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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Egészségügyi, szociálpolitikai, oktatásügyi projecteket felügyel
Mezõtúr Város új alpolgármestere
Mint ismert, Mezõtúr Város
Önkormányzata szeptember 29-i soros ülésén minõsített többséggel megválasztotta új alpolgármesterét, Batta Attila Viktort. A
nemrégiben megválasztott
alpolgármestert kérdeztük
a felkérésrõl és a feladatokról.
– Polgármester úr egyetlen
jelöltje ön volt. Milyen érzéseket váltott ki önbõl ez a felkérés?
– Valóban történt egy megkeresés Polgármester úr részérõl,
hogy a testületbõl engem tart
alkalmasnak a feladatra és velem
szeretne a továbbiakban együtt
dolgozni. Tisztelettel elfogadtam

ezt a megtisztelõ felkérést. Sok
gondolat kavargott bennem a
megkeresés után. Tanárként dolgoztam egész életemben, ez a
hivatásom és hiányozni fog a
tanítás. De ez most egy teljesen
más irányú munkakör, más kihívásokkal és elvárásokkal, amelyeknek minden tudásommal
igyekszem majd megfelelni.
– Ön fõállású alpolgármesterként fog dolgozni. Mennyiben
változik meg a munkaköre?
– Igen, fõállású alpolgármesterként fogom végezni a munkámat, mert elõdöm példájából
okulva el kell ismerni, hogy ez a
tisztség egy teljes embert kíván.
A tanítást tehát be kell fejeznem.
Az eddigi képviselõi munkámtól

is eltérõ lesz a feladatom. Míg
képviselõként egy elõkészített
anyagot tárgyaltunk, véleményeztünk és döntöttünk róla,
alpolgármesterként viszont az
elõkészítések, a tárgyalások, a
kutatások, a különbözõ megállapodások idõszaka következik
számomra.
– Eddig a Mûvelõdési, Oktatási
és Sport bizottság elnökeként
dolgozott. Megtarthatta pozícióját, vagy ez összeférhetetlen
jelenlegi munkájával?
– Természetesen alpolgármesterként nem lehetek bizottsági
tag. Éppen ezért történt néhány
személyi változás a bizottságok
összetételében. Szûcs Dániel
képviselõ úr váltott engem a

MOS bizottságban, tagként
Patkós Éva segíti a bizottság
munkáját. Patkós Lajos a
Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi bizottság és
az Egészségügyi és Szociális
bizottság tagja lett Patkós Éva
helyett.
– Milyen feladatokat bízott önre
a Polgármester úr?
– Az egészségügyi, a szociálpolitikai, az oktatásügyi projektek, felújítások, és az ezekhez
tartozó kérdéskörök tartoznak
majd hozzám. Természetesen,
ha Polgármester úr elfoglalt,
vagy munkája miatt nem tartózkodik Mezõtúron, akkor õt is
helyettesítenem kell.
-f-

Megkérdeztük...
Az elmúlt idõszak fontosabb döntéseirõl és változásokról beszélgettünk
Batta Attila, alpolgármesterrel és Herczeg Zsolt, polgármesterrel.
– A szeptember 29-ei soros nyilvános testületi-ülésen rendeletet hoztak a közterületen történõ szeszesital fogyasztásról.
Mit tartalmaz, és mi indítatta a
létrejöttét?
B. A.: – Sok panasz érkezett
az önkormányzathoz a város
több részérõl, melyek szerint
bizonyos helyszíneken italozó
csoportok zavarják a környéken
lakókat az éjszakai pihenésükben. E rendeletnek az a célja,
hogy kiszorítsuk a közterületekrõl a sokszor hangoskodó és

nem egy esetben rongáló egyéneket. A rendõrség e rendelet
által eszközt kap az eljárásra.
– Ezzel kapcsolatban történtek
egyeztetések a szórakozóhely
tulajdonosokkal is?
H. Zs.: – Igen, két alkalommal
találkoztunk a városházán az
üzemeltetõkkel, illetve a panaszosok képviselõivel. Az elsõ
alkalommal a rendõrség is jelen
volt. Itt volt lehetõség átbeszélni
a problémákat, mindenki
elmondta, hogy hogyan is látja a
dolgokat a saját szemszögébõl.
Tudjuk azt, hogy nem az üzemeltetõkkel van a probléma,
hanem a vendégkörnek egy
bizonyos részével. Megkértük
az üzemeltetõket, hogy a saját

Képünk illusztráció

eszközeikkel próbáljanak megtenni mindent azért, hogy amíg
a vendég ott tartózkodik az õ
ingatlanán belül, addig se zavarja a környezetükben tartózkodó

embereket. Nyilván ha a vendég
kilép a közterületre õk már nem
tudják befolyásolni a viselkedését. Az önkormányzat azt tudja
tenni, hogy hoz egy rendeletet,
folyt a 2. old.

„Tudta-e, hogy...”

2. old. Bagolyvár

6. old.

