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Megkérdeztük
2013. április 25-én tartotta 
Mezõtúr Város 
Önkormányzata soros nyilvá-
nos testületi ülését. Néhány 
fontosabb napirendi pontról 
sajtótájékoztató keretein 
belül kérdeztük Herczeg 
Zsoltot, Mezõtúr Város pol-
gármesterét, valamint Batta 
Attila Viktort, Mezõtúr Város 
alpolgármesterét.

– A nyilvános ülés anyagai között 

szerepelt Mezõtúr város 2012-es 

költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolója. A részletekrõl kér-

deztük polgármester urat.

–  Az önkormányzat feladatellátási 

körébe tartoztak 2012. évben a 

Polgármesteri Hivatal, a gazdasági 

társaságok, valamint az oktatási-

nevelési intézmények. A zárszámadá-

si beszámoló a fentiek mûködését 

részletezte. A költségvetés számai az 

elmúlt évben többször változtak, 

ezért négyszer is módosításra volt 

szükség. Mûködésünk során nagyon 

sok megszorítást kellett eszközöl-

nünk, amelyben mindenki partner 

volt, melyet ezúton is köszönök. 

Ezeknek tudható be, hogy míg mûkö-

dési oldalon több mint 60 millió 

forintos vesztességgel terveztük meg 

a 2012. év elején költségvetésünket, 

addig összességében év végére 123 

millió forintos eredménnyel zártunk. 

A felhalmozási oldalon is kedvezõb-

ben alakult a végösszeg, mint ahogy 

azt év elején vártuk, hiszen közel 1 

milliárdos veszteséggel terveztük a 

felhalmozási oldalt, ezzel szemben 

durván 130 millió forintos hiány 

keletkezett. Összességében azt lehet 

mondani, hogy az a következetes 

gazdálkodás – amit 2011-ben és 2012-

ben is folytattunk – oda vezetett, 

hogy az önkormányzatunk végig 

mûködõképes volt, stabil volt a gaz-

dálkodásunk. Ezen az úton kell 

továbbhaladnunk.

– A testületi ülésen téma volt a 

2014. évi költségvetés koncepciója. 

Miért volt erre már most szükség?

–  A vonatkozó jogszabály alapján 

a polgármesternek 2013-ban április 

30-ig a képviselõ testület elé kell ter-

jesztenie a következõ évi költségveté-

si koncepciót. Mi tudjuk, hogy 2014-

re, melyek azok a stratégiai célok, 

amelyek mentén a gazdálkodásunkat 

meg kell terveznünk, és melyek azok 

a fõbb irányvonalak, amelyek meg-

határozzák a város gazdálkodását. 

Tudjuk, hogy jelentõsen átalakult az 

önkormányzat feladatellátási rend-

szere az egészségügyben és az okta-

tás területén, valamint megváltozott 

a finanszírozás rendszere is. Ennek 

megfelelõen kellett a stratégiai célja-

inkat kidolgozni, az anyag ezt tartal-

mazza. Szeretném felhívni a figyel-

mét mindenkinek, hogy a város hon-

lapján a www.mezotur.hu-n, az elõ-

terjesztési anyagok megtalálhatóak. 

Az anyag összefoglalja, hogy melyek 

azok a kardinális pontok, amelyek 

mentén majd a költségvetést össze 

kell állítanunk. 

Ezek közül a feladatellátási rend-

szer újragondolását szeretném 

kiemelni. Át kell gondolnunk, hogy 

milyen gazdasági, társasági struktú-

rával kívánjuk a feladatainkat végre-

hajtani, hiszen ezeken a területeken 

is az a cél, hogy a feladatellátásunkat 

minél gazdaságosabban szervezzük 

meg, úgy, hogy eközben a színvonal 

ne csökkenjen. Sõt, ha lehet, akkor 

emelkedjen annak ellenére, hogy az 

önkormányzat az állami adósságát-

vállalást valamint a finanszírozási 

rendszer átalakítását követõen nincs 

jobb gazdasági helyzetben, mint 

2012-ben volt. Fontos hangsúlyozni, 

hogy csak stratégiáról volt szó, konk-

rét számok még nem hangoztak el. 

– A Sportcentrumban kialakításra 

kerül egy mûfüves football pálya. 

Mit tudhatunk errõl? Mikor lesz az 

átadás?

– Nagyon örülünk neki, hogy egy 

régi álmunkat válthatjuk most való-

ra a közös finanszírozás révén. A 

mûfüves kispálya a MAFC 

Sportegyesület beruházásában való-

sul meg. Valamivel több, mint bruttó 

17 millió forintból készül el, ehhez 

az egyesület 12 millió forintot szer-

zett. A hiányzó 5 millió forintot a 

város a költségvetésébõl biztosítot-

ta. Amit ezzel kapcsolatosan még el 

kell mondani, hogy 2010 óta 2 pályá-

zatot nyújtottunk be mûfüves pálya 

építésére, sajnos mindkettõ sikerte-

len volt. A pálya avatása május 11-én 

lesz, a városnapi programok kereté-

ben a Magyar Labdarúgó Old Boys - 

válogatott részvételével. A pálya fel 

van szerelve világítással is, így akár 

az esti órákban is használható lesz. 

– Mezõtúr részt vett a II. Magyar és 

Kínai Önkormányzatok Partnerségi 

Konferenciáján. Alpolgármester úr, 

miért fontos ez Mezõtúr városának?

– Ez nemcsak városunknak fon-

tos, hanem országunknak is. A kor-

mány meghirdette a keleti nyitást, 

amely hatalmas piacot és hatalmas 

lehetõségeket jelent. Talán ez is egy 

útja lehet a gazdasági válságból való 

kilábalásnak. A rendezvény 2013. 

április 24-én, Gödöllõn került meg-

rendezésre. A konferencián több 

mint 20 kínai önkormányzat vett 

részt. Az országok között mûködik 

egy szervezet, amelynek az a fel-

adata, hogy megvizsgálja, melyik 

magyar önkormányzatnak, mely 

kínai önkormányzat felel meg. A 

kapcsolatoknak az a lényege, hogy 

több éves kontaktus után akár gaz-

dasági kapcsolat is kialakulhasson, 

ez nagyon fontos lenne munkahely 

teremtés szempontjából, valamint 

egyéb területeken történõ elõrelépé-

sek miatt. Ezért célunk, hogy egy 

kínai partnert találjunk.

A konferencián a megbeszélések 

közigazgatás, víz - és környezetvéde-

lem, természeti erõforrások, mezõ-

gazdaság, kereskedelem, befektetés, 

városüzemeltetés, oktatás és kuta-

tásfejlesztés szekcióban zajlottak.

A felvettük a kapcsolatot a szerve-

zettel, melynek eredményeképpen 

remélhetõleg megtalálják azt a kínai 

települést, amellyel a késõbbiekben 

sikeresen együttmûködhetünk.

