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Franciaországban az 1980-
as évek közepétõl egyre 
nagyobb sikerrel rendezték 
meg azokat a nyílt napo-
kat, melyeken a nagykö-
zönség elõtt zárt intéz-
ményépületeket, érdeke-
sebb magántulajdonban 
lévõ lakóházakat nyitották 
meg minden érdeklõdõ 
elõtt.

Magyarország 1999-tõl csatla-
kozott ehhez a közben világmé-
retûvé szélesedõ mozgalomhoz, 
ebbõl állt össze mára az épített 
örökség bemutatását és a szelle-
mi kulturális örökséget bemu-
tatni szándékozó Kulturális 
Örökség Napjai.

Mezõtúron elõször a Túri 
Fazekas Múzeum a Bolváry-
kúria (pincétõl a padlásig) 
bemutatását biztosította ebben a 
programsorozatban, majd az 
utóbbi években a túri 
Vasútállomás is megtekinthetõ-

vé vált. Idén még három hely-
színnel bõvül a lista.

Az Örökség Napjai mezõtúri 
helyszínei és programjai a 
következõk:

1. Teleki Blanka Gimnázium
(Mezõtúr, Dózsa Gy. út 17.)

Az 1899-re elkészült iskola-
épület mellett az udvari épület-
ben található Kun Zsigmond 
Néprajzi Gyûjtemény és a 
Szatócsbolt Múzeum is megte-
kinthetõ lesz.

Látogatható: szombaton 11-14 
óráig. Tárlatvezetés indul 11 órá-
tól, illetve 13 órától.

2. Az egykori Ipartestület 
székháza

(Mezõtúr, Petõfi S. u. 5.)
A 20. század húszas éveinek 

építészeti jegyeit jól bemutató 
épület megtekintése mellett a 
Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület fotótörténeti kiállítása 
is nyitva.

Látogatható: szombaton 10-14 
óra között folyamatosan.

3. Városháza
(Mezõtúr, Kossuth L. tér 1.)
A Városháza tornyának lép-

csõit mászhatja meg mindenki, 
illetve megnézheti madártávlat-
ból a várost, annak határát. 
Feljutás a fõbejáraton keresztül.

Látogatható: szombaton 10-14 
óra között folyamatosan.

4. Vasútállomás
(Mezõtúr, Bem u. 17.)

A mûemléki állomásépület-
ben az építészeti megoldások 
megtekintése mellett lehetõsé-
get biztosítanak a modern vasúti 

irányítás, a vasúti munka részle-
tes megismerésére. 

A programról bõvebb infor-
mációk: 06 70/940-95-78

Látogatható: szombaton és 
vasárnap 7-16 óráig folyamato-
san.

5. Bolváry-kúria
(Túri Fazekas Múzeum) 

(Mezõtúr, Bajcsy Zs. E. út 41.)
Az 1821-ben épült középne-

mesi kúria a padlástól a pincéig 
megtekinthetõvé válik. A kiállí-
tótérben a Szellemi Kulturális 
Örökség Nemzeti Jegyzékén 
szereplõ mezõtúri fazekasság 
legszebb tárgyi emlékei látha-
tók.

Látogatható: szombaton 10 és 
12 órától tárlatvezetéssel.

A program minden helyszíné-
nek megtekintése ingyenes!

Az országos programokról 
részletek: www.oroksegnapok.
hu

Pusztai Zsolt muzeológus

Kulturális Örökség Napjai Mezõtúron
2012. szeptember 15-16.

Befejezõdött a mintegy 360 
millió forintos belvízvédel-
mi fejlesztés a 
Nagykunsági fõcsatorna 
mentén, melyet hazai és 
európai uniós támogatás-
ból valósított meg a Közép-
Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság. 

A Nagykunsági Öntözõ 
Fõcsatornát 1978-ban helyezték 
üzembe azzal a céllal, hogy a 
Körös-térségbe átvezessék a 
Tisza vizét. Akkor egy nagyon 
fontos lépés, a belvíz elvezeté-
séhez szükséges csatornaháló-

zat fejlesztése azonban elma-
radt. Az öntözõrendszer 
mûködtetése csak akkor kielé-
gítõ, ha a területen keletkezõ 
többlet vizek (belvizek) elveze-
tése is megoldott. Ezt a hiányt 
pótolta a projekt.

Az elmúlt évtizedben az idõ-
járás szélsõségeire válaszul a 
térség települései elkezdték a 
belterületi csapadékvíz-elveze-
tõ rendszerek fejlesztését, ami-
nek eredményeként a 
Nagykunsági fõcsatorna övcsa-
tornáit terhelõ víz mennyisége 
egyre megnövekedett, hiszen 
néhány településnek ez az 

egyetlen belvízelvezetõ útvona-
la. A csatornák az elmúlt 20 év 
alatt feltöltõdtek iszappal, a vízi 
növényzet elburjánzott, így a 
terület vízelvezetését szolgáló 
rendszer már csak igen korláto-
zottan tudta ellátni feladatát.

A projekt kidolgozásánál 
alapvetõ szempont volt, hogy 
elsõsorban a meglévõ csatorna-

hálózat átalakításával segítsék a 
terület belvízmentesítését. 
Figyelembe kellett venni az 
elmúlt évtized szélsõséges idõ-
járási eseményeinek a követ-
kezményeit, hatásait, valamint 
fõleg Kétpó, Örményes és 
Kuncsorba belterületérõl a 
jövõben érkezõ belvizek befo-

Befejezõdött a belvízvédelmi fejlesztés a Nagykunsági Fõcsatorna mentén

Folyt. a 2. old.
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Meghívó

A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 
(Mezõtúr, Szabadság tér 1.)