Az elsõsök avatása a Telekiben

4. old.
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mellyel eszközt ad a rendõrség
kezébe. Ezt most megtettük,
ezzel korlátozva a szeszesitalfogyasztást a közterületeken.
Bizonyos esetek, mint például a
szilveszter vagy az engedéllyel
rendelkezõ szabadtéri rendezvények kivételt jelentenek, de ezek
a helyzetek, kivételek nagyon
pontosan megvannak határozva
a rendeletben.
– A fõiskola kapcsán állandó
egyeztetések folynak, több fronton is. Szinte napi szinten történik valami. Jelen pillanatban
mi történik?
H. Zs.: – Felvettük a kapcsolatot a Szeged–Csanádi egyházmegyével és tárgyaltam a püspök
úrral, valamint a Szegedi
Hittudományi Fõiskola rektorával. Õk nagyon eltökéltek abban,
hogy itt Mezõtúron beindítsák a
felsõfokú képzést. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a
Szegedi Hittudományi Fõiskola
néhány héten belül telephelyet
létesít Mezõtúron, ezáltal elindulhat az a folyamat, amelynek
a végén, reményeink szerint,
2013 szeptemberében elkezdõdhet az oktatás. A Szolnoki
Fõiskolával arról egyeztetünk,
hogy azokat az ingóságokat,
amelyekre nincs szükségük, azt
hagyják itt, ugyanis beindult egy
olyan folyamat, amelybõl az látszik, hogy mindent el akarnak
vinni és volt rá példa, hogy a
Szolnokra történt beszállítást
követõen derült ki, hogy nem
tudják hová tenni. Sajnos
Szolnok részérõl én egy dacot
látok, ami nyilván arra utalhat,
hogy attól félnek, ez az itt elinduló intézmény majdan konkurenciája lehet az õ intézményüknek, hiszen az egyház feltett
szándéka az, hogy egy mezõgazdasági felsõoktatási képzést
indítson. Jó lenne, ha Szolnok
nem a konkurenst látná
Mezõtúrban, hanem együttmûködõ partnert. Ezt én is és a
Szegedi Fõiskola rektora is jelezte a Szolnoki Fõiskola vezetõjének.
– Amennyiben valóban ismét
beindul a felsõoktatás a fõiskola épületében, hogyan érinti
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majd a Teleki kollégiumát?
H. Zs.: – Ahhoz, hogy ismét
beindulhasson a felsõoktatás
Mezõtúron, egy igen hosszadalmas akkreditációs folyamaton
kell túlesnie az oktatási intézménynek. Mint már említettem
2013 szeptemberében indulna el
az elsõ évfolyam, tehát én teljesen biztos vagyok benne, hogy a
Teleki kollégiuma még legalább
négy-öt évig maradhat. Azt még
maga az egyház sem tudja, mint
leendõ fenntartó, hogy milyen
létszámmal tervezik beindítani
az oktatást. Abban az esetben,
hogyha a fõiskolás kollégisták
betöltik a kollégiumot, akkor az
önkormányzatnak feltétlenül
gondoskodnia kell arról, hogy a
teleki kollégiuma valamilyen
más telephelyen tovább tudjon
üzemelni, hiszen jelen pillanatban is körülbelül száztíz kollégista gyermekünk van. Idõnk
van, ha úgy látjuk, hogy idõszerû, el kell dönteni, mely önkormányzati ingatlanban alakíthatunk ki megfelelõ környezetet a
kollégium számára.
– Milyen megállapodás körvonalazódik a fõiskola és az
önkormányzat között. Milyen
feltételekkel vehetik birtokba
az épületet?
H. Zs.: – Remélhetõleg egy
éven belül a mi tulajdonunkba
kerül a Petõfi tér 1. alatti oktatási komplexum és a Szolnoki úti
tanüzem is. Ha ez megtörténik,
az önkormányzat bérbe adja a
Szegedi Hittudományi Fõiskolának az épületeket. Mezõtúr nem
ebbõl remél nagy bevételt,
hiszen az elsõdleges cél az,
hogy ide jöjjenek és beindulhasson a felsõfokú képzés.
Természetesen bérleti díjat kell,
hogy kérjünk az egyháztól, amelyet az épületek felújítására kell
fordítani. Itt szóba kerülhet az,
hogy esetleg közösen pályázunk, vagy külön-külön is akár.
A terv az, hogy a bérleti díjból
befolyt összeget a felújítási
pályázatok önerejéhez tegyük
hozzá, így biztosítva az egyébként jócskán elöregedett épületek folyamatos felújítását.
Vékony Erzsébet

„Tudta-e, hogy…”
Mezõtúr Város Képviselõtestülete megtárgyalta és
elfogadta a Polgármesteri
Hivatal körjegyzõségi munkájáról szóló beszámolót. A
beszámoló terjedelme és jellege miatt rendhagyó
módon kívánjuk tájékoztatni a tisztelt mezõtúri lakosságot a polgármesteri hivatal mûködésérõl. A 2010. évi
beszámoló alapján címmel
rövid, a tényekre alapuló
cikksorozatot kívánok indítani, amely a Mezõtúr és
Vidéke elkövetkezendõ lapszámaiban jelenik meg.
– Tudta-e hogy Mezõtúr és
Mesterszállás önkormányzatai
közös hivatalt, körjegyzõséget
tartanak fenn Polgármesteri
Hivatal Mezõtúr elnevezéssel?