Bodor Márti

Közremûködött:

Nagy Zoltán, Index Tv

Képünk illusztráció
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Hirdetés
A Túri Olvasókör Egyesület 2013. május 16-20-ig kirándulást szervez 

Erdélybe Csíksomlyóra. 

Érdeklõdni lehet:
Patkós Éva: 06/30 602-3447        Kaloczkai Sándorné: 06/30 424-8206

Az önkormányzat területén az 

Alsórész-Oncsa városrészekben 

készült el legutoljára a szennyvíz-

csatorna hálózat. A beruházás 

2005-2006. években valósult meg 

40 % állami támogatásból valamint 

60 % víziközmû-társulat által felvett 

kölcsönbõl. A beruházás összkölt-

sége nettó 761.399 E Ft volt. A köl-

csön lejárati ideje 2013. május 31.

A beruházás befejezõdésével a 

társulat megszûnt és jogutódja az 

önkormányzat lett. A társulati köl-

csön fedezetét az OTP LTP szerzõ-

déses konstrukcióban a lakosság 

által fizetett érdekeltségi hozzájáru-

lás, a megtakarításokhoz kapcsoló-

dó 30 % állami támogatás és a 

megtakarítások 3 %-os mértékû 

kamata biztosítja. Az OTP LTP szer-

zõdések futamideje 96 hónap a 

megtakarítás megkezdésétõl szá-

mítva. A konstrukció lényege, hogy 

a lakossági megtakarítások rend-

szeresen havonta befizetésre kerül-

jenek. Ebben az esetben teljesül 

minden szerzõdéses feltétel és az 

eredeti számítások szerint az utolsó 

befizetést 2013. április hónapban 

kellett teljesíteni a lakosoknak.

Az OTP- LTP szerzõdéssel ren-

delkezõk fizetési elmaradás esetén 

a megtakarításhoz kapcsolódó 30% 

állami támogatásra nem lesznek 

jogosultak, ami a hitel visszafizeté-

sét megnehezíti, az így elmaradó 

állami támogatást az önkormány-

zatnak kell pótolni. Az érdekeltségi 

hozzájárulás adók módjára behaj-

tandó köztartozásnak minõsül.

Abban az esetben, amikor a lakos 

a befizetést késõbb kezdte meg, 

vagy a megtakarítások nem havon-

kénti rendszerességgel történtek, a 

megtakarítási idõszak végét késõbbi 

idõpontban határozza meg az OTP 

LTP. Ez azt is jelenti, hogy sokan 

kaphattak olyan értesítést, amely-

ben az OTP arról tájékoztatta, hogy 

a szerzõdés lejárata nem az eredeti 

idõpont, hanem késõbbi 

idõpontban-pl.: 2013.szeptember 30 

idõponttal- került meghatározásra. 

Az önkormányzat helyi adórende-

letében a szennyvízcsatorna beruhá-

zás megvalósításának területén lévõ 

ingatlantulajdonosok részére 2012. 

december 31-ig kommunális adóked-

vezményt biztosított abban az eset-

ben amennyiben a lakos teljesítette 

az érdekeltségi hozzájárulás megfi-

zetését. A kedvezményes idõszak 

meghatározásánál döntõ volt, hogy 

rendszeres megtakarítások mellett 

az utolsó befizetést 2013. április 

végéig kell teljesíteni. Ezért az egész 

évre vonatkozó kedvezményadás 

aránytalan mértékû elõnyben része-

sítette volna a lakosok egy részét.

Amennyiben a lakos az elmaradt 

megtakarításait befizette, akkor 

megtakarítási számla egyenlegének 

egyeztetése céljából javasoljuk a 

lakosnak, hogy keresse fel a Mezõtúri 

Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Iroda Adó csoportját ahol 

Bárdos Andrásné ügyintézõ ad felvi-

lágosítást a felmerülõ kérdésekre.

Varga Zoltán 

pénzügyi irodavezetõ

Lakossági tájékoztató

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. április 25-ei soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

- Mezõtúr Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

- Önkormányzati rendelet Mezõtúr Város Önkormányzata Képviselõ-

testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

- Önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról 

és az intézményi térítési díjakról szóló 15/2011. (VII.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról

- Önkormányzati rendelet Mezõtúr Város Önkormányzata 2013. évi költ-

ségvetésérõl szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

Dr. Szûcs Attila

jegyzõ

Közlemény

Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak

Ha belekerült az adósságcsapdába,  

ha nem tudja fizetni hiteleit,  

ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult Ön ellen

ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, 

ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, 

ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat

az új kormányzati intézkedésekrõl, az Eszközkezelõrõl és az

adósság mérséklési lehetõségekrõl.

Banki elszámolások szakirányú ellenõrzése

Pertársaság  „a tiszta lappal történõ kezdés”  érdekében

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Információk: +36 70 253 2910

                     valsagkezeles2008@gmail.com

                     www.bankikarosultak.hu

Felhívás

Mezõtúr területén megvalósított Alsórész-Oncsa városrészeket érintõ 

szennyvízcsatorna beruházáshoz felvett társulati hitel visszafizetésének 

határideje: 2013. május 31.

Felhívjuk az érintett terület lakosságának figyelmét, hogy az érdekelt-

ségi hozzájárulás megfizetését a hitel visszafizethetõségének érdekében 

haladéktalanul teljesítse.

Az OTP- Lakástakarékpénztári szerzõdéssel rendelkezõk fizetési elma-

radás esetén a megtakarításhoz kapcsolódó 30% állami támogatásra sem 

lesznek jogosultak, ami a hitel visszafizetését megnehezíti.

Ezúton is megköszönjük befizetéseiket.

A befizetésekkel és az elmaradásokkal kapcsolatosan felvilágosítást az 

alábbi helyen kaphatnak ügyfélfogadási idõben:

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda (Adó csoport), 

Mezõtúr Kossuth tér. 1., ügyintézõ: Bárdos Andrásné, tel.: 56/551938

Túri Vásár 2013. augusztus 11.
www.turivasar.hu

Tisztelt Fogyasztóink!

Tudomásunkra jutott, hogy a városba idegenek az ingatlanra próbálnak 

bejutni a vízfogyasztás feltérképezésére, a vízmérõ ellenõrzése céljából.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vízmû Kft. senkit nem bízott 
meg ilyen tevékenységgel!

Kérjük, vigyázzanak és kizárólag a társaság igazolványával rendelkezõ 

munkatársainkat engedjék be az ingatlanukra!

Mezõtúr és Környéke Vízmû Kft.
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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

Tájékoztató
A Készenléti Rendõrség pályázatot hirdet érettségivel rendelkezõ 

civilek részére a Rendészeti Igazgatóság Bevetési Fõosztály IV. XIV. 