2012. szeptember 01-jén
egy teljes körûen felújított, akadálymentesített, korszerû 

épületet vehet át.
Az évnyitó ünnepség 2012. szeptember 02-án (vasárnap),

17.00 órai kezdettel kerül megrendezésre.
A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda nevében 

az évnyitó ünnepséget
követõen, megújult iskolánk bemutatására, minden 

érdeklõdõt szeretettel várunk!
Tisztelettel:

  Ondavay Tibor                                                Horváth Róbert

   pápai prelátus                                                    igazgató

fõesperes plébános

gadási lehetõsé-
gét is.

A munkálatok 
keretében elvé-
gezték a parti és 
a vízi növényzet 
e l t á v o l í t á s á t , 
csatornakotrást, 
a szivattyúk és a 
zsilipek fejlesz-
tését és újak 
megépítését a 
csatorna mint-
egy 80 km hosz-
szú szakaszán.

A projekt meg-
valósulásával , 
annak eredmé-
nyeképpen a területrõl bizton-
ságosabban, és az eddigieknél 
energiatakarékosabban lehet 
majd elvezetni a belvizet, a 
Nagykunsági fõcsatornából 
elszivárgó víz helyben tartásá-

val pedig az 
öntözésre alkal-
mas vízkészlet-
ként fog aszá-
lyos idõszakok-
ban is rendelke-
zésre állni. 

A projekt 
záróünnepségé-
re 2012. augusz-
tus 15.-én 
Kétpón került 
sor, ahol Kovács 
Sándor, a Jász-
Nagykun-Szol-
nok Megyei 
Közgyûlés elnö-
ke megköszönte 

a megvalósításban részt vevõk 
munkáját.

További információ:

Horváth Béla,

mûszaki igazgató-helyettes 

(0656 501 902), KÖTIVIZIG

A projekt hazai költségvetési 

forrásból és az Európai Unió 

támogatásával, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társ-

finanszírozásában valósult 

meg. 

A projekt címe: Nagykunsági-

fõcsatorna mellettes területei-

nek vízrendezése

Projekt azonosítója: ÉAOP-

5.1.2/DI-09-2010-0003

Kivitelezés idõtartama: 2011. 

november – 2012. július

A támogatás összege 358 968 

463 Ft

Pályázati felhívás

A Nagykun Hagyományõrzõ Társulás pályázatokat írt ki:
A Társulás honlapjának elkészítésére (beadási határidõ: 2012. 

szeptember 30.).
A pályázat célja: a honlap arculatának megújítása és a honlap 

karbantartása. 
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www.kisujszallas.

hu honlapon.
Herczeg Zsolt, polgármester

A Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete által alkotott, a helyi 
kitüntetések, díjak alapításáról 
és adományozásáról szóló 
11/2011.(IV.15.) önkormányza-
ti rendelet alapján „Mezõtúr 
Város Díszpolgára”, „Mezõtúr 
Városért”, „Mezõtúr Város 
Szolgálatáért” kitüntetések 
valamint oklevél adományozá-
sára 2012. szeptember 10-éig 
állami és társadalmi szervek, 
gazdasági társaságok, bármely 
választópolgár, vagy jogi sze-
mély javaslatot tehet, melyet 
Mezõtúr Város Polgármesterhez 
kell írásban (5400 Mezõtúr, 
Kossuth tér 1.) címre benyújta-
ni.

„Az év mezõtúri sportolója” 
és a „Mezõtúr város jó tanulója, 
jó sportolója” kitüntetések ado-
mányozására szintén 2012. 
szeptember 10-éig javaslatot 

tehet minden mezõtúri válasz-
tópolgár, a városi diákbizottság, 
az iskolai diákbizottságok, a 
Városi Sportiskola és sportegye-
sületek, melyet a Mezõtúr Város 
Képviselõ-testületének Mûve-
lõdési, oktatási és sport bizott-
sághoz kell írásban (5400 
Mezõtúr, Kossuth tér 1.) címre 
eljuttatni.

A kitüntetések átadására 
2012. október 23-án ünnepélyes 
keretek között kerül sor.

A kitüntetések adományozá-
sával kapcsolatos tudnivalókat 
a hivatkozott önkormányzati 
rendelet tartalmazza, mely a 
polgármesteri hivatalban 
Makainé Ésik Klára ügyintézõ-
nél (Tel.: 56/551-913, email: 
kmakaine@mezotur.hu) vagy a 
könyvtárban megtekinthetõ.

Herczeg Zsolt

polgármester

Felhívás

Tisztelt Szülõk, Érdeklõdõk!
A Mezõtúri Bárdos Lajos Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény 
pótfelvételi lehetõséget kínál hangszeres és 

tánc tanszakaira!
A pótfelvételi idõpontja:

2012. 08. 27 – 31. (hétfõ – péntek)
10.00 – 17.00 óráig

az iskola épületében (Bajcsy-Zs. út 39/a)
Részletek a www.bardos-mezotur.hu

honlapon!
Az Ön gyermekét is várja iskolánk 

tantestülete!