– Tudta-e, hogy Mezõtúr Város
Képviselõ-testülete 2011. májusi
soros ülésén megtárgyalta a polgármesteri hivatal munkájáról
szóló 81 oldal terjedelmû beszámolót?
– Tudta-e, hogy a beszámoló
elérhetõ a www.mezotur.hu honlapon?
– Tudta-e hogy a képviselõ-testület 2010-ben megtartott üléseirõl 39 jegyzõkönyvet készített a
polgármesteri hivatal?
– Tudta-e, hogy a képviselõtestület bizottságainak 2010-ben
megtartott ülésirõl 61 jegyzõkönyv készült?
– Tudta-e, hogy a 2010. október
3-án megválasztott képviselõ-testület 32 ülést tartott októbertõl
decemberig?
Dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Mezõtúr Város Önkormányzata Tisztelettel
meghívja
Önt és kedves hozzátartozóit
2011. október 23-án az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc
55. évfordulója alkalmából rendezett városi
megemlékezésre.
9.00 Tûzzománcmûvészek Magyar Társaságának kiállítás megnyitója. Helye: Városi Galéria (Mezõtúr, Múzeum tér 1.).
Megnyitja: ifj. Gyergyádesz László mûvészettörténész, a
Tûzzománcmûvészek Magyar Társaságának elnöke.
10.00 Ünnepi Istentisztelet. Helye: Belvárosi Református
Nagytemplom.
11.00 Megemlékezés, koszorúzás a Városháza elõtti 1956-os
emlékmûnél. Ünnepi köszöntõt mond: Batta Attila Viktor
Mezõtúr Város alpolgármestere.
Ünnepi mûsor: a Mezõtúri Református Kollégium, Gimnázium,
Szakközépiskola és Általános Iskola diákjai. Helyszín: Kossuth
tér.
11.50 Díjak, kitüntetések átadása a Városháza Dísztermében. A
mûsorban közremûködnek: a Mezõtúri Református Kollégium
Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola diákjai. Az elismeréseket átadja: Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere.

A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Mezõtúri Kirendeltsége tájékoztatja ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási idõ megváltozott:
Hétfõ: 800 – 1800 óra
Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 800 – 1600 óra
Csütörtök: 1300 – 1600 óra
Péntek: 800 – 1200 óra
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Mezõtúri
Kirendeltség
5400 Mezõtúr, Rákóczi út 3.
Tel: 56/578-420; 56/578-430;
Fax: 56/578-431
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Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2011. szeptember 29-ei
soros ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Mezõtúr Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
- a közterületen történõ szeszesital fogyasztás korlátozásáról.
A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a polgármesteri
hivatal szervezési irodáján, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a
Városháza portáján lehet igényelni.
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját, ismerõseit
2011. október 22-én 11 órakor
a Közösségi Ház nagytermébe,
ahol válogatást láthatnak
lovag Novák József alkotásaiból, melynek címe:
„Üzenet Erdélybõl - 1000 év
történelmi címerei”.
A kiállítást megnyitja: Herczeg
Zsolt Mezõtúr város polgármestere. Közremûködnek a Mezõtúri Közoktatási és Közgyûjteményi
Intézmény tanulói.
A kiállítás megtekinthetõ 2011. október 22-én 10 – 20 óráig, és
október 23-án 10 – 16 óráig.

Hirdetés
Tisztelt lakosság!
A Mezõtúr Város
Sportjáért Alapítvány
köszönetet mond azoknak
az állampolgároknak, akik
személyi jövedelemadójuk
1 %-át az alapítványnak
juttatták céljaink megvalósítására.
A felajánlott Szja 1 %-ból
támogattuk a Sportiskola úszó
szakosztály egyik tagját, aki
ebben az évben is részt vehetett
a Nyíltvízi Hosszútávúszó
Junior Európa-bajnokságon,
melyet a spanyolországi Navia
városában rendeztek meg. Az
úszó kiutazásához járultunk
hozzá 50.000.-Ft-al. Támogattuk
a Mezõtúron hagyománnyá vált
Túri Kupa utcai futóversenyt,
mely ebben az évben már kilencedik alkalommal került meg-

rendezésre, és 30.000.-Ft-al
járultunk hozzá az utánpótlás
korú korosztály díjazásához.
Két sportoló sportfelszerelés
vásárlását támogattuk 30.000.Ft-al. Évek óta megrendezésre
kerül a kiváló eredményeket
elért sportolók évzáró ünnepsége, melyet alapítványunk 2010.
évben 45.000.-Ft-al támogatott.
Ebben az évben is hasonló
összeggel fogjuk támogatni a
rendezvényt.

Köszönjük, és további
felajánlásukat szívesen
fogadjuk.
Adószámunk:
19219347-1-16
Tisztelettel:
Herbály Gergely
kuratórium elnöke

Felhívás
Felhívom a mezõtúri lakosok és a Mezõtúrra letelepedni szándékozók figyelmét - akik elsõ önálló lakásukat szeretnék építeni
vagy vásárolni -, hogy amennyiben kérelmezik, vissza nem
térítendõ anyagi támogatásban részesítheti õket az önkormányzat.
A kérelmet Pályázat formájában lehet benyújtani – Pályázati
adatlapon, amelyet a polgármesteri hivatal magasföldszint
16-os szobájában lehet igényelni díjmentesen.
A pályázatok benyújtására 2011. november 7-ig van lehetõség
a Polgármesteri Hivatal, Mezõtúr, Hatósági Iroda 16. számú
helyiségében, Szendi Ilona ügyintézõnél, ügyfélfogadási idõben
(Tel.: 56/551-932).
Herczeg Zsolt, polgármester

