas,
szakmailag nagyon tanulságos és
hasznos továbbképzésen vettek
részt a tanulók, ahol Mihály Beatrix
klasszikus balett, és Varga Boglárka
modern tréningjén fejleszthették
tovább tudásukat. Délután egy gálával folytatódott a program, ahol a
verseny minden szereplõje fellépett, majd ezt követõen meglepetésként a Budapesti Developpé
Balett csoportos és Varga Boglárka
szóló produkcióját láthattuk.
Az eredményhirdetés örömteli
pillanataival zárult le ez az igazán
tartalmas táncmûvészeti hétvége. A

se, a szervezõk, szülõk, hozzátartozók, támogatók önzetlen segítségének méltatása.
Minden résztvevõ táncosnak és
felkészítõ tanárnak gratulálunk és
reméljük, hogy a jövõben minden
ezután következõ év egyik hétvégéjén a klasszikus baletté és a modern
táncé lehet a fõszerep.

GULYÁS GERDA
TÁNCMÛVÉSZ,
BÁRDOS LAJOS ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETI ISKOLA BALETT
TANSZAKÁNAK TANÁRA

Támogatóink:
Mezõtúr Város Önkormányzata,
Városi Oktatási Centrum-Mezõtúr, DP
GRAFIK Kft. - Mezõtúr, Boldog István
Országgyûlési képviselõ úr, Búsi és
Társa Kft. - Mezõtúr, KLIK Mezõtúri
Tankerülete, Bárdos Lajos AMIMezõtúr, Mocorgó MSE- Tiszaföldvár,
AGROHÍD Kft. - Mezõtúr, Alfi Pizzéria
és pékség- Mezõtúr, Baukó PéterMezõtúr, Berczeliné Boldog Mária,
Berczeli Endre-Mezõtúr, Csányi
Richárd- Mezõtúr, Cseh MagiMezõtúr, Csekõ Molli- Mezõtúr, Dr.
Adamcsik Jánosné-Mezõtúr, Dobróka
András-Tiszaföldvár, Edit dekorMezõtúr, Fekécs Team Kft.- Mezõtúr,
Fodor Kitti-Mezõtúr, Garai családMezõtúr, Horusz Coffee 2011 Kft.
Farkas András - Mezõtúr, Krech
Janka-Mezõtúr, Major Csenge KataMezõtúr, Mezõtúri balettos szülõk,
Mezõtúri Lokálpatriota Egyesület,
Mezõtúri Városi Televízió, Ökrös
Kata Réka-Mezõtúr, Pápainé IldikóMezõtúr, Papp Antalné-Mezõtúr,
Papp Andrea, Juhász Imre-Mezõtúr,
Papp Jánosné-Mezõtúr, Peppinó
cukrászda-Mezõtúr,
Pont
TV
Mezõtúr, Szervátiusz Anikó-Mezõtúr,
Takács Elvira-Mezõtúr, Tiszaföldvári
balettos szülõk, Túri SárkányokMezõtúr, Túrszol Kft. - Mezõtúr,
Zuppán Zoltán-Mezõtúr