Mindennapos fogadóóra

Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben a jövõben a segítségemet kérik, vagy szeretné-

nek találkozni velem, kérem személyesen jelezzék munkaidõ-
ben az alábbi ügyintézõknél:

Mezõtúron a Polgármesteri Hivatalban, Szabóné Kara 
Erzsébetnél (I. emelet). Telefonon: (56) 551-902

Mezõhéken a Polgármesteri Hivatalban Szilágyiné Enyedi 
Ibolyánál. Telefonon: (56) 314-001

Mesterszálláson a Községházán Vargáné Józsa Mónikánál. 
Telefonon: (56) 313-001

Boldog István

Országgyûlési Képviselõ
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Tiltott, közösségellenes 
magatartások szabályozása
Mezõtúr Város Képviselõ-

testülete megalkotta a korábban 
hatályon kívül helyezett sza-
bálysértési rendelet helyébe 
lépõ tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló önkor-
mányzati rendeletet. 

Az önkormányzati rendelet 
alapján 50 ezer forintig terjedõ 
helyszíni bírság kiszabására, 
illetve 150 ezer forintig terjedõ 
közigazgatási bírság kiszabásá-
ra lesz lehetõsége a polgármes-
teri hivatal hatáskörrel rendel-
kezõ ügyintézõjének azokban 
az esetekben, amelyeket koráb-

ban a képviselõ-testület sza-
bálysértésként szankcionált, 
illetve a rendeletben meghatá-
rozott új tényállások esetében.

A képviselõk hozzászólásaik-
ban további tiltott, közösségel-
lenes magatartások szabályozá-
si igényével léptek fel.

A református egyház fenn-
tartásban a Bíró Kálmánné 
Bakos Ilona Idõsek Otthona
A tavalyi év során még a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat fenntartásában 
levõ Bíró Kálmánné Bakos Ilona 
Idõsek Otthona az idei év janu-
ár elsejétõl törvény erejénél 
fogva átkerült a magyar állam 

fenntartásába.  Az intézmény 
épületének, az ingatlannak a 
tulajdonjoga azonban nem vál-
tozott, maradt továbbra is 
Mezõtúr Város Önkormány-
zatáé. 

A Mezõtúri Református 
Egyházközség  az intézmény 
fenntartói jogát átveszi a 
magyar államtól, ehhez azon-
ban szükséges  az ingatlan 
tulajdonosának hozzájárulása 
is. Ezért az önkormányzat jóvá-
hagyta az idõsek otthona 
vagyonkezelõi jogának átadásá-
ról szóló szerzõdést.

Az önkormányzat átveszi a 
bölcsõde pályázatot

A képviselõ-testület átveszi a 
bölcsõde felújítására vonatkozó 
„Közös Kincsünk a gyermek” 
megnevezésû pályázatot a böl-
csõde fenntartójától a 
Szivárvány Gyermekkert Kht-
tõl. A pályázat átvételérõl azért 
kellett, hogy döntsön a képvise-
lõ-testület, mert a pályázat sike-
res megvalósítása ezáltal bizto-
sítható. A pályázat összege 
kicsivel több, mint 72 millió 
forint, amelyhez az önerõ bizto-
sítására Mezõtúr Város 
Önkormányzata a képviselõ-
testület korábbi döntése alapján 
kötelezettséget vállalt.

dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Távirati stílusban a képviselõ-testület 2012. július 31-i ülésérõl

Mezõtúr Város 
Önkormányzata döntést 
hozott a településrendezé-
si eszközök aktualizálásá-
ról és módosításáról, vala-
mint a 155/2009.(VI.24.) 
számú képviselõ-testületi 
határozatával elfogadta 
Mezõtúr Város 
Településfejlesztési 
Koncepcióját.

A településrendezési eszkö-
zök aktualizálásának elõzetes 
ismertetõje megküldésre került 
az egyeztetési eljárásban érde-
kelt szervezeteknek.

Az egyeztetési anyaggal kap-
csolatban beérkezett hatósági/
szakhatósági vélemények a ter-
vezõkkel közösen áttanulmá-
nyozásra került, majd egyeztetõ 
tárgyalás összehívására került 
sor. 

Az egyeztetõ tárgyalást köve-
tõen a tervezõk a tárgyaláson 
elhangzottaknak megfelelõen a 

terv szöveges és rajzi munkaré-
szeit pontosították, kiegészítet-
ték, majd összeállították a terv 
jóváhagyását elõkészítõ doku-
mentációját. 

A véleményezési eljárás befe-
jezése után az 1997. évi LXXVIII. 
tv. 9 § (6) bek. alapján a telepü-
lésrendezési eszközöket az 
elfogadásuk elõtt egy hónapra a 
helyben szokásos módon, az 
önkormányzat honlapján és a 
Mezõtúr és Vidéke önkormány-
zati lapban tesszük közzé.

Az elõkészítõ tervdokumen-
táció megtekinthetõ a www.
mezotur.hu  honlapon, vala-
mint ügyfélfogadási idõben a 
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr 
Mûszaki Iroda munkatársainál 
és Arnócz Irén kistérségi fõépí-
tésznél szerdai napokon 8,00-
11,00 és 13,00-16,30 óra között .

Mezõtúr, 2012. augusztus 21.
Herczeg Zsolt

polgármester

Közzététel
Mezõtúr Város településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatáról
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arTúr Fesztivál és Túri Vásár 2012

Ismét elcsattant a nyár 
utolsó csókja augusztus 
8-12 között az arTúr feszti-
vállal és a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezõ Túri 
Vásárral. Az idei évben is 
mindenki megtalálhatta a 
neki való szórakozási 
lehetõséget, hiszen a film-
mûvészettõl a képzõmûvé-
szeten keresztül, a 
komoly- és könnyû zenéig 
sorakoztak fel a színesebb-
nél színesebb programok. 
De beszéljenek önmaguk-
ért a képek!