Felhívás
Mezõtúr Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetve a felsõoktatási
tanulmányokat 2012-ben kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
A képviselõ-testület határozata alapján kiírásra került az „A”,
illetve „B” típusú pályázat. A pályázat benyújtási határideje:
2011. november 14.
Az önkormányzat a pályázatokat 2011. december 05-ig bírálja
el, majd döntésérõl és annak indokáról 2011. december 16-ig
írásban értesíti a pályázókat.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bõvebb felvilágosítás kapható a www.wekerle.gov.hu internet
címen, vagy a Polgármesteri Hivatal Mezõtúr Hatósági Irodáján
(dr. Csányi István 56/551-927).
Herczeg Zsolt, polgármester

Londonról szóló utibeszámoló
lesz a Teleki Blanka Gimnázium
3-4-es termében
2011. október 25-én 17 órától
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
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Pöttyös Panni
2011. október 11-én a város
óvodásai és kisiskolásai az
MKSKKN Kft. szervezésében a
Pöttyös Panni címû elõadást láthatták a Városi Színházterem
színpadán. A mesét nézve a
gyermekek tanúi lehettek a
kíváncsi kislány kalandjainak:
hogyan látogathatja meg a
világûrben Modula Csillát,
hogyan találkozhat a bolondos
szerszámokkal, hogyan lel igaz

barátra Petiben. A végén persze
rájön a nagy igazságra, miszerint a barátságnál, szeretetnél,
az otthon melegénél nincs fontosabb a világon! A betétdalok,
a díszlet, a jelmezek mind-mind
ezt a varázslatos világot igyekeztek színesíteni a délelõtti és
a délutáni teltházas elõadásokon egyaránt, a gyereksereg
nagy-nagy örömére.
Orosz A.

Az elsõsök avatása a Telekiben

A zenés vígjáték fergeteges szereposztásban 2011. november 25-én 19 órakor a Petõfi úti színházteremben lesz látható. A jegyárak a helyszínen, valamint 2011. november 21-tõl
2.500,-Ft-os, elõvételben 2100,-Ft-os áron vásárolhatók meg.
Érd.: 06-56/350-075

Októberi Zsibongás
A közösségi ház dolgozói
közkívánatra újra megrendezték a Játszótéri Zsibongást
2011. október 14-én. Ám a
hûvös idõre való tekintettel
ezúttal a ház elõtere és nagyterme adott otthont a mókának.
Volt itt ismét szerencsehorgászat, arcfestés és persze a gyermekek nagy kedvence, légvár
is. A délután fõ programja

azonban öt órakor érkezett el,
amikor városunk bûvésze
Herbály András mûsora következett, aki látványos mutatványaival ámulatba ejtette a nézõközönséget. Ismét egy jó hangulatú délutánt hozott a „zsibongás”, melyet szeretnénk
megköszönni a jelenlévõknek!

Bizony ez is megváltozott az
évtizedek alatt… Valaha ünneplõ ruhába öltözött szülõk nézték
végig a fecskebáli mûsort és
ünneplõ ruhába öltöztetett gyermekük avatását.
Ez a világ elmúlt, de az avatás,
a fecske maradt.
Mert az avatás fontos.
Önmagában is, akkor meg különösképpen, ha az ember rémtörténeteket hall az ország különbözõ pontjairól eléggé kegyetlen
beavatásokról. Ezért is kell az,
hogy iskolai keretek között,
nyilvánosan adjunk lehetõséget
az elsõsök befogadására.
És fontos az ügy az elõkészületek miatt is. A másodikosok
(tizedikesek) végre megmutathatják, hogy mennyivel élettelibbek, mint egyik-másik tanórán, milyen kreativitással,

tehetséggel dolgoznak a színpadon.
És az elsõsök (kilencedikesek) is készülnek. Igazából nem
is a bemutatott osztályprodukciók minõsége az érdekes (egyhónapnyi munka után nem is igazán várhatunk kiérlelt elõadásokat), hanem az, hogy már az
iskolai élet elsõ hónapjában van
közös munkájuk, közös céljuk.
Az idén a másodikosok több
meserészletet adtak elõ nagynagy élvezettel. Micimackó,
Scooby-Doo,
Hamupipõke,
Hófehérke történetét az egyes
elõadásokhoz kapcsolódó avatási, kellõen mértéktartó feladatok
követték.
Hajrá elsõsök, kezdhettek
gondolkozni a jövõ évi avatón!
Teleki Blanka
Gimnázium

Orosz A.

Az egyik mértéktartó feladat

KÓBORKA Túri Állatvédõk Közhasznú
Egyesülete
www.koborka.uw.hu
A mágia ereje...
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Mezõtúri cukrásztanuló a világ legjobbjai
között
Pályi Nóri október elején
10 napot töltött
Londonban, ám nem a
kirándulás volt a fõ úti
célja. A Worldskills
London 2011 diákolimpián
képviselte a magyar és
ezen belül a mezõtúri cukrász szakmát. Élményeirõl,
a versenyrõl és a cukrászatról kérdeztük.
– Hogy lesz valakibõl cukrász,
hol tanulod a mesterséget?
– Én ezt 18 évesen döntöttem
el, hogy ebben a szakmában
szeretnék elhelyezkedni, mert
ez egy nagyon kreatív szakma
és rengeteg mindent lehet belõle tanulni és nem utolsó sorban
szüleimnek is cukrászdája van.
Jelenleg Budapesten tanulok és
ott is töltöm a gyakorlati idõmet
tavaszig, ugyanis akkor fogok
vizsgázni.
– Hogy jutottál el a londoni
versenyre?
– Pontosan egy évvel ezelõtt
jelentkeztem az Év Junior
Cukrásza versenyre, ahonnan
tovább juthattam a Wordskills
hazai selejtezõjére. Júniusban
rendezték meg a selejtezõt,
amit megnyertem és ezáltal én
utazhattam Londonba.
– Hogy zajlott a selejtezõ?