Bevetési Osztály (Kiskunhalas), valamint Rendészeti Igazgatóság Bevetési 

Fõosztály V. XI. Bevetési Osztály (Pécs) állományába járõr munkakör 

betöltésére.

A felhívás részletei megtalálhatóak a www.police.hu/kr/allas
internetes oldalon.

Mezõtúr Város Önkormányzatának 

Bûnmegelõzési és Közbiztonsági 

Bizottsága 2013. április 18-án (csü-

törtök) 14.00 órakor ülést tartott. 

Jelen voltak: Szabó András az ügy-

rendi bizottság elnöke, Tóth Péter, a 

pénzügyi, városfejlesztési és környe-

zetvédelmi bizottság elnöke, dr. Gál 

Ferenc r. alezredes, Fejes Bálint, a 

Mezõtúri Polgárõr Egyesület elnöke, 

Liszkai Zoltán kirendeltség-vezetõ, 

tûzoltó alezredes, Ádám Tibor tûzol-

tóparancsnok, Sárkány Zsolt pártfo-

gó felügyelõ és Benkéné Szamecz 

Anita pártfogó felügyelõ Batta Attila 

Viktor alpolgármester, és dr. Gajdán 

Marianna aljegyzõ.

Az ülésen Dr. Gál Ferenc r. alezre-

des az egyes rendészeti feladatokat 

ellátó személyek tevékenységérõl, 

valamint egyes törvényeknek az isko-

lakerülés elleni fellépést biztosító 

módosításáról szóló  2012. évi CXX. 

törvény rendelkezéseibõl adódó fel-

adatokat ismertette. Tájékoztatást 

adott arról, hogy az iskolák környé-

kére vezényelt közterületi rendõrök 

az oktatási-, gyermeknevelési intéz-

ménnyel, illetve az önkormányzatok 

gyermekjóléti szolgálataival folyama-

tos kapcsolatot tartanak fenn annak 

érdekében, hogy az oktatási intéz-

ménytõl rendszeresen távol maradó 

gyermekkorú személyre vonatkozó 

információk a rendõrség számára a 

lehetõ legrövidebb idõn belül rendel-

kezésre álljanak. Intézkedést akkor 

kezdeményeznek, ha az észlelt 

körülményekbõl arra lehet következ-

tetni, vagy információ van arról, hogy 

nagykorú kísérete nélkül a közterüle-

ten, vagy nyilvános helyen tartózko-

dó gyermekkorú személy a tanítási 

napon a tanítási órától vagy az okta-

tási intézmény által szervezett köte-

lezõ foglalkozástól engedély nélkül 

maradt távol.

Sárkány Zsolt pártfogó felügyelõ 

tájékoztatta a Bizottságot a Pártfogó 

Felügyelet tevékenységérõl és arról, 

hogy 2013. februárjától személyi vál-

tozás történt a Mezõtúr, Túrkeve és 

Kétpó ellátási területen, a pártfogó 

felügyeletet Szalai Beáta és Benkéné 

Szamecz Anita pártfogó felügyelõk 

látják el. A jövõben Sárkány Zsolt a 

közérdekû munka büntetés szerve-

zésével és ellenõrzésével foglakozik 

és a folyamatban lévõ büntetõeljárás-

okhoz környezettanulmányt, illetve 

pártfogó felügyelõi véleményt készít. 

 A Polgárõr Egyesület munkájáról, 

valamint a tevékenységüket érintõ 

jogszabályi változásokról Fejes 

Bálint elnök tájékoztatta a 

Bizottságot. Elmondta, hogy a városi 

Polgárõr Egyesület alapszabályának 

módosításai hozzájárulnak ahhoz, 

hogy hatékonyabbá váljon az egye-

sület szolgálat ellátása. Az Egyesület 

új feladatai közé tartozik a közterü-

leteken közbiztonsági, bûnmegelõ-

zési, valamint bûnüldözési célból 

elhelyezett képfelvevõ által rögzített 

felvételek megfigyelése.

A Bûnmegelõzési és Közbiztonsági 

Bizottság a 4/2013.(IV. 18.) határo-

zatával elfogadta a 2013-2014. évre 

vonatkozó bûnmegelõzési és közbiz-

tonsági feladatok végrehajtására 

vonatkozó intézkedési tervét. Az 

intézkedési terv teljes terjedelmében 

megtekinthetõ Mezõtúr város hon-

lapján a www.mezotur.hu címen.

Herczeg Zsolt

polgármester

Tájékoztató

ArTúr Fesztivál 2013. augusztus 6-10.
www.muveszetinapok.hu

Mezõtúr Város Önkormányzata tájékoztatja a közlekedõket, hogy a  

kompközlekedés 2013. május 9-én csütörtökön  Mezõtúr-Szarvas között a 

Hármas-Körös folyón újraindul.

A komp az alábbi idõpontok között közlekedik:

Január              07:30-16:30

Február            07:30-16:30

Március            07:00-17:00

Április              06:00-18:00

Május               06:00-20:00

Június              06:00-21:00

Július              06:00-21:00

Augusztus       06:00-20:00,

Szeptember     06:00-18:00,

Október           07:00-18:00,

November        07:00-16:00,

December         07:30-16:00 

További felvilágosítás Gergely Antal vezetõ révésztõl a 06-30/393-13-53,  

vagy 06-30/855-20-65-ös telefonszámon kérhetõ.

Köszönettel: Gál Csaba (06-20/332-5890)

Polgármesteri Hivatal Mezõtúr

Mûszaki Iroda

Tisztelt Olvasók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bajtársi Egyesület által 2013. 

május 21-ére hirdetett emléktábla avatás elmarad. Az avatás tényleges 

idõpontjáról a késõbbiekben tájékoztatni fogjuk Önöket!

Megértésüket köszönjük!

Bajtársi Egyesület

Kompközlekedés



4 m e z õ t ú r  é s  v i d é k e 2013. május 10.

Az újságban megjelenõ írások képanyagát megtekinthetik Az újságban megjelenõ írások képanyagát megtekinthetik 
a www.mezoturesvideke.hu hírgalériájában.a www.mezoturesvideke.hu hírgalériájában.

2013. április 9-én a GENERALI 

Providencia Zrt. ünnepélyes keretek 

között nyitotta meg mezõtúri irodá-

ját. Majoros László a GENERALI 

Providencia Zrt. képviseleti projekt 

vezetõje elmondta, hogy a biztosító 

legfõbb célja az ügyfélközpontúság. 

Jelenleg 150 képviseleti irodával ren-

delkeznek, ezt 2015. év végére 300-ra 

emelik. Ezek a képviseleti pontok 

szolgálnak szerzõdéskötésre, tanács-

adásra, ügyintézésre, kárbejelentés-

re, autó esetében zöldkártya kitölté-

sére, utasbiztosításra. Az új képvise-

leti iroda vezetõje Csákváriné 

Szabados Éva, akinek neve már a 

mezõtúriak számára nem ismeretlen. 