Köszönet

Ezúton is köszönjük a 2012. évben 
megrendezett arTúr Fesztivál és Túri 
Vásárban részt vett intézmények, civil 
szervezetek, mûvelõdési közösségek, 
cégek, magánszemélyek technikai vala-
mint személyes segítségét, és a kapcso-
lódó programok rendkívül színvonalas 
lebonyolítását. 

Mezõtúr Város Önkormányzata, Új 
Magyarországért Vidékfejlesztési 
Program 2007-2013, LEADER, 
Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési 
Nonprofit Kft., Csiderné Csízi Magdolna 
és a Rozsdalovag és a kísértet címû gyer-
mekmusicalben szereplõ Kossuth Lajos 
Általános Iskola tanulói, Túr – Tû 
Foltvarró Szakkör, Mezõtúri 
Horgászegyesület, Túri Kupa 
Koronglövõ verseny szervezõi, Barta 
Gyula, NOHAB Vasútmodellezõ 
Szakkör, Túri Piac, Mezõtúr és 
Kistérsége Nyugdíjas Klubok 
Szövetsége, Mezõtúri Intézményellátó 
és Ingatlankezelõ KKN Kft., Rácz 
„Túrkevei” Lajos, Kozmáné Zsóka, 
Kozma Izabella, Magyar Vöröskereszt, 
Városi Strandfürdõ munkatársai, 
Mezõtúri Közoktatási és 
Közgyûjteményi Intézmény, IMPRO 
Fotóklub, Patkós Éva, Bodoki Fodor 
Helytörténeti Egyesület, Dalvarázs 
Kisegyüttes, Berczeli Endre, Boldog 
Mária, Szûcs Dániel, Pete Gergely, 
Újvárosi Hagyományõrzõk Klubja, Soós 
Péter, Szûcs Gergely, Kelemen Márta, 
Bíró László, Bíró Tamás, Szabó Ferenc, 
Fodor Zoltán, Kelemen Mártonné, 
Miskolczi Adrienn, Ács István, Fehér 
István, Takács Zoltán, Ács Erika, Fitori 
Sándorné, Papp János, Moto-Tour Klub, 
Re*Flex Band, Szabó Lászlóné Marika 
és a mezõtúri Mazsorettek, Magyarok 
Szövetsége Mezõtúri Szervezete, Dalma 
Dance Club, Leg a Láb Mûvészeti Iskola 
Túri Liliomok Néptánccsoportja, 
Mészáros Iván, Zuppán Zoltán, Mezõtúr 
és Környéke Víz- és Csatornamû Kft., 
RAFI Hungária Kft., Hód 2000 Kft., Túr 
Hull Kft., Tiszaföldvári COOP Rt., 
Patkós Lajos, BBB Glas Kft., Városi 
Polgárõr Egyesület, Városháza 
Gyógyszertár, Újvárosi Gyógyszertár, 
Szõlõfürt Vendéglõ, Nánási Sándor, 
TIMTEO Kft., Szebik 2001. Kft., Ledfak 
Kft., MENTÉSZ Zrt., Kunszentmárton és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Liptákné és 
Társa Gyógyszertár, Mongol – Agrár 
Zrt., Mezõtúri Városi Piac, Vaszkóné 

Gizike Néni,Taköv Transz Kft., NAHO – 
TEX Kft., Túrszol Kft., Timépber Kft., 
FERROCOR Kft., Mezõtúri Ipari Park 
Kft., Veolia Water Solution & 
Technologies Magyarország Zrt., Viarex 
Kft., Transinvest – Budapest Kft., OTP 
Bank Nyrt., Groupama Garancia Kft., 
Procent Kft., Fémfeldolgozó Zrt., Körös 
–Túr Szol Kft., Fekete István 
Vadásztársaság, Ellenberger Tamás, 
Búzi Lajos, Dr. Boldog Szilvia, PONT 
Rádió, Index TV, Körös TV, Radio Ice 
Makó, Deko – Pont Kft., Bagdán Sándor, 
Túri Lovas Klub SE., Túri Fazekas 
Múzeum, Pusztai Zsolt, Polgármesteri 
Hivatal Mezõtúr, Mezõtúri 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
Mezõtúri Hivatásos Tûzoltó-
parancsnokság, Mezõtúr Városi 
Rendõrkapitányság, 

Köszönjük a segítséget, támogatást, 
valamint az útzárral érintett területeken 
belül lakó polgárok és cégek megértését, 
türelmét, együttmûködését.

Herczeg Zsolt Mezõtúr Város 

Polgármestere

a fõszervezõ Mezõtúri 

Közmûvelõdési

és Sport KKN. Kft. nevében

Bordács László ügyvezetõ

Dalvarázs kisegyüttes koncertje a 
Városi Galéria elõtt

Hatalmas tömeg a fesztiválszínpad elõtt - Magna Cum Laude koncert

Vásári forgatag

Debussy in Jazz Mezõtúri Mazsorett csoport
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Az idei évben is bõséges és 
színvonalas programokból 
válogathatott Mezõtúr város 
lakossága augusztus 19-én és 
20-án.

Vasárnap a Hortobágy-
Berettyóra kilátogató közönség 
a sárkányhajózás rejtelmeivel 
ismerkedhetett meg, de aki 
komolyabb kihívásra vágyott, 
másnap egy versenyen is össze-
mérhette tudását. 

