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Az 1848/49-es Forradalom és 

Szabadságharc 165. évfordulójára 

emlékezett a város. Az ünnepi prog-

ramsorozat március 15.-én 9 órakor 

a Belvárosi Református Temp-

lomban kezdõdött, majd 10 órakor 

folytatódott a Polgármesteri Hivatal 

aulájában. Az ünnepi mûsort a Túri 

Lovas Klub huszárainak megérke-

zése nyitotta meg, majd a megjelen-

teket Ondavay Tibor pápai prelátus 

köszöntötte. Köszöntõjében méltat-

ta a márciusi ifjakat, majd üzenet-

ként elmondta, hogy a felgyorsult 

világban nehéz észrevenni a tiszta 

értékeket „De van egy hely, egy min-

den korban érvényes erkölcsi mérce: 

a szülõföld, a haza, a nemzet.” A 

hazafiasságra hívta fel a figyelmün-

ket, és elmondta „Oly korban élünk, 

amely érettséget követel tõlünk. 

Szabadság nincs felelõsség nélkül! 

Mindenért és mindenkiért! 

Akarjunk közös magyar jövõt építe-

ni.” Elmondta azt is, hogy ez csak 

akkor mûködhet, ha él bennünk a 

hazaszeretet és az egymás iránti 

szeretet. A márciusi ifjak tudták ezt 

„Tudták, hogy a magyarság jövõ-

je…/ …egy valamitõl függ: tudják-e 

szeretni a hazát és benne egymást.”.

A köszöntõ után a Szent István 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

ünnepi mûsora következett. A diá-

kokat felkészítette Hegedûs 

Csabáné – magyar szakos tanár –, 

akinek fõként a rendezés volt fel-

adata és Fekete Erzsébet 4. osztá-

lyos osztályfõnök, tanító, aki a ver-

seket, szövegeket tanította be. A 

mûsort a 4. osztályos tanulók készí-

tették el, az õ segítségükre volt két 

fõ nyolcadik osztályos, egy hetedi-

kes, két hatodikos diák és az ének-

kar. A felkészülés egy hónapot vett 

igénybe, amit a gyerekek nagyon 

élveztek. A mûsor elején a himnusz 

elsõ versszakát óvodások adták elõ, 

ezzel is jelezték a felkészítõ tanító-

nõk, hogy ez nem egy szokványos 

mûsor lesz. Az iskolában már 

hagyomány, hogy a 4. osztály 

készül a március 15-ei mûsorra, a 

tanári kar úgy gondolta, hogy a 

1848-as szabadságharc szellemisé-

ge – bátorság, az összetartás, a lel-

kesedés –erre a korosztályra illik. 

Hegedûs Csabáné elmondta, hogy õ 

a kezdetektõl a Polgármesteri 

Hivatal lépcsõjére tervezte az elõ-

adást, aminek az idõjárás nem ked-

vezett, viszont a gyerekek nagyon 

rugalmasan kezelték a helyszínvál-

tozást. A mûsor elején a versek a 

tavaszt szimbolizálták, az utolsó 

versben a természeti kép a forrada-

lom jelképévé vált „Jégkirályt lin-

csel a Tarna!”. Majd következtek a 

történelmi tények, az 1848. március 

15. nap eseményei.

Fekete Erzsébet tanárnõ végig 

követte a gyerekek felkészülését a 

megvalósításon át. Csillogó sze-

mekkel, büszkén mesélt kisdiákjai-

ról. Elmondta, hogy ilyen gyorsan 

verset még nem tanultak meg a 

diákok, mint most. Olvasásból is 

ennél a témakörnél járnak és élvez-

ték, hogy benne van a szövegük az 

olvasott anyagban. Nagyon büsz-

kék voltak magukra, mert mûsoruk 

nagy sikert és elismerést aratott a 

jelenlévõk körében. Senki nem 

akart kimaradni a mûsorból és fel-

készítõ tanáruk is nagyon ügyelt 

arra, hogy mindenki szerepeljen.

A mûsort követõen a koszorúk 

elhelyezésére került sor a Kossuth 

szobornál.

Az ünnepi programsorozat már-

cius 16-án 14 órakor folytatódott a 

mezõtúri rajtanárok kiállítás meg-

nyitójával. A városi Galériában 12 

fõ kiállító alkotásait tekinthetik meg 

2013. április 27-ig. Majd 16 órakor a 

Túri Fazekas Múzeumban Veres 

Gyula önálló kiállítás megnyitója 

zárta az ünnepi megemlékezést, 

ami 2013. május 12-ig látható.