Családi nap a néphagyományok és a sport jegyében
A Mezõtúri Szivárvány Népzenei Egyesület június 28-án tartotta a
MIÉNK ITT A TÉR címû rendezvényét a Szabadság téren, amely a „Mezõtúr
városközpont funkcióbõvítõ fejlesztése” címû ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012
azonosítószámú város rehabilitációs projekt keretében elkülönített
Programalap felhasználásával valósult meg.
Az egész napos program a Mozdulj Mezõtúr elnevezésû reggeli tornával
vette kezdetét, közben a Mezõtúri Re*Flex Band Fúvós Zenekar indult
zenés közönség hívogatóra. A rendezvényt Herczeg Zsolt, Mezõtúr város
polgármestere nyitotta meg, aki elmondta, hogy a „Mezõtúr városközpont
funkcióbõvítõ fejlesztése” tárgyú pályázaton 447 millió forint támogatást
nyert el a város. A projekt megvalósítása folyamatban van, a kivitelezési
munkák összértéke 350 millió forint lesz, valamint a város több pontja is
megújul ebbõl a pályázatból. Polgármester úr kihangsúlyozta, hogy úgynevezett soft elemeket is tartalmaz a beruházás, amely programok az egészséges életmódra történõ nevelést célozzák meg.
A beszédet követõen a színpadi események kapták a fõszerepet.
Küzdõsport, társastánc és népi hangszer bemutató várta a közönséget.
Délben Jó ebédhez szól a nóta majd Magic show és néptánc bemutató is
szórakoztatta a Szabadság térre kilátogatókat. A rendezvényen részt vett
Törökbecse, Mezõtúr testvértelepülése is.
A kísérõ programok között interaktív közlekedésbiztonsági bemutató,
kerámiakészítés és korongozás, népi játszóház is várta az érdeklõdõket. A
rendezvény ideje alatt az Egészségfejlesztési Iroda munkatársainak jóvoltából szûrõvizsgálatokon vehettek részt a lakosok.

A délutáni órákban a Mezõtúri Népi Díszítõmûvészeti Szakkör szervezésében nyílt kiállítás a Közösségi Ház nagytermében. A III. Mezõtúri
Százszorszép Hímzõverseny „Kalocsai Virágok” címû tárlatát Patkós Éva,
városi képviselõ nyitotta meg, majd sor került az oklevelek és elismerések
átadására. Az eseményen Bóka Kamilla és Pályi Mónika népdalcsokrot
adott elõ.
A színpadon eközben a Mementó Zenekar lépett fel, végül pedig a rendezvény a Buli Express Company együttes fergeteges koncertjével ért véget.

Veres Nikoletta
Mezõtúri Városi Televízió
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85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYNAPOK
MEGYEI MEGNYITÓJA MEZÕTÚRON

„Naponta megújuló boldogság, hogy valaki beszél hozzám a könyv lapjairól, és ezt
az élményt megismételhetem, sõt ez az élmény a korom, és az életkörülményim változásaival mindig más és mást közöl”. (Szabó Magda)

A Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár adott otthont ez évben a
legnagyobb országos könyvünnep megyei megnyitójának.
A nívós szakmai programok délelõtt kezdõdtek, melyekre sokan látogattak el a megye könyvtáraiból, valamint sok helyi érdeklõdõt, óvónõket,
pedagógusokat vonzottak a színvonalas elõadások.
A rendezvény megnyitóját színesítette Bíró-Sipos Karina és Berczeli
Endre zenés köszöntõje.
Messze van az Ég? címmel Bodizsár Ildikó meseterapeuta varázsolt el
bennünket; a mesék gyógyító erejével ismerkedhettünk.

A kicsik nagy örömére, délutáni meglepetésünk a KOLOMPOS együttes
koncertje volt, melyen közel kétszáz kis ovis és alsós kisgyermek vett részt.

„Sokszínû könvyvtár” – a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0318 sz. pályázat
tapasztalatait összegezte Berczeliné Boldog Mária projekmenedzser.
A délutáni szakmai program
rendkívül érdekes, színes interaktív
elõadását Sóron Ildikó irodalomterapeuta vezette, irodalmi mûvek
feldolgozásával könyvtárosok és a
meghívott közönség részére.

Megemlékezés
Simon Zsolt (ács –mester)
(1973-2014)
„A harcos nem attól harcos, hogy
feladja, amit szeret, hanem hogy
szereti, amit csinál. Egy jó harcos
nem tökéletes, nem gyõz mindig,
nem sérthetetlen… a jó harcos
nagyon is sebezhetõ… ez teszi igazán bátorrá! A harcos cselekszik,
csak a bolond sír! Nincs olyan, hogy
kezdet és vég, csak a tett van”.

Simon Zsolt 1973. március 18-án
született. Gyermekkorát, iskolaéveit
az Újvároson élte. Majd Általános
iskolai évei után a 626.sz.