A hétvége egyértelmû fény-
pontja a csodálatos látványt 
nyújtó lampion-úsztatás volt, 
ahol  rengetegen engedték újtá-
ra saját készítésû alkotásukat. 
Megható élményt jelentett a 
csillagos ég alatt fényárban 

úszó víztükör látványa.
A hétfõi programok a 

Mezõtúri Képzõmûvészeti 
Alkotótelep éves kiállításának 
megnyitójával kezdõdtek a 
Városi Galériában, az Újvárosi 
Hagyományõrzõ Klub 
aratófelvonulásával, és az azt 
követõ ökumenikus kenyér-

szenteléssel városunk is méltón 
ünnepelte államalapításunkat. 

A megszentelt kenyér szétosz-
tása után elkezdõdhetett a XIV. 
Országos Citera- és 
Néptáncgála, s az est zárása- 
képpen a népes közönség meg-
hallgatta Kovács Nóri és a 
Motiva zenekar koncertjét. 

Miskolczi Adrienn

Az államalapítás ünnepe

Kiállítás megnyitó a Városi Galériában

Az újkenyér érkezése a Szabadság térre

XIV. Citera - és Néptáncgála

A Mûvészeti Hét két szá-
momra zeneileg kiemelke-
dõ eseményérõl szeretnék 
írni, arról, hogy miért tet-
szett nekem – és remélem 
sokunknak.

Csütörtökön a Városi 
Galériában Frankie Látó hegedû-
mûvész és Nagy János zongora-
mûvész az idén Debussy in Jazz 
címû programjukkal varázsoltak 
el bennünket. Egy évvel ezelõtt a 
Liszt Ferenc születésének 200. 
évfordulója alkalmából Liszt 
mûveit játszották a jazz nyelvén. 
Frankie Látó (eredeti nevén Látó 
Ferenc) híres cigányzenész 
dinasztiából származik. 
Franciaországban él. A’30-as - 
’40-es évek legendás jazz gitáro-
sának Django Reinhardtnak 
világhírû együttesében a 
Quintette du Hot Club de France-
ban játszott Stephanie Grappelli, 
akit Látó példaképének tart és 
szellemi örökségét játékában 
viszi tovább.

Nagy János az egyik legjobb 
magyar jazz zongorista és tanár.

Claude Debussy (1862-1919) a 
zenei impresszionizmus legna-
gyobb mestere. Óriási hatással 
volt a XX. század zenéjére és 
zenészeire, többek között Bartók 
Bélára vagy a jazz zongoristákra, 
kezdve Bill Evanstól Keith 
Jarretton, Chick Corean át a mai 
ifjú nemzedékig. Fõleg harmoni-
zálása, hangulatfestõ technikája 
fellelhetõ az igényesebb filmze-
nékben, sõt slágerekben is.

A Nagy-Látó duó a híres Clair 
de Lune (Holdfény) címû darab-
bal indította mûsorát, mely szé-
les skáláját mutatta meg Debussy 
mûvészetének. A közönség tet-
szését több ráadás számmal 
jutalmazták, utolsóként Paganini 
A-moll Caprice-t hallhattuk.

A számokat újra harmonizál-
ták és minden kínálkozó alkal-
mat kihasználtak az improvizá-
lásra. Sokszor váltottak ritmust 
is, kérdezz-felelekkel színesítet-
ték játékukat, virtuozitásuk 
egyesen lenyûgözõ volt.

Nagyon vártam már a Csík 
Zenekart, akiket eddig csak a 
televízióból vagy CD-rõl ismer-
tem. Hangszertudásuk, stílusér-

zékük, zenei ízlésük, alázatuk, 
hangulatteremtõ erejük magával 
ragadó volt. Õk az autentikus 
népzenének méltó követõi, 
mûsoruk felerészt ezekbõl állt.

Nagy újításként populáris szá-
mokat is feldolgoztak. 
Dicséretes, hogy nem utánozzák 
az eredetit, hanem akusztikus 
hangszereket alkalmaznak (még 
a gitár is az!), semmi torzítás, 
decibeltobzódás vagy más elekt-
ronikus effektek – csak a tiszta 
zene. Leghíresebb feldolgozásuk 
Kiss Tibor (Quimby) szerzemé-
nye: Most múlik pontosan. Az 
eredeti nem aratott olyan nagy 
sikert. A szövege kissé nehéz-
kes, de Majorosi Marianna (aki 
korábban az Állami Népi 
Együttes táncosa volt) egyéni 
hangjával a Csík Zenekar népies 
kíséretével, még egy észak-
mezõségi román szökõst közbe-
iktatva – telitalálat. Megérdemlik, 
hogy névszerint felsoroljam az 
énekeseket: Csík János – hege-
dû, ének; Kökényné Majorosi 
Marianna – ének; Szabó Attila – 
gitár, hegedû, ének; Barcza Zsolt 
– cimbalom, harmonika; Bartók 
József – bõgõ; Kunos Tamás – 
brácsa; Makó Péter – tárogató, 
szaxofon.

Úgy gondolom a közel hatvan 
éve uralkodó zenei divat – két 
gitár, basszus gitár, dob + erõsí-
tõs, torzítós, szintetizátoros, 
dobgépes korszaka után az 
emberek várják a megtisztulást, 
megújulást a zenében is. Egy 
ilyen zenekar, mint a „Csíkék” 
vagy az olimpiai sikereink össze-
kovácsolják ezt a sokszor szét-
húzó, pesszimista tizenötmilliós 
nemzetet. 

***
E helyrõl is hirdetjük, hogy 

ebben az évadban is folytatódik 
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
bérletes hangverseny sorozata, 
melynek elsõ elõadására szep-
tember 24-én (hétfõn) kerül sor. 