Szólt a dal, zengtek a húrok, Mezõtúron
mulattak az ország legjobb citerásai…

lokat dolgoztuk ki.
– Milyen modulokat kellett
megvalósítanod Londonban?
– A verseny elõtt három
hónappal kiírják, hogy milyen
modulokban mérjük össze
tudásunkat. Pontosan meghatározták a grammokat, azt, hogy
milyen töltelék legyen a süteményben, és milyen csokoládét
használjuk. Most elõször meghatározták a témát is, ez a virágok és a vadvilág témaköre volt
és ehhez kellett igazodnunk.
Idén a bonbonok között fekete ribizlis, beherovkás ganacheal és fûszeres karamellel töltött,
fenyõmag grilázzsal ízesített
bonbont, szarvasgomba olajjal
ízesített trüffelt kellett készíteni. A torta kategóriában: pisztáciás financier piskótát, étcsokoládé Musset, liszt nélküli csokis
piskótát, pekándió ropogóst,
málna compotét. Petit fours
kategóriában: málnás savarint,
karamellás bretont, áfonyás
virágot és mogyorós levélkét.
Marcipánból erdei manókat kellett készítenünk. Az artisztikai
munka egy karamell szobor
kivitelezése volt, míg a tányérdesszerteknél mangós coulis-t,
vaníliás-sajtkrémes tejszín krémet illetve pralinés krokant kellett a zsûrinek ízlésesen tálalni.

– Egy napos volt a verseny, 10
óra
állt
rendelkezésre.
Marcipánfigurát, bonbonokat,
karamell szobrot és tányérdeszszertet kellett készítenem.

– Mennyire lehet egy ilyen versenyen a hazai cukrászat ízvilágát elültetni az alkotásokban?

– A selejtezõ megnyerése után,
hogy zajlott a felkészülésed a
londoni versenyre?

– Bele lehet vinni, de nem
ajánlott, mert nem biztos, hogy
a világ többi országából érkezett zsûrinek ízleni fognak a
magyar ízek, vagy ugyanez fordítva. Ezért inkább a francia
cukrászatot követi mindenki.

– Egy szakértõt jelöltek ki
mellém, Mihályi László cukrászmester személyében és
egész nyáron nála voltam egy
felkészítõ
táborban.
Alapképzésekkel kezdtünk.
Készítettünk
különbözõ
mousse-okat, francia piskótákat, bonbonokat, karamelldíszeket és csokoládékat temperáltunk. Minden modult gyakoroltunk és augusztus elejétõl
már konkrétan a versenymodu-
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– Beszéljünk néhány szóban a
teljes versenyrõl és a londoni
élményekrõl. Hogy telt el ez a
10 nap?
– Körülbelül 1000 fõ vett részt
ezen a versenyen, 45 szakmában mérték össze tudásukat.
Egy hatalmas stadionban volt a
nyitóünnepség, ahol minden

A Lókötõk Citerazenekar

2011. október 15-én a Lókötõk
Citerazenekar
meghívására
hazánk elismert citerazenekarai
tették tiszteletüket Mezõtúron. A
meghívottak Cserszegtomajról,
Kocsérról,
Tiszakécskérõl,
Fegyvernekrõl és természetesen
Mezõtúrról érkeztek a baráti délutánra és egy közel két órás
örömzenét
varázsoltak
a
Mûvelõdési Ház nagytermében.
Az I. Citerás mulatságot hagyományteremtõ céllal hívta életre a
zenekar, amely reményeik szerint
minden évben egy üde színfoltja
lesz majd Mezõtúr Város zenei
ország csapata felvonult.
Természetesen a városnézés
sem maradhatott el. A verseny
elõtti napon berendeztük a
pavilonunkat, ismerkedtünk a
környezettel és másnap kezdõdött a négy napos megmérettetés, ahol napra pontosan meghatároztak mindent a szervezõk. A cukrászoknál 18 nemzet
mérte össze a tudását, a világ
minden tájáról. Mint már említettem 6 modult kellett megoldanunk és körülbelül 30 féle
ízzel dolgoztunk. A legkönynyebbnek a csokoládéval történõ munka bizonyult, a legnehezebbnek a karamell szobor
elkészítése. 4 nap alatt 22 óra
állt a rendelkezésünkre, ami
nagyon kevés idõ, de szerencsére minden modult el tudtam
készíteni, ám elõfordult, hogy
az apró díszítéseket már nem
tudtam megcsinálni. A kész
mûveket egy prezentációs asztalra kellett vinni és a zsûri
szubjektíven és objektíven érté-