Most irodája új arculattal új helyre 

költözött (Bajcsy Zs út 37/4 sz. alá). 

A megnyitón Gaál Tibor a Generali 

Biztosító Zrt. Közép-Magyarországi 

Területi Igazgatóság területi igazgató-

ja az egységes arculat hatékonyságá-

ról beszélt.                 Bodor Márti

Irodanyitás Mezõtúron
Városi szavalóversenyt tartott a 
Szent István Katolikus 
Általános Iskola 2013. április 
12-én  a költészet napjához 
kapcsolódva. A versenyt a 
város nagycsoportos óvódásai 
és alsó tagozatos diákjai között 
rendezték meg. Errõl beszél-
gettem az óvoda vezetõjével, 
Szûcsné Megyesi Erzsébettel.

– Immár 3. alkalommal kerül meg-

rendezésre ez a verseny, hogyan 

alakult az évek folyamán?

– Három évvel ezelõtt felvetõdött 

az ötlet így költészet napjához kap-

csolódva, hogy valami hagyomány-

teremtõt kellene alkotni. Az elsõ 

alkalommal az alsó tagozat 1-2. 

osztálya között hirdettük meg a 

versenyt. Második alkalommal már 

4. osztályig hirdettük meg a verse-

nyünket a nagy érdeklõdésre hivat-

kozva. Ekkor még a Közösségi Ház 

adott a rendezvénynek otthont. 

Idén már – 3. alkalommal – szintén 

nagy érdeklõdés elõzte meg a ver-

seny, így maximálnunk kellett a 

jelentkezõket, minden osztályból 

és csoportból 3-3 gyermek jelentke-

zését vártuk. Végül 78 gyermek 

jelentkezett a szavalóversenyre. 

Most, hogy elkészült ez a szép isko-

la úgy gondoltuk méltó helyszín-

ként szolgálja a rendezvényünket. 

Horváth Róbert, az iskola igazgató-

ja maximálisan támogatott bennün-

ket, az intézmény valamennyi dol-

gozója aktívan részt vett a szerve-

zésben és a lebonyolításban egy-

aránt. Már most mondhatom azt, 

hogy a 2014-es évben is szeretnénk 

megrendezni ezt a versenyt.

– Az óvódások hogyan szerepelnek 

a versenyeken?

– Már a kezdetek óta részt vesz-

nek az óvodások is a versenyeken. 

A mi óvodánkban mûködik dráma 

szakkör, ott már belekóstolnak a 

szereplésbe a gyerekek. Az volt 

ezzel a célunk, hogy ebben a gépie-

sített világban mi óvodapedagógu-

sok ezzel a szavalóversennyel 

elvessünk olyan magvat a gyerekek 

lelkébe a költészet által, ami majd 

egyszer lombos fává nõ majd. 

Nagyon fontos ezt már pici korban 

elkezdeni. József Attila is olyan 

dolgokat írt, amit már óvodáskórú-

ak is megértenek „Tüzoltó leszel s 

katona! Vadakat terelõ juhász!”. 

Úgy gondolom, hogy a mese, a vers 

átszövi az óvodai életet és az iskolá-

ban is rendszeresen jelen van.

– Volt e valami kritérium a verse-

ket illetõen?

– Nem. Most a természet csodáit 

jelöltük meg témakörnek, ez egy 

elég tág fogalom. Minden verseny-

nek megvan a maga tematikája, 

tavaly mivel késõbb sikerült megren-

deznünk, így az anya, a család köré 

építettük fel a versenyt. Aki végzett a 

szavalással kézmûves foglalkozáson 

vehetett részt, szintén a tavasz jegyé-

ben készíthettek díszeket.

– Mivel díjazzák a részvételt?

– Minden gyermek kap emlékla-

pot és 1-1 kis édességet. Vannak 

különdíjaink, amiket felajánlás 

után kaptunk, illetve van a városi 

különdíjunk, amit az 

Önkormányzati Hivatal ajánlott fel. 

Az elsõ három helyezett ajándéka 

egy könyv és Takács Gyõzõ által 

készített plakett. Herczeg Zsolt pol-

gármester úr egyéb teendõi miatt 

nem tudott maradni a díjátadáson, 

így Batta Attila Viktor alpolgármes-

ter úr adta át ezeket.

Bodor Márti

Szavalóverseny

Az Emberi Erõforrások 

Minisztériuma és a Kazinczy-díj 

Alapítvány–Péchy Blanka emlékére 

kuratóriuma a 2012-2013. tanévre is 

meghirdette a Kazinczyról elneve-

zett „Szép Magyar Beszéd” versenyt 

az általános iskolák 5-8. osztályos 

tanulói részére. Ez a verseny az 

ifjúság anyanyelvi nevelését, a 

beszédkultúra javítását szolgálja. 

Idén országos szinten arany minõsí-

tést nyert Szedlacsek Aletta Kinga a 

Városi Általános Iskola Rákóczi Úti 

Általános és Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvû Tagintézményének 

tanulója. Felkészítõ tanára: Bánné 

Gaudi Éva, akit Metzker Krisztina 

kérdezett az esemény kapcsán:

– Ez a verseny minden év tavaszán 

megrendezésre kerül. Elõször egy 

területi fordulón kell részt venniük a 

versenyzõknek, ahol Mezõtúrról és a 

környezõ kistérségi városokból érke-

zõ diákok mérik össze tudásukat. 

Ezen a fordulón Szedlacsek Aletta 

Kinga iskolánk tanulója elsõ helye-

zést ért el. Országos döntõbe mindig 

az itt elsõként végzett diákok jutnak 

be. Idén 70 gyermek vett részt a 

Kisújszálláson megrendezett orszá-

gos fordulón, ebbõl 16 gyermek 

kapott arany minõsítést. Ez egy igen 

rangos és elismert díj.

Mindenki azt gondolja, hogy egy 

szöveget felolvasni nagyon egyszerû, 

de ez nem így van. Ahhoz, hogy 

valaki egy olvasmányt elõ tudjon 

adni, ahhoz értenie kell azt, figyelni 

kell a szöveg összetartó-erejére, az 

írásjelekre, a tagadószavak hangsú-

lyozására… Rengeteg pontvesztéssel 

jár a rossz hangsúlyozás, a rossz 

tempó, a rossz hanglejtés.  A verse-

nyen két részben készülnek fel a 

diákok, egyrészt egy szabadon 

választott szöveggel, amit begyako-

rolhatnak, majd a helyszínen kap-

nak egy kötelezõ szöveget. Ez utób-

bit a versenyzõk nem ismerik, 15 

percet kapnak a szöveg feldolgozásá-

ra, mielõtt felolvasnák a zsûri elõtt.