Kérjük, hogy a régi és az új 
érdeklõdõk augusztus 25-ig 
jelezzék részvételi szándékukat 
a városi könyvtárban (Tel: 350-
171).  A várhatóan 7 elõadást 
tartalmazó bérlet ára 6. 000.-Ft. 

Berczeli Endre

Zenei hírek
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Vörösmarty Mihály örök-
érvényû gondolatát tûzte 
mottóul meghívójára a 
Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület, mely a 
„Fényképész mûhelyek 
Mezõtúron 1880-1960” 
címû kiállítására hívja az 
érdeklõdõket.

A fotográfia fejlõdése óriási 
utat járt be 1939 óta, amikor is 
augusztus 19-én Daguerre beje-
lentette az új, vegyi eljárással 
készülõ képrögzítõ eljárását.

 A rohamos fejlõdés hatására 
a 20. század fordulójára általá-
nosságban elmondható, hogy 
minden településen található 
már fényképész mûterem. A 
fotografálás hõsi korszakának 
mezõtúri vonatkozásairól ad 
áttekintést a kiállítás. Most, 
amikor a fotótechnika naponta 
múlja fölül tegnapi önmagát, 
amikor mobiltelefonnal és 
egyre minibb digitális gépekkel 
örökítjük meg a fontos pillana-
tokat, majd az interneten meg-
osztjuk az egész világgal, szinte 
hihetetlen, hogy nem is olyan 
túl régen milyen körülménye-
sen, úgymond még „lepel alól” 

kattintottak a fényképészek. 
Eleinte üveglapra, majd egyre 
jobb filmekre rögzítették a feke-
tekamra képeit.

Mekkora esemény volt az éle-
tünkben, amikor valami jelen-
tõs alkalom apropóján a leg-
szebb ruhánkba öltözve, frizu-
rát készíttetve az egész család 
együtt elment „levetetni” 
magát! A jól sikerült fényképek-
bõl nagyítást csináltattak szüle-
ink és ezek a lakás díszévé vál-
tak a falakon.

A kedves hangulatú, jól válo-
gatott, gondosan feliratozott 
tárlaton a múlt köszönt ránk. A 
fényképeken megáll az idõ, de a 
fényképek láttán felébrednek 
az emlékek! Milyen jó érzés 
látni városunk jeles személyisé-
geit az elõzõ évtizedekbõl, a 
jellegzetes épületek korábbi 
arculatát, a tanyasi emberekrõl 
készült életképeket, a táncisko-
la, az ipartestület, a színjátszók, 
az énekkarok, a háború idején 
mûködõ hadikórház mûködé-
sét megörökítõ fotókat. Látható 
az ’58-as híres hetes lakodalom 
fotója, melyet a közismert és 
elismert Lévay Gyula készített. 

Egy falat az egyesület elnöké-
nek gyûjteményébõl válogatott 
Kerpit Kristóf képei díszítenek, 
de az egyesületi felhívásra érke-
zett fénykép Hajdú József, 
Lukács Lipót, Bondár Ilona, 
Varga Kálmán, Maksai László 
és a Tauber-féle mûhelyekbõl 
is, melyért ezúton is köszönet 
illeti a közreadókat. A kiállítás 
méltón emlékezik a hetven évet 
kamerák mögött töltõ Hanczár 
Sándorné Ónodi Erzsébetrõl is. 
A megnyitó díszvendége volt 
Nagy Ferencné Lévay Erzsébet, 
aki a nagyszámú érdeklõdõvel 
együtt büszke a szakmai kitün-
tetéssel mûködött Lévay Fotó 
igényes, szépen kidolgozott 
fotóira, melybõl bizonyára min-
den mezõtúri családban jó 
néhány található.  A kiállítás 
megvalósításáért köszönet illeti 
az egyesület minden tagját, 
hiszen nagy összefogással sok 
órás önkéntes munkával járul-
tak hozzá az igényes megvaló-
sításhoz, kiemelkedõen sokat 
dolgozott Szabó András elnök 
mellett Pusztai Zsolt, Kiss 
Imréné Mikes Éva, Patkós 
Szilveszterné, Bordács Lajos és 

Tolnai Kálmán. Több veterán 
fényképezõgépet is bemutat-
nak, melyet Fazekas Lajos 
(Impro Fotóklub) adott köl-
csön.  A Bodoki Fodor Egyesület 
kiállítási terme a volt 
Mûvelõdési Központ épületé-
ben a Petõfi út 5. szám alatt 
található. Az utcai falon szép 
küllemû tábla hirdeti az ese-
ményt és a nyitva tartást 
(szerda-péntek-szombat 10-12 
és 15-18 óra között).  Az idei 
mûvészeti hét nyitó eseményé-
nek számító programon – 
augusztus 8-án - a Mongol 
Agrár Zrt. Népdalköre Seres 
Attiláné vezetésével, vidám 
népdalcsokrok lelkes elõadásá-
val mûködött közre. Pol-
gármesterünk, Herczeg Zsolt is 
köszöntötte a szép számban 
megjelent közönséget és a meg-
nyitó keretében civil közösségi 
hasznosításra átadta a közmû-
velõdés által korábban már 
használt színteret. 

A sok érdekességet kínáló 
kiállítást e helyrõl is szeretettel 
ajánlom mindenki szíves figyel-
mébe.

Boldog Mária 

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék”

Írj nekünk könyvajánlót!