életének.
A Lókötõk Citerazenekar
köszöni támogatóinak, hogy megvalósulhatott ez a rendezvény:
Mezõtúr Város Önkormányzata –
Herczeg Zsolt Polgármesterúr,
Boldog István – Országgyûlési
Képviselõ, Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. munkatársai és Bordács László ügyvezetõ,
Orosz Annamária, a Bíró család,
Panyik Imre – Boszorkánykonyha,
Mezõtúri Szivárvány Népzenei
Egyesület, Actor Kft. – Gonda
Károly, Csányi Richárd, Index Tv,
Pont Rádió, Családtagjaink,
Barátaink.
-Fkelt, valamint voltak vaktesztelõk, akik megkóstolták a termékeket.
– Milyen eredményt értél el?
– 100 pontból 72 pontot értem
el és ezzel 14. lettem a 18 fõbõl.
Nagyon minimális pontok döntöttek a helyezésekrõl. Személy
szerint nem vagyok megelégedve magammal, de az elõzõ évek
magyar versenyzõihez képest
jobb eredményt értem el. A verseny gyõztese egyébként
Franciaország lett 85 ponttal
Kína és Ausztria elõtt.
– Milyen terveid vannak ezek
után?
– Jelenleg szeretném eredményesen elvégezni az iskolát és
természetesen szeretnék még
versenyekre menni, de ezt meg
kell beszélnem a szakértõimmel. Szeretném magam tovább
képezni, külföldi tanfolyamokra menni.
-f-
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Könyvtári sarok
Összefogás a könyvtárakért
Könyvtárak a tudásért
Nagy érdeklõdés mellett zajlott az
idei könytári rendezvénysorozat.
Pillanatképek a könyvtári hét rendezvényeirõl.

A szolnoki Kaméleon improvizációs színtársulat bemutatója

Óriási mesekincset hagyott ránk a múlt!
Errõl gyõzõdhettek meg
mindazok, akik az október 9-ei
vasárnapot a közösségi házban
tölthették, a Mese Gálán. A
Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére, Benedek Elek
tiszteletére ünnepeljük születése napján a meséinket, mesemondóinkat és mesegyûjtõinket. Ebbõl az alkalomból immár
7-dik alkalommal hirdette meg
a könyvtár azt a mesemondó
versenyt, melyre ez évben 90
mesét kedvelõ, mesét szeretõ
gyermek jelentkezett. A szakmai zsûri javaslata alapján, korcsoportonként a legjobbak kaptak meghívást a Gálára.
1. osztályosok
Szabó Lõrinc (I.) MKKI
Kossuth Lajos Ált. és MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû
Iskola;
felkészítõ:
Nagy
Antalné. Tóth Marcell (II.)
Szent István Katolikus Ált. Isk.
és Óvoda; felkészítõ: Nagy
Antalné, szülõk és Papp
Andrea. Kovács Ágoston (III.)

MKKI Rákóczi Úti Ált. Isk.; felkészítõ: Nagy Antalné, Busi
Erzsébet. Szabó Amina (különdíj) Ref. Koll., Gimn., Szakközépiskola és Általános Iskola;
felkészítõ: Nagy Antalné,
Kardosné Nyúl Magdolna
2. osztályosok
Garai Hajnal (I.) Szent István
Kat.; felkészítõ: Födvári Nagyné
Sólyom Anikó. Juhász Judit
(II.) Szent István Kat. Gonda
Panna (III.) Ref Koll.; felkészítõ: Móra Éva és az édesanyja.
Gyuricskó Botond (Különdíj)
MKKI Rákóczi Úti Ált. Isk.; felkészítõ: édesanyja és Gyuricskóné H. Ágnes
3-4. osztályosok
Varga Ágnes (I.) MKKI
Újvárosi Ált. Isk.; felkészítõ:
Lantai Laura. Borzi Barbara
(II.) Ref. Koll.; felkészítõ: Fitos
Katalin. Kovács Anna Bíborka
(III.) MKKI Rákóczi Úti Ált.
Isk.;
felkészítõ:
Kádárné
Szöllõsi Ilona. Sándor Henrietta
(III.) MKKI Kossuth Lajos; fel-

A túrkevei NIMFEA egyesület vezetõje, Sallai R. Benedek tartott remek elõadást a diákoknak és a helyi civil szervezetek
vezetõinek.
készítõ:
Peténé
Bárdos
Erzsébet. Papp Nóra (különdíj)
MKKI Rákóczi, felkészítõ:
Szabó Ildikó. Lázár Flóra
(különdíj) MKKI Kossuth Lajos;
felkészítõ: Nagyné Mile Ilona.
Lázár Blanka (különdíj) MKKI
Kossuth Lajos. Nagy Henrietta
(különdíj) Szent István Kat.; felkészítõ: Víghné Vass Anikó.
Igriczi Réka (különdíj) MKKI
Rákóczi Úti; felkészítõ: Szalainé
Vass Katalin
Felsõsök:
Fekécs Lili (I.) MKKI. Kossuth
Lajos; felkészítõ: édesanyja és
Varga Katalin. Borsi Nikolett
(II.) Ref. Koll.; felkészítõ:
Édesanyja és Bodorikné Aszódi
Ágnes. Szabó Viktória (III.) Ref.