 Aletta 7. osztályos. Nagyon szor-

galmas gyermek, kitûnõ tanuló. Aki 

ezen az országos versenyen részt 

vesz, automatikusan megkapja a 

Kazinczy bronzminõsítést, azonban 

ahogy említettem 16 gyermek kapja 

meg késõbb az aranyminõsítést. 

Ezen kívül Alettát kiemelték gyönyö-

rû és hibátlan felolvasásáért, és meg-

kapta a Szolnok Megyei Pedagógiai 

Intézet kiemelt különdíját is.

Bodor Márti

Kazinczy verseny 2013. április 5- 7.

Újságkihordókat keresek!
Tóthné Ónodi Anikó

06/30 240-9481
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Könyvtár „sarok”

Április 11-én a költészet szellemi-

sége hatotta át a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár termeit. 

Délelõtt 10 órára a Százszorszép 

Óvoda apróságai érkeztek meg a 

gyermekkönyvtárba, Lázárné Tor 

Ildikó és Varga Katalin óvónõk veze-

tésével. Verses ajándékkosarat hoz-

tak magukkal, melybõl vidám  rig-

musokat varázsoltak elõ. A könyvtá-

rosok bábjátékkal és verses mesék-

kel köszöntötték a kis vendégeket. 

Együtt ünnepelték a Költészet 

Napját! 

11 órától Jenei Gyula volt a 

könyvtár meghívottja.   A  Megyei 

Príma Díjjal kitüntetett költõ, az 

Esõ címû irodalmi lap fõszerkesztõ-

je Telekis diákoknak mutatta be a 

negyedévente megjelenõ folyóira-

tot. Kellemes egy órát töltöttek 

együtt a megyei irodalommal és 

Jenei költészetével ismerkedve. 

Délután a helyi költõket ültette 

egy asztal mellé a könyvtár a Henry 

Dunant Klub nyilvános foglalkozá-

sán.  Közülük néhányan a helyi lap-

ban publikáltak ( pl. a néhai Tóth 

Sándorné Terike néni,  Varga Mihály, 

Kozák Gabriella), Gönczi Eszternek 

és Pályi Zsuzsának emellett egy-egy 

kötete is megjelent már, helyi 

kiadásban. Fazakas László mezõtúri 

lelkész-igazgató irodalmi pályafutá-

sát pedig több verses kötet foglalja 

magába (Kõ kövön, Elvetélt idõ, A 

vizek kapujában). A versekben 

bõvelkedõ együttlétet zenei betétek 

színesítették. Megzenésített verse-

ket adott elõ Nagy Dóri (Teleki) és 

Szabó Viki (Ref. Koll.), zongorán 

Berczeli Endre kísérte õket. A bensõ-

séges programot a Club Local együt-

tes zárta a Bélley Ferenc által hang-

szerelt  költeményekkel. 

Négy órától a zsúfolásig megtelt 

olvasóteremben folytatódott a rendez-

vény, ahol Batta Attila Viktor alpolgár-

mester úr is jelen volt. Kicsik és 

nagyok, ifjak és felnõttek,  felváltva 

mondták el legkedvesebb verseiket.  A 

szebbnél szebb költemények közé 

Papp Nikolett (hegedû) és Horváth 

Kornél (gitár) gyönyörû játéka reme-

kül illeszkedett. Munkatársaimmal 

együtt e helyen is tisztelettel köszö-

nöm segítõink együttmûködését.

Berczeliné Boldog Mária

Költészet Napi programok a városi könyvtárban
Batta Attila Viktor, Mezõtúr város 

alpolgármestere nyitotta meg a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

és a Közösségi Ház közös szervezé-

sében meghirdetett III. Óperenciás 

Bábfesztivált. Április 19-ére báb-

színházzá varázsolták a munkatár-

sak a Jurta termet, a könyvtárban 

mûködõ Varázsparaván bábcsoport 

lelkes szülõi közösségének segítsé-

gével. Minden helyi általános isko-

lából érkezett bábcsoport, sõt még 

Tiszafüredrõl is. A rendezvény kere-

tében 12 színes elõadást láthatott a 

zsüri és az óránként változó gyer-

mekközönség. A gyerekek nagyon 

szeretnek egy-egy bábfigura szere-

pében megnyilvánulni. A bábozás 

kiváló módszer a gyermekek szemé-

lyiségének sokoldalú fejlesztéséhez, 

irodalmi érdeklõdésük felkeltésé-

hez. A remek hangulatú nap összeg-

zése: jövõre folytatás következik! 

E helyen is köszönjük minden 

csoportnak és vezetõjének a lelkiis-

meretes felkészülést, az odaadó rész-

vételt, a  Szent István Általános 

Iskola technikai segítségét, valamint 

Szabó Magdolna és Szabó Katalin 

gyönyörû bábjainak közreadását! 

DÍJAZOTTAK

„A legjobb elõadásért”  díj

MÁIAMIOPSZK – Manócska 

Bábcsoport – vezetõ: Siposné Varga 

Ildikó 

„A legszebb látványvilágért” díj

Tiszafüred – Bóbita Bácsoport – 

vezetõ: Kunné Körössi Katalin 

„A legvirtuózabb mozgatásért” díj

Református Kollégium  - Három 

pillangó címû elõadás – vezetõ: 

Albertné Seres Otília 

„A legjobb rendezésért”  díj

Szent István Katolikus Általános 

Iskola – KALÁSZ bábcsoport – veze-

tõ: Garainé Bordács Márta 

A legjobb családi elõadás díja

Baukó család 

Különdíj

Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár Varázsparaván 3 produk-

ciója – vezetõ: Szujó Tünde

Emléklap:

Veress Andrea

Kossuth Lajos Ált. Iskola – 

Szófalók bábcsoportja – vezetõ: 

Török Anita

Újvárosi Iskola bábcsoportja – 

vezetõ: Kelemen Edit 

A kapcsolódó rajzverseny díja-

zottja: Szebenyi Kristóf és Tóth 

Levente 

Berczeliné Boldog Mária

III. Óperenciás Bábfesztivál

A Búzavirág Népdalkör, Balázs Béláné vezetésével április utolsó szombat-

jára Mezõtúrra csalogatta a népdal szerelmeseit. A Városi Színházteremben 

megrendezett Népdalkörök Túri Találkozóján Batta Attila Viktor alpolgár-

mester úr köszöntötte a résztvevõ csoportokat. A közel három órás program 

keretében a házigazdák mellett fellépett a helyi Vadvirág Népdalkör, Bíró 

Lajosné citerás, a csabacsûdi, mezõberényi, mezõkovácsházi és öcsödi 

hagyományõrzõk és a  túrkevei Madarász Károly Népdalkör. Aki a gyönyörû 

napsütéses délutánon odaszánta az idejét, nem csalódott. Jó hangulatú, 

pergõ ritmusú elõadásoknak lehetett élvezõje, sõt bátorsága, kedve szerint 

nem  egyszer aktív résztvevõje. Gratulálunk a szervezõknek!