Ha elmúltál már hatéves,
akkor írj nekünk könyvajánlót!

Ha az írás még nem megy olyan jól, mint az olvasás, 
szólj anyunak vagy apunak, 

és õ leírja helyetted gondolataidat.
Olyan szövegeket várunk, amiben megosztod velünk, 

hogy mit olvastál a nyáron, 
milyen könyv ragadott meg igazán.

Az ajánlóban legyen benne feltétlenül:
- kinek ajánlod?

- miért szereted azt a könyvet?
- rövid tartalom, de úgy hogy ne lõdd le a poént!

-terjedelem max. 12-es betûmérettel, A/4-es lapon
fél oldal, vagy kézzel írottan egy egész oldal.

Az ajánlókat szept. 10-ig várjuk 
a fkonyvtar@mkskft.hu címre, 

illetve személyesen a gyermekkönyvtárban.

Ne felejtsd el feltüntetni rajta neved, címed, 
életkorod!

A legjobbakat jutalmazzuk, 
illetve a Mezõtúr és Vidékében közzétesszük.

Köszönet a segítségért!

A Mezõtúri Újvárosi Hagyományõrzõ Nyugdíjas Klub 
és a Mongol – Agrár Zrt. Népdalköre köszönetet mond 

Mezõtúr Város Önkormányzatának,
 Patkós Lajos képviselõ úrnak, a Gazdakörnek és a 

Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesületnek a 
Törökszentmiklóson és Szarvason megrendezésre került 

kézi arató- és fõzõverseny sikeres részvételének 
elõsegítéséért és anyagi támogatásáért.

Elért eredmények:
Törökszentmiklós - Aratás II. helyezés

Szarvas - Aratáson legjobb kaszás, legjobb marokszedõ
Fõzésen - Tálalás I. helyezés

Tisztelettel:
Kádár Istvánné, klubvezetõ

Seres Attiláné, mûvészeti vezetõ
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A Mezõtúr VSI úszó szakosz-
tályának versenyzõi közül 
Lengyel Norbert az Országos 
Gyermek Bajnokságon, 
Karapancsev Kristóf a Vidék és 
Serdülõ Bajnokságon, Nagy 
Kitti szintén a Serdülõ 
Bajnokságon mérette meg 
magát. Hármójuk közül Kristóf 
a Székesfehérváron megrende-
zett Vidék Bajnokságon 1500 
méteres gyorsúszásban 2. 
helyet érte el, míg 400 méteren 
a 7., 200 méteren a 9. helyen ért 
célba. Norbi Miskolcon szállt 
vízbe, ahol 200 méter háton 11., 
1500 méter gyorson 12. helyen 
végzett. A Serdülõ Bajnokságot 
Hódmezõvásárhelyen rendez-
ték július legvégén. Itt Kristóf 
1500 méter gyorsúszásban a 7., 
800 méteren a 10., 400 méteren 
a 13. helyen végzett. Kitti 200 
méter mellúszásban nyújtott 
bajnoki teljesítményével volt 
elégedett edzõje. Július 7-én a 
Gyarmati Dezsõ Sportuszodá-
ban a 2004 és 2005-ben és 
korábban született versenyzõk-
nek közösen rendezte a Hód 
Úszó SE és a Szegedi Úszó 
Egylet a 2012. évi Béka Derby 
Országos úszóversenyt. Itt 

Forján Anna 50 m pillangó-
úszásban a 7. helyen végzett és 
100 méter gyorsúszásban elért 
idõeredményével bronzjelvé-
nyes szintet úszott.

Szakosztályunkból többen 
vettek részt a Földvár Kupán, a 
tótkomlósi Rózsa Kupán, vala-
mint a gyomaendrõdi Liget 
Kupa úszóversenyen. E verse-
nyeken Bíró Csenge, Nagy Kitti, 
Lakatos Zsolt, Farkas Viktor, 
Lengyel Dorottya, Lengyel 
Norbert, Nagy Zoltán, Nagy 
Kornél, Szabó Gábor, Forján 
Anna álhatott fel a dobogó vala-
melyik fokára. Mester Lotti, 
Veres Erika, Zuppán Zóra, 
Zuppán Zsolt, Fazekas Sándor, 
Oszvald Maja, Hasznos Bianka, 
Fejes Balázs, Nagypál Anna és 
Kocsi Dorina pedig értékes 
helyezéseket szerzett egyesüle-
tünknek.

Gratulálunk a versenyzõk-
nek, Csipes Andor edzõnek!

Köszönjük a felkészüléshez 
nyújtott segítséget szakosztá-
lyunk támogatóinak: Mezõtúr 
Város Önkormányzata, Mezõtúr 
és Vidéke Víz- és Csatornamû 
Kft. és Király Imréné családi 
gazdálkodó                         kiru

Országos bajnokságokon, nyári versenyeken

Itt a 12.D osztály volt papnõ-
je szól hozzátok. Gondoltam, 
hogy az osztálytalálkozó oly-
annyira megér egy misét, hogy 
muszáj kiírnom magamból a 
bennem kavargó érzéseket. 
Olyannyira feltöltõdtem vele-
tek, általatok, hogy elég volt 
két óra alvás, aztán most nem 
tudok betelni a tegnapi nap 
élményével.