Koll.¸ felkészítõ: Keresztiné
Bácskai
Melinda.
Simon
Klaudia (III.) Ref. Koll. Juhász
Krisztina (különdíj) Szent
István Kat. Isk.; felkészítõ:
Hegedûs Csabáné
Felnõttek:
Mikes Bálintné Magdika,
Salánki Anikó és Zemlényi
Lajosné Julika. Szívbõl gratulálunk és köszönjük ezt a mosolygós-mesés délutánt a mesélõknek, a felkészítõ szülõknek,
pedagógusoknak.
Ezúton köszönjük a táncházi
hangulatot Kiszely Erikának és
Szabados Tamás táncosoknak!
Némethiné Tolnai Edit
(gyermek könyvtáros)
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Zöld Óvoda
2011 júniusában a
mezõtúri
Csoda-vár
Óvoda (Zrínyi úti) a kisgyermekkori környezeti
nevelés terén végzett
tevékenysége elismeréseként elnyerte a Zöld
Óvoda
megtisztelõ
címet. Az oklevél átadására ünnepélyes keretek
között 2011. szeptember
27.-én került sor a
Magyar Mezõgazdasági

Múzeumban. Az elismerést Dr.
Ángyán József vidékfejlesztési
államtitkártól vehették át a sikeresen pályázó intézmények képviselõi.
A Zöld Óvoda címmel kitüntetett intézményekben a környezeti nevelés teljes mértékben áthatja az óvodai élet mindennapjait.
A gyermekek nevelését illetõen
kiemelt helyen szerepel az
egészséges életvitel megalapozása, a speciális igényekhez igazí-

tott egyéni bánásmód megteremtése, a tehetséges gyerekek fejlesztése.
A Zöld Óvoda címet 2006 óta
öt alkalommal adták ki. A mezõtúri Csoda-vár Óvoda (Zrínyi úti)
e megtisztelõ cím birtokosaként
továbbra is kiemelt területnek
tekinti a gyermekeket körülvevõ
világ tevékeny megismerését a
mai kor elvárásainak megfelelõen.
Kontér Béláné
Intézményegység vezetõ

Pofonosztó zsaruk
2011. szeptember 17-én került
megrendezésre a II. BM NKF és
Full Contact karate Országos
Bajnokság Debrecenben, a Hajdú
– Bihar Megyei Rendõrfõkapitányság szervezésében. 21
rendvédelmi csapat több mint
100 sportolója mérte össze tudását formagyakorlatban, WKF szabályrendszerû kumite, és fullcontact low-kick kategóriában.
Vérre menõ, férfias, mégis
nagyon sportszerû mérkõzéseket
tartogatott a rendezvény a kilátogatók számára. Jász-Nagykun
Szolnok Megyét két versenyzõ
képviselte, mindkettõ a Mezõtúri
Rendõrkapitányságról. Márki
Károly r. õrnagy és Bíró László r.
fõhadnagy a 35 év feletti nyílt

férfi kumite kategóriában próbált
szerencsét. A kategóriák közül a
legnépesebb, 16 nevezõt számláló mezõny több fekete öves mesterrel fémjelezve kezdte meg a
küzdelmeket. Márki Károly az
elsõ fordulóban sajnos pontozásos vereséget szenvedett a jóval
rutinosabb ellenfelével szemben,
így számára véget ért a verseny. A
Mezõtúri Kick & Thai-Box
Egyesület edzõje, Bíró László a
kick-boxos múltjának köszönhetõen magabiztosan utasította
maga mögé a karate mestereket,
és a döntõig verekedte el magát
meggyõzõ fölénnyel. A döntõben
a Köztársasági Õrezred versenyzõjével nézett farkasszemet, és
ezt a meccset fél lábon is hozta.

Bíró László r. fõhadnagy

Kicsit karate kölykös fíling juthatott a közel 500 nézõ emlékezetébe, mikor egy rúgást követõen,
izomszakadást szenvedett Bíró
László a döntõ mérkõzés felénél.
Sérülése ellenére tovább folytatta
a meccsét, (sõt pontot is szerzett)
remek taktikával, megérdemelten
lett 2011. BM országos bajnok,
így õ állhatott a dobogó legfelsõbb fokára.
Harcias rendõreinknek gratulálunk, további kitartó munkát és
szép eredményeket kívánunk
nekik, hiszen Szolnok megyét
képviselve ismét szereztek egy jó
pontot Mezõtúr város sportéletének is.
Hajós Sándor

Új edzõ elsõ versenyei
Augusztus utolsó hetétõl új
edzõ, Csipes Andor irányításával
kezdték el városunk úszói a felkészülést az elõttük álló megmérettetésekre. Ebbõl gyorsan kettõ
is akadt. Szeptember 18-án
Tiszaföldváron került lebonyolításra a Megyei Úszó Bajnokság
III. fordulója. Az idõjárás kegyes
volt az úszás szerelmeseihez,
hiszen a nagyszámban összegyûlt versenyzõ igazi nyári idõjárási körülmények között mérhette össze tudását a tiszaföldvári
strand 33 méteres medencéjében.
Mezõtúri eredmények: 2003-ban
és késõbb születettek: Kiss Dávid:
2. 33 m mell-, 5. gyorsúszás,
Nagy Kornél: 1. 33 m gyors-, 3.
mellúszás, Székely Sára 6. 33 m
mell-, 7. gyorsúszás, Lengyel