Berczeliné Boldog Mária 

Népdalkörök randevúja

Búzavirág Népdalkör   Foto: Index Tv

UTAZZUNK EGYÜTT! A Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban

2013. május 22-én 15:45-tõl Ari Ilona a mezõtúri Családfakutató Klub 

vezetõje vetítéses elõadás keretében osztja meg tenerifei utazási

élményeit. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! 

Mezõtúr Város Önkormányzata és a fõszervezõ

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit

2013. május 14-én 17 órakor kezdõdõ

Városnapi Képzõmûvészeti Kiállításra.

A megjelenteket köszönti: Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere

A kiállítást méltatja: Takács Gyõzõ képzõmûvész

A kiállítást megnyitja: Kiss Imréné Mikes Éva mûvésztanár

A rendezvény helyszíne: Városi Galéria (Mezõtúr, Múzeum tér 1.)

Közremûködnek a Rákóczi Úti Általános és

Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola diákjai

Felkészítõ tanár: Fodorné Vajai Krisztina
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Felhívás
A Mezõtúri Atlétikai Football Club Sportegyesület idén ünnepli fennállásá-

nak 90. évfordulóját. A jeles alkalomból jubileumi kiállítást rendezünk.

Kérünk mindenkit, aki a kiállítás idejére személyes relikviákat, régi fotó-

kat, írásokat, egyéb emléktárgyakat tud felajánlani, jelentkezzen az

alábbi elérhetõségek valamelyikén:

Szûcs Lajos

Telefon: +36 20 419 4242

E-mail: szucsl@mezotur.hu

Emellett várjuk a nem MAFC-hoz, de a mezõtúri sportélethez tartozó, már 

megszûnt egyesületekhez, szakosztályokhoz kapcsolódó felajánlásokat is.

Az átadásra szánt anyagokat, tárgyakat átvételi igazolással,

garanciával június 30-ig fogadjuk.

Átvevõ helyeink:

- Városi Oktatási Centrum (volt fõiskola) porta, Petõfi tér 1 sz.

- Tourinform Iroda, Kossuth tér 1 sz.       
      Köszönettel:

Herczeg Zsolt polgármester, a MAFC elnöke

Szûcs Lajos a MAFC elnökhelyettese

Korcsok Anita

Telefon:+ 36 20 220 3686

E-mail: akorcsok@mezotur.hu

Volt Mezõtúrnak a XX. század elsõ 

évtizedében egy ritka nagy tehetségû 

lelkipásztora, akit még a vallásos élet-

hez nem kötõdõ emberek is csodál-

tak, szerettek és elsirattak. 

Üstökösként jelent meg a magyar 

Sion egén, nagyszerû képességeivel 

és üstökösként tûnt le hirtelen, várat-

lanul élete delén, 43 éves korában, 

amikor igazán ragyogni kezdett csilla-

ga, országos érdeklõdést keltve. 

Amikor a kalvineumi hangversenye-

ken mindenkit meghódított szónoki 

varázsa, hangja, termete egész esz-

ményi megjelenése. A budapesti 

Kálvin téri templom is telve volt, ha 

ott õ beszélt alkalmanként, stílusának 

választékos, szép költõi nyelvezete 

lebilincselte hallgatóit. Kosztolányi 

Dezsõ is lenyûgözve hallgatta, ami-

kor Szép Ernõ (túri diák, költõ) 

lehozta ide Gergely Antalt hallgatni. 

Nagy írónk úgy vélekedett, hogy nem 

is papot hallott beszélni, hanem egy 

káprázatos képzeletû, keleti költõt 

Mezõtúron. Az élõ szóval való bánni 

tudásnak ilyen mesteri szintjével még 

nem találkozott. De Gergely Antalt 

hallani még Szarvasról is jöttek, 

kóberes szekérrel más hitû kereske-

dõk is, a kortárs Kun Zsigmond emlé-

kezete szerint. Õ teremtette meg 

Mezõtúron azt a szállóigét, ami úgy 

szólt hogy „Berettyó parti Athént csi-

nálunk Túrból”. A református gimná-

zium fejlõdéséért, emelkedéséért sok 

szálon tevékenykedett. S ez ütközé-

sekhez is vezetett. Szabad lelkû sze-

mélyiségében nem egyszer okozott 

feszültséget az akkori egyháztanács 

korlátolt, maradi felfogású intézkedé-

se, mely halála után éles sajtóviták-

hoz is vezetett. (Sõt perhez, a szabad-

kõmûvesség lelkészekre való betiltá-

sa kapcsán.) Közszájon forgott, hogy 

Gergely Antalt Túr õrölte meg. 11 

évig tevékenykedett a túri református 

egyházi életben. 11 évnyi sok-sok 

eszmény és küzdelem után hanyat-

lott daliás alakja a sírba. Temetésénél 

1912. február 13-án a hatalmas rész-

vét megmutatta az iránta érzett nagy 

szeretetet. Ott volt a templomban, aki 

csak befért, majd a fejfák honában a 

feneketlen sárban szinte egész Túr.

Gergely Antal, a dunavecsei molnár 

fia az elsõ négy osztály elvégzése után 

cseregyerekként Dunaharasztiba 

került egy sváb családhoz. Késõbb a 

budapesti református gimnáziumban 

tanult tovább. Kvártélyos volt egy 

rendõrcsaládnál. A természetes észjá-

rású, gyors felfogású gyermeket taná-

rai kedvelték, tanítványai is voltak, 

hogy némi pénzhez jusson. Elsõ éves 

teológus volt, amikor majdnem meg-

vakult. Hittel és alázattal fogadta a 

csapást. Ez adott erõt a gyógyuláshoz. 

1887-ben házasságot kötött Szirotka 

Margittal. 1897 elején kinevezték a 

budapesti gyûjtõfogház lelkészének. 

A megtévelyedett emberek lelkivilágá-

hoz közel tudott kerülni.  Szilárd 

meggyõzõdésévé vált, hogy csak erõs 

evangéliumi szellemmel lehet gátat 

emelni a börtön felé vezetõ úton. 

Nagyon fontosnak tartotta a missziót. 

1900 szeptemberében fogadta el a 

mezõtúri gyülekezet meghívását. Elsõ 

évében megalakította a Szeretet 

Szövetséget, a szegények iránt érzett 

felelõsséggel, az olvasó majd ifjúsági 

egyesületet. Minden alkalmat megra-

gadott eszméinek megvalósítására. 

Jelszava a „haladás” volt, emelni a 

fõgimnázium színvonalát. Minden 

gyereket sajátjaként szeretett és terelt 

a helyes útra. Legcsodálatosabb hatá-

súak a koporsónál mondott imái, 

beszédei voltak, melyekben szinte 

együtt szenvedett gyülekezetével, 

mélyrõl fakadó vigasztalást nyújtva 

ezáltal. Emésztõdött önön tüzében, el 

kellett égnie.