Szakmunkásképzõ Intézetben gyermekkori álmát váltotta valóra, mint
ács-állványozó. Szakmai tudását
hamar bizonyította precízségével,
megbízhatóságával, ügyességével.
Kitartása, ereje határtalan volt.
Mezõtúr és környéke megszépült az
õ két keze által kivitelezett számos
tetõszerkezetekben. Sok család kertjébe, gyönyörû teraszokat és
gyermekjátszóházakat valósított
meg. Ereje felért több emberi erõvel,
sokan csodálták, hogy a tetõn több
gerendát is elbírt a vállán. Majd
késõbb nagyobb városokba is eljutott a tudása, tehetsége. Munkabírása
emberfeletti volt.
A megrendíthetetlen erõnek csak
egy dolog tudott véget vetni, mikor
megállt a szíve. Gyászolja õt egy
város, mert egy becsületes, dolgos,
tisztességes embert veszített el. Õ
megszépítette városunkat és sokat
tett érte. Hiányát semmi nem pótolhatja.

Író-olvasó találkozónk vendége Lõrincz L. László ( Leslie L. Lawrence)
író, orientalista volt; meghívása régi adósságunk volt olvasóink felé.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik sikeres rendezvényünk lebonyolításában partnereink voltak.

A Könyvtárosok

Szív-Ér-t Klub az Országházban
és a Margitszigeten
A mezõtúri Szív klub nem is
választhatott volna szebb napot,
mint június 17-e a megbízott klubvezetõk vezetésével Budapestre
látogattak, hogy megtekintsék az
Országházat és a Margitszigetet.
Az elsõ állomás a Margitsziget
volt, ahol a kiscsapattal, idegenvezetõ segítségével az egész sziget nevezetességeit megismerhettük. Nagy
élmény volt látni azokat a létesítményeket, ahol az úszó EB. volt, a szabad téri színpadot, ahonnan az elõadásokat közvetítik a tévén keresztül, a strandot és a szállodákat, az
egyikben benn is voltunk.
Innen az Országházba mentünk,
ahol idegenvezetõ segítségével
megismerhettük az Országház történetét. Sétánk során megcsodálhattuk a kupolacsarnokot, az ott
elhelyezett koronázási ékszereket.
Nagy élmény volt látni az üléstermet, ahol képviselõink az ország
sorsát intézik, végül a díszlépcsõ
csarnokban gyönyörködhettünk.
Parlamenti sétánkat a Seuso kin-

csek, ékszerek megtekintésével
fejeztük be. Ezután a Kossuth téren
Kossuth szobrát és gróf Tisza István
monumentális szobrát és szoborcsoportját tekintettük meg, ezt
követte a fotózás Nagy Imre szobránál, majd a Duna parton sétáltunk
és Petõfi, József Attila szobrait néztük meg.
Az idõ gyorsan elrepült és indultunk haza.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni a két szervezõnek, Boldog
István országgyûlési képviselõ
úrnak és Herczeg Zsoltnak Mezõtúr
város polgármesterének, akik hozzásegítettek az egész napos program megvalósulásához.

Szentesi Sándorné
klubtag
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(Fülöp Ágnes)

Csendom György
(Geló Edit)

Gecsei Richard
(Fekete Anita)

Hegedûs Róbert
(Fehér Rózsa)

Iglódi Lajos
(Kovács Veronika)

Kovács Csenge Viktória
(Jenei Renáta)

Pályi Krisztofer Kevin
(Pályi Vivien)

Paszternák Nóra
(Zilahi Zita)

Petri Zsolt Sándor
(Dubán Margit)

Rafael Márió Ferenc
(Rostás Zsanett)

Rafael Rajmund Csaba
(Nobik Adél)

Trencsényi Levente
(Varga Henrietta

ELHUNYTAK

Uhrin Olivér
(Makai Szilvia)

Varga Petra Lia
(Varga Henrietta)
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Tel: 56/350-637
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Újvárosi gyógyszertár
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Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget út.
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Nyugodjanak békében.

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,
hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.

Lapzárta: 2014. július 09. (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.