Dorka 6. 33 m gyors-, 7. mellúszás, Nagypál Anna 8. 33 m
gyorsúszás, 2001-02-ben születettek: Kun Martin 5. 33 m mellúszás, Lakatos Zsolt 7. 33 m
gyors-, mellúszás, Zuppán Zóra:
2. 33 m gyors-, 5. hátúszás,
Mester Lotti: 5. 33 m gyors-,
Uhrin Vivien 2. 33 m hátúszás,
1999-2000-ben születettek: Máté
István: 5. 66 m mell-, 8. gyorsúszás, Nagy Kitti: 1. 66 m gyors-,
mellúszás, Csató Blanka 2. 66 m
gyors-, 7. mellúszás, 1997-98-ban
születettek: Ádám Dániel 1. 66 m
pillangó-, 2. gyors-, Lengyel
Norbert 2. 66 m pillangó-,3.
gyorsúszás, Uhrin Dániel 7. 66 m
pillangó-, gyorsúszás, Ádám
Hajnalka 2. 66 m gyors-, 3. mell-,
3. pillangóúszás, Kötél Vera 5. 66

m mell-, 8. gyorsúszás, Kovács
Petra 6. 66 m mell-, 7. gyorsúszás,
1995-96-ban születettek: Király
Benedek 2. 66 m pillangó-, gyorsúszás, Karapancsev Kristóf 3. 66
m pillangó-, gyorsúszás, Vad
Gergõ 4. 66 m pillangó-, gyorsúszás, Fésûs Renáta 4. 66 m pillangó-, gyorsúszás, 4x33 m fiú
mellváltó: 3. Mezõtúr A (Máté I.
,Kun M.,Nagy Szabolcs, Nagy
K.), 5. Mezõtúr B (Takács
Szabolcs, Lakatos Zs., Kiss D.
,Mrena János), 4x33 m mix
vegyesváltó: 1. Mezõtúr A (Király
B., Karapancsev K., Ádám H.,
Nagy K.), 4. Mezõtúr B (Vad G.,
Lengyel N., Kovács P. ,Csató B.),
6x33 m leány gyorsváltó: 4.
Mezõtúr (Nagypál A., Székely
Hanna,Uhrin V., Nagy K., Csató

B., Ádám H.)
Október 1-én rendezték meg
Egerben a IV. AGRIA SPRINT
úszóversenyt a szeptember 27-én
elhunyt Makovecz Imre által tervezett
Bitskey
Aladár
Sportuszodában. Mezõtúrt Király
Benedek képviselte, aki az 50
méteres
versenyszámokban
indulva háton és gyorson 6., kedvenc úszásnemében, pillangóban
a 3. helyen végzett.
Gratulálunk a versenyzõknek,
és Csipes Andor edzõnek!
Köszönjük a felkészüléshez nyújtott segítséget szakosztályunk
támogatóinak: Mezõtúr Város
Önkormányzata, Mezõtúr és
Vidéke Víz- és Csatornamû Kft.
és Király Imréné családi gazdálkodónak!
kiru
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ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

Farkas Sándor élt 76 évet,
Mikus Ernõné Szûcs Piroska élt 80 évet,
Szabó Ilona élt 91 évet,
Szilágyi Péter élt 55 évet,
Nagy Sándor élt 72 évet,
Molnár Sándor élt 66 évet,
Kiss Ibolya élt 62 évet,
Kiss János élt 53 évet,
Kun Imre élt 89 évet,
Fésûs Sándor Mátyás élt 40 évet,
Horváth Mihályné Losonci Mária élt 83 évet.
Tehetségkutató verseny mezõtúri általános
iskolás gyerekeknek
Ha kedvet és tehetséget érzel
magadban elõadni egy szakmai zsûri
elõtt a kedvenc: dalodat, táncodat,
prózádat, hangszeres mûvedet, akkor
nincs más dolgod, mint jelentkezni!
Jelentkezés feltétele: 8-15 éves kor, egy színvonalas produkció, jelentkezési lap kitöltése, nevezési díj befizetése: 200ft.
A jelentkezés határideje: november 1.
Jelentkezni és bõvebb információért érdeklõdni lehet:
Minden általános iskolában, valamint:
Földvári-Nagyné Sólyom Anikó : 06-20/823-44-40
Papp Andrea: 06-20/375-10-74

Október 28-án (pénteken) 9-12 óráig
a közösségi házban
ingyenes hallásvizsgálat!
ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Október 21-27-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Október 28- november 3-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Október 22-23-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Okt. 29-31-én, nov. 1-jén
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936

Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail:
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ,
tipográfus: Vékony Erzsébet. Nyomdai munkák: Príma Nyomda és
Reklámstúdió Kft. 5400 Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Balázs Sándor
(Rafael Mónika)

Lakatos Zsolt
(Tóth Andrea)

Lukács József Edvárd
(Lukács Erzsébet)

Polyák Balázs Zoltán
(Czupp Gabriella)

Sósmáté Réka
(Szatmári Erika)

Figyelem!
Elsõ nyilvános Csere-Bere börze
NOVEMBER 5. (szombat), 10 órától 17 óráig
A közösségi házban
Hozd el te is, amire már nincsen szükséged, viszont másnak
még a hasznára válhat, vagy cseréld el egy számodra hasznos
dologért. Amivel részt tudsz venni: gyermek-, felnõtt ruhanemû, használható elektronikai eszközök, tartós élelmiszer, iskolaszerek, könyvek, bizsuk, különbözõ játékok. A részvétel
ingyenes, minden érdeklõdõ jelentkezését szívesen vesszük.
Célunk egy olyan rendszer felépítése, amely emberi összefogásra épül, hogy egy élhetõbb világot teremthessünk meg mindenki számára!

Bõvebb információ és jelentkezés:
Miklavicz Diána 06 30/728-00-69;
Miskolczi Adrienn 06 30/338-75-48
Támogatja a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Lapzárta: 2011. október 26. (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.