Beszédeit ritkán írta le. Halála 

után mégis meg tudták jelentetni 

munkáit, mert voltak akik gyorsírás-

sal megörökítették némelyiket. A 

Világosság c. helyi református folyó-

irat megõrizte (1908. március) 

„Elmúlt a tél” címû szépséges, õszin-

te, márciusi gondolatait. Nagyvonalú, 

mûvészi síremléke országos méretû 

közadakozásból jött létre. A költsé-

gek tetemes részét Sajóvámosról her-

ceg Odescalchi Gyuláné küldte. 

Tavaly volt halálának 100 éves évfor-

dulója. Emlékezzünk rá szeretettel.

(Források: Gergely Antal emlék-

füzet Debrecen 1912.; Gergely Antal 

írott munkái Mezõtúr 1912.)

Kissné Mikes Éva

In memoriam Gergely Antal 1869-1912

„Meglehet még az, ami elveszett”

Mindazokért szeretnék tenni vala-

mit, akik már elmentek, és már nem 

tudnak itt lenni velünk, csak gondola-

tainkban, lelkünkben és érzelmeink-

ben. Ezzel a koncerttel szeretném egy 

picit visszalopni emléküket és meg-

köszönni, ha rövid ideig is, de itt vol-

tak velünk. Hol van Balázs Fecó és a 

Korál. Na erre a bûvészmutatványra 

készülök most, mivel Juhász Lacinak 

a családján kívül a Korál Együttes volt 

a mindene. Ebben kérem a segítsége-

teket! Egy Balázs Fecó estet szeretnék 

szervezni, 2013. június 28. 18 órától a 

játszótéren. Nagyon sokan támogat-

nak ebben: a helyi rockerek, a volt 

rockerek és az igen tehetséges helyi 

zenekarok, a Közösségi Ház. Pocok, 

Hifi, Herczeg Zsolt, Kozák Zsolt, 

Csányi Ricsi, Tuhai Anita, és még 

sorolhatnám.Lényegében azért írtam 

ezt a cikket, hogy elõre is megkö-

szönjem a támogatásotokat. Ha bár-

miben jó szívvel tudtok segíteni, én 

azt szeretettel elfogadom. Bármilyen 

anyagi segítséget is elfogadunk. Vagy 

személyes megkereséssel a játszóté-

ren vagy a Közösségi Ház gazdasági 

hivatalában, mert Balázs Fecó tehet-

ségének megvan az ára, amit sajnos 

én egyedül nem tudok kifizetni.

Tisztelettel:

Mányi Tibusz író

„Az írónak a tapasztalat és a 

szenvedés drága kincs.”

Emlékezzünk Juhász Lacira

Tisztelt Olvasók!
Osztálytalálkozókról, iskolai-, óvodai-, szabadidõs-, sportközösségek kirán-
dulásaikról, sporteredményeirõl szóló beszámolókat szóközzel együtt 1500 

karakter terjedelemben, fénykép nélkül áll módunkban megjelentetni.

Igény esetén lapunk internetes megjelenési formájában a teljes terjedelmé-

ben elhelyezzük az anyagokat.

Megértésüket ezúton is köszönöm.

Bordács László, Felelõs szerkesztõ

ISMÉT SZÍNHÁZ! 
Fergeteges szereposztással! 

(Straub Dezsõ, Beleznay Endre, Csala Zsuzsa, Sáfár Anikó, Harsányi Gábor)

Ki a hunyó? - avagy Bubus
Városi Színházterem - 2013. június 6. 19 óra - csütörtök

Jegyek vásárolhatók a Közösségi Ház pénztárában az I. emeleten!
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Április elején nem gondoltam 

volna, hogy 10 cm-es hóban kell jár-

nom az utcán. Otthon fûtenem kel-

lett, a híradásokban csak természeti 

csapásokról olvashattunk (idõjárás, 

belvíz, árvíz). Ez a mai gazdasági 

helyzetben az országra, városunkra, 

a lakosokra is plusz terhet, anyagi 

kiadást eredményezett. Ebben a 

nehéz helyzetben, ez mindenkit rosz-

szul érintett. De remélem, eljön újra 

a mi idõnk! Bebarangoltam az egész 

várost és örömmel tapasztaltam, 

hogy játszótereinken, a Bánya-tó kör-

nyékén rend uralkodik. Már csak a jó 

idõ szükségeltetik és újra gyermeke-

inkkel telnek meg a játszóterek. Az 

egész városban újra virágoznak a fák, 

az utakon kulturált rend van. 

Nemsokára megkezdõdnek a város 

által szervezett programsorozatok 

(Május 1., Gyermeknap, Városnap, 

Mûvészeti Napok és a Túri Vásár), 

ahol az egész lakosság részt tud 

venni, önfeledten tud szórakozni, és 

jóllakathatja a lelkét. Túrám során 

rájöttem, hogy ezért köszönettel tar-

tozunk, ugyanis a játszótereken, a 

Közösségi Házban, sportpályán 

(mûfüves) és a liget környékén, eze-

ken a helyeken is gyönyörû rend van, 

és várjuk a gyerekeket, a lakosságot, 

hogy ezt újra ki tudjuk használni, 

ugyanis végre eljött a mi idõnk.

A fásultságnak vége! Jön a jó idõ! 

Irány a természet!

Tisztelettel:

M. T. a város cirkálója

Dánfoki Üdülõközpont – Békés
Békés Város határában, csendes környezetben, mégis frekventált 

helyen található üdülõközpont 25 hektáros zöldterületen várja a vendége-

ket. A Körös folyó és a kishajókikötõ 200 méteres távolsága kiváló vízitú-

ra-bázissá, vonzó kirándulási célponttá teszi üdülõközpontunkat.

Szolgáltatásaink: szálláslehetõség sátorral, faházban és kõépületben, 

biztonságos, fokozatosan mélyülõ, homokos partú szabadstrand, mely 

horgászásra is alkalmas, focipálya, röplabdapálya, strandfoci pálya, hatal-

mas zöldterület szabadtéri játékokhoz. Tûzrakó helyeink hangulatossá 

varázsolják a tábori éjszakákat.

További információ: www.danfok.hu

Remélem, eljön újra a mi idõnk!

A Panzió Szarvason a 44-es fõút 

mentén, a városközpontban talál-

ható. A külsõ és belsõ kialakításá-

ban egyaránt elegáns, ízlésesen, 

színvonalasan berendezett panzió 

szeretettel várja az átutazó, vala-

mint a városba érkezõ turstákat, 

üzletembereket, bel- és külföldi 

vendégeket. Az elsõ osztályú panzi-

óban 2 lakosztály, 3 apartman és 7 

kétszemélyes szoba található. A 

szobák légkondícionáltak, illetve 

minden szoba színes TV-vel, hûtõ-

vel, telefonnal, rádióval felszerelt. 