Hogy mikor lesz kész? Hát, 
elõször megiszom a maradék 
bontott italokat, amiket nálam 
hagytatok - Toncsi is kap, lát-
tátok, milyen bõszen szagol-
gatta az elhagyatott papírpo-
harakat, szóval ketten fogjuk 
rózsaszínben látni a világot-, 
aztán felveszem Bea nálam 
hagyott napszemüvegét, és 
inkognitóban megkeresem a 
chippendale fiúkat, hogy itt 
vannak-e a bányatónál. Mert 
tudjátok, amit én ígértem, az 
megvolt, de láthattátok, hogy 
én is meglepõdtem, milyen 
hamar hazaért a férjem, így 
gyorsan megbeszéltem velük, 
hogy csücsüljenek a tó part-
ján, és csini rucijukban áztat-
gassák a lábukat a vízben 
addig, amíg elalszik a férjem. 
És képzeljétek, elfeledkeztem 
róluk, de most meg nem talá-
lom õket. Hahó, mindenkinek, 
nem látott valaki a városban 
három érdekes ruházatban 

mászkáló deltás hapsit, mert a 
tópartot már körüljártam, de 
nem találtam õket. Na, errõl is 
lemaradtunk. Sebaj, öt év 
múlva újra lebeszélem velük, 
remélem, nem sértõdtek meg 
és eljönnek.

Én õrületesen jól éreztem 
magam Veletek. Kár, hogy 
nem maradt mindenki reggel 9 
óráig, mert akkor oltottam be 

igazán a közösséget 
kineziológiával, családállítás-
sal, transzlégzéssel és az élet-
feladat-rendszer számaival. 
Számoltam és számoltam, ele-
meztem és elemeztem azt, aki 
kérte, de csöppet sem volt 
fárasztó, és hát láthattátok, 
hogy a számok, a családállítási 
törvények bizony nem hazud-
nak. Találkozhattatok egy 
igazi, vérbeli profi szervezõ 
30/3-assal, Molnár Mónival (A 
párja, Laci, lehet, hogy nem is 
tudja: Mónika személyében 
megfogta az Isten lábát!) és 
egy 33/6-ossal, Pálinkás 
Ildivel, akiknek én megszava-
zok két hatalmas tetszik-et a 
szervezõi munkájukért. Amit 
kaptam tõletek ajándékot, 
arról meg egyenesen szuperla-
tívuszokban tudok beszélni. 
(Annyira jó, mintha csak én 
találtam volna ki!)

Kovácsné Házas Margit

Bevezetés: Egy osztálytalálka Margójára

Mezõtúr - London - Mezõtúr!

Újabb célját teljesítve érkezett vissza városunkba Szõke Barna, 
akit az augusztus 20-ai városi ünnepségen díszoklevéllel köszön-
tötte Herczeg Zsolt polgármester, és Boldog István országgyûlési 
képviselõ. Hogy a cél mi volt? Elbiciklizni Londonig, az olimpiára, 
majd vissza!

A terv végrehajtva! Ezzel is büszkévé téve városunk lakosságát, 
hiszen így nemcsak az ország olimpikonjainak örülhetünk, hanem  
egy mezõtúri sportember különleges teljesítményének is.

GRATULÁLUNK!
A szerk.
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Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, 
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: 
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ, 
tipográfus: Vékony Erzsébet. A munkát szerkesztõ bizottság segíti. 
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2012. augusztus 29. (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 érke-
zett 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.

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

Készenléti gyógyszertár 
Augusztus 24-30-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Augusztus 31- szeptember 6-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 25-26-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Szeptember 1-2-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Murányi István élt 82 évet, 
Ádám Sándorné Kiss Terézia élt 88 évet, 

Rác Sándor élt 83 évet.

Gácsi Vivien AdélGácsi Vivien Adél
(Szonda Erika)(Szonda Erika)

Gyalog Bence JánosGyalog Bence János
(Kálnai Annamária)(Kálnai Annamária)

Komoróczki LiliKomoróczki Lili
(Tóth Katalin)(Tóth Katalin)

Mihályi Dávid KevinMihályi Dávid Kevin
(Bán Anita)(Bán Anita)

Szin ZsuzsannaSzin Zsuzsanna
(Varga Szilvia)(Varga Szilvia)

Deák Zoé ZsuzsiDeák Zoé Zsuzsi
(Vas Zsuzsanna)(Vas Zsuzsanna)

Hegyi Dániel EndreHegyi Dániel Endre
(Gyalog Erika)(Gyalog Erika)

Jászkovics Zoé GrétaJászkovics Zoé Gréta
(Szilágyi Gréta)(Szilágyi Gréta)

Puskás StellaPuskás Stella
(Tóth Andrea)(Tóth Andrea)

Tímár BotondTímár Botond
(Dávid Erika)(Dávid Erika)

Madura Patrik JózsefMadura Patrik József
(Bíró Szilvia)(Bíró Szilvia)

MEGHÍVÓ
Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves hozzátartozóit 2012. szeptember 1-jén 
a II. Világháború Áldozatainak Emléknapja alkalmá-
ból rendezett városi megemlékezésre.

Program:
16.00 órakor a II. Világháborús Emlékmûnél Patkós Éva  az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke mond köszöntõt.
Mûsorban közremûködik a Túri Olvasókör Egyesülete. 
Ezt követõen az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelye-

zésére kerül sor.
Herczeg Zsolt

polgármester

Felhívás

Felhívjuk minden kedves Csere-bere börzére látogató 
figyelmét, hogy a következõ és egyben UTOLSÓ börzén a 
fennmaradó pontjaikat váltsák be, mivel többet nem lesz 

erre lehetõség! A börze idõpontja: augusztus 25. (szombat) 
13 órától 17 óráig! 

Megértésüket köszönjük, várunk mindenkit szeretettel!
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