Ezen kívül az internetzni vágyók 

részére a szobákban wifi használ-

ható. A földszinten egy klimatizált 

drinkbár-kávézó, valamint 16-20 fõ 

részére egy különterem is a vendé-

gek rendelkezsére áll. A kikapcso-

lódni, pihenni vágyók igénybe 

vehetik a szaunát és a szoláriumot. 

Személygépkocsival érkezõk részé-

re a belsõ udvaron zárt parkoló 

biztosított. 

 Halászcsárda leírás:

Szarvason a város nyugati kapujá-

ban a 44-es fõút mellett, a Holt-Körös 

hídjánál, az Erzsébet-liget évszáza-

dos fáinak árnyékában, közvetlenül a 

Körös partján található a csárda. 

Személygépkocsival érkezõ vendége-

ink számára a parkolás biztosított. A 

hangulatos parti kerthelységben hét-

végenként élõzenével várjuk vendé-

geinket. Szállás valamint horgászási 

és vízisportolási lehetõség, illetve 

szállóvendégeink részére külön zárt 

parkoló áll rendelkezésre. A magya-

ros, házias, bõ ételválasztékból min-

denki kiválaszthatja a kedvére valót!

Szolgáltatásaink: zárt parkoló, 

saját strand és horgászmóló, 

vizibicikli, túrakenu és –kajak, hor-

gászcsónak, kerékpár kölcsönzés, 

telefon, fax, wifi kapcsolat, 

légkondícionált, franciaágyas, szí-

nes tévével, hûtõszekrénnyel fel-

szerelt szobák.   Üdvözlettel:

Bohákné Snajder Anikó

66/313-417

Lux Panzió

Gyereknap

2013. május 26. 
Városi Strandfürdõ

Belépés 400 Ft, 3 év alatt ingyenes!
Az elsõ 200 belépõnek ingyen lufihajtás!

Programok:

10:00 Bábelõadások

11:00 Leg a láb

12:00 Dalma Dance Club

13:00 Bohócmûsor

14:00 Holdvirág zenekar

15:00 Városnapi köszöntések,  

    tombola

16:30 Wing-Tsun bemutató

17:30 Csiga Duó mûsora

19:00 Szabó Dávid (X-Faktor)

Kísérõ programok: 

Kézmûves foglalkozások, 

Kutyaszépség verseny

Kerékpáros ügyességi verseny

Arc- és hennafestés

Ugrálóvár

Horgászat

Trambulin

Népi játszóház

Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Már hagyomány a Mezõtúr VSI 

úszóinál, hogy az év elsõ országos 

jellegû megmérettetésén, a 

Rövidpályás Vidékbajnokságon kép-

viselik városunkat. Ez így volt az 

idén is. A Nagy Kitti, Csató Blanka, 

Bíró Csenge , Lengyel Norbert, 

Fésûs Renáta, Karapancsev Kristóf 

összeállítású csapatból: Kristóf 100 

m mellúszásban 5., 200 m gyors-

úszásban 8., Norbi 200 m hátúszás-

ban és 400 m gyorsúszásban 4., 100 

m hátúszásban 5., 50 m hátúszás-

ban 7., Csenge 50 m hátúszásban 8., 

Kitti 100 m pillangóúszásban 7., 200 

m gyorsúszásban 8., Reni 200 m 

mellúszásban 7. helyen végzett. 

Többen egyéni csúcsot úsztak, 

összességében a csapat az elvárá-

soknak megfelelõen teljesített. 

További eredmények a musz.ramin.

hu web oldalon.

Gratulálunk a versenyzõknek, 

Csipes Andor edzõnek! 

Köszönjük a felkészüléshez nyúj-

tott segítséget szakosztályunk támo-

gatóinak: Mezõtúr Város 

Önkormányzata,  Mezõtúr és Vidéke 

Víz- és Csatornamû Kft.

kiru

XVII. Országos Rövidpályás Vidék Bajnokság Hódmezõvásárhely, 
Gyarmati Dezsõ Sportuszoda 2013. április 11-13.

III. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-

Tud Regionális Középdöntõje a 

Hontrovel Kft. rendezésében 2013. 

március 19-én a harkányi Termál 

Hotelben zajlott.

A hotel gyógyvize, szaunája, ven-

dégszeretete segített a szereplõk 

elõzõ esti ismerkedés és a másnapi 

megmérettetésre való felkészülésé-

ben. A mezõtúri Tisztelet Vasutas 

Klubból Szûcs Péterné Zsuzsa 

Kaffka Margit: Petika jár címû vers-

sel, valamint Oroszné Szamos 

Margó Simon István: Mirza és 

Galgóczi Erzsébet: A vesszõ címû 

novellájával szerepelt. Örömmel 

tapasztaltam, hogy mennyire aktí-

vak, lelkesek tudnak lenni gondok-

kal teli életünkben is az emberek. 

Kis napfényt hozott minden ver-

senyzõ produkciójával. Szurkolók 

is voltunk jócskán, tapssal, jó szó-

val jutalmaztunk minden fellépõt.

Izgalommal várjuk a döntõre 

invitáló meghívókat!

Molnár Erzsébet

Ki-Mit-Tud

A fotón Kovácsné Pöszike klubvezetõ, a két szereplõ és a szurkolók láthatók.
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK 
Soltész Antal élt 72 évet,

Szûcs Árpádné Szegedi Mária élt 87 évet,
Kovács Lajos élt 76 évet,
Szabó Lajos élt 82 évet,
Kun Lajos élt 57 évet,

Szabó János (Charly) élt 56 évet,
Lévai Sándor élt 72 évet,
Nagy András élt 84 évet,

Rácz Jenõ Elekné Oláh Erzsébet élt 63 évet,
Dorogházi Józsefné Kun Róza élt 58 évet,

Szollár Pálné Török Zsuzsanna élt 89 évet,
Tóth Adrienn élt 17 évet,

Igriczi Istvánné Tóth Ilona élt 80 évet.

Nyugodjanak békében.

Bíró AnnaBíró Anna
(Sipos Karina)(Sipos Karina)

Készenléti gyógyszertár
Május 10-16-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
Május 17-23-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Május 11-12-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 56/350-600, 06/30/963-5209
Május 18-19-20-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

Ü G Y E L E T E K

Csuka Zoltán JózsefCsuka Zoltán József
(Tirszin Éva)(Tirszin Éva)

Herczeg LíviaHerczeg Lívia
(Tóth Linda)(Tóth Linda)

Szegedi Dávid ImreSzegedi Dávid Imre
(Oláh Erzsébet)(Oláh Erzsébet)
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