A Szent István Katolikus 

Általános Iskola köszönetet mond a 

szereplõknek:

Balogh József, Balogh Katalin, 

Barcsi Szilvia, Borzi István, Burai 

Klaudia, Csató Bianka, Cseh József, 

Farkas Tímea, Gyõri Adrienn, 

Juhász Gergõ, Kirják Tamás, Kiss 

Alexa, Kiss Dorina, Kiss Mónika, 

Kiss Petra, Kormos Szabolcs, Lajter 

Dorina, Lénárt Márk, Madarász 

Dávid, Molnár Anita, Papp Imre, 

Pusztai Alexandra, Szabó Beatrix, 

Szabó Daniella, Szentpéteri György, 

Szonda László, Tóth Anna, Varga 

Tamás, Hanzel Lara, Kovács Tímea, 

Takács Anna, Papp Ágoston, 

Muzsai Tamás, Baranyi Fruzsina, 

Patkós Tamara, Ugrai Nikoletta

Köszönet a közremûködésért: 

Székely Orsolyának, Karapancsevné 

Jász Ildikónak, Madarászné Marosi 

Edinának, Berczeli Endrének, 

Petróczki Csabának, Szûcsné 

Megyesi Erzsébetnek, Czihat 

Veronikának, Papp Nikolettnek, 

Horváth Kornélnak, valamint 

Ondavay Tibor plébános úrnak.

Szeretnénk köszönetet mondani 

a szereplõ gyerekek szüleinek, akik 

a felkészülés során támogattak ben-

nünket, segítették a munkánkat, és 

március 15-én a zord idõjárás elle-

nére eljuttatták gyermeküket az 

ünnepség helyszínére.

Bodor Márti

1848. március 15-re emlékeztünk

Részlet a Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda mûsorából

Rajztanárok kiállítása a városi 
Galériában, 2013. április 27-ig

Veres Gyula kiállítása a Túri Fazekas 
Múzeumban, 2013. május 12ig
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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

Felhívás
tüdõszûrõ vizsgálatra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezõtúr városban

2013. április 18-tól -2013. június 13-ig

tüdõszûrõ vizsgálatot végeznek.

A szûrõvizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/ 

bemutatása szükséges.

Felhívom a 40 éves és ennél idõsebb lakosok figyelemét, hogy 
részükre a tüdõszûrõ vizsgálat térítésmentes!

 

A szûrés helye: Mezõtúr, 

Újváros XIII. utca 11. (Színpados 

Iskola). A szûrést az új digitális 

rendszerû tüdõszûrõ géppel

végzik el. 

A vizsgálat idõpontja: 
hétfõ 12 –   17-ig

kedd 8   –   13-ig

szerda 12 –   17-ig

csütörtök 8   –   13-ig

péntek               8   -    13-ig 

Az utolsó szûrési napon (2013. június 13. csütörtök) a vizsgálat

8 - 12.30-ig tart.

A saját és mások egészségének megõrzése érdekében kérjük a szûrõ-

vizsgálaton  megjelenni szíveskedjenek!

14. és 40. éves kor között, akinek munkájához vagy továbbtanulásához 

kötelezõ a szûrés, foglalkozás egészségügyi /üzemorvosi/ beutaló

szükséges.

 A szûrõvizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez csekket kapnak a helyszí-

nen - megközelítõleg 1.700 Ft-ról -  ,melynek a befizetést igazoló

szelvényét  fel kell mutatni a helyszínen.

18. év alattiaknak a szûrés elvégzéséhez szükség van a szülõi/törvényes 

képviselõi beleegyezésre, az erre szolgáló nyomtatványt a helyszínen 

kell aláírni. Ezzel egyidejûleg be kell mutatni mind a szülõ/törvényes 

képviselõ, mind a 18. év alatti személy személyi igazolványát és

TAJ kártyáját.

Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válasz-

boríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt.

 Tegyen egy lépést egészsége megõrzése, a betegségek korai felismerése 

érdekében!

dr. Szûcs Attila 
jegyzõ

www.turivasar.hu

Mezõtúr város polgármestere - csatlakozva „A legszebb konyhakertek” – 

Magyarország legszebb konyhakertjei országos  programhoz - meghirdeti 

„A legszebb konyhakertek” 
címû programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy 

barátai udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél 

több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történõ részvétel feltételei: 

• az illetõ a programhoz önként kíván csatlakozni,

• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett 

• balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol

• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák – megmûvelt földterület méretei alapján:

• Balkon kategória: Erkélyen kialakított 

• Mini kategória:  10 – 50 m2 

• Normál kategória:  50 m2 felett

• Zártkert 1. kategória: Zöldség

• Zártkert 2. kategória: Gyümölcsös 

Jelentkezési határidõ:  2013. április 15. 

Jelentkezés módja:  A Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhetõ és leadható: 

• A Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal fõportáján

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy 

annak megmûvelõje.

Jelentkezéskor, illetve a program idején szívesen veszünk fotót a balkon-

ról vagy a kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját.

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

1.A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelye-

zett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen

2.A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének 

megfelelõen

3.A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen 

gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4.A kert rendezett környezetben helyezkedjen el

5.A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen

6.Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan vezetett 

Permetezési napló
7.Elõnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és 

öntözés esetén a csatorna/esõvíz használata.

Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezés és indokolt esetben 

különdíjak a helyi fazekas mesterek alkotásaiból, polgármesteri elismerõ 

oklevél

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb 
konyhakertje” díjra történõ jelölésre, minden kategória elsõ helyezettje 

lesz jogosult a zsûri által tett külön ajánlás alapján.

Országos díj: 

•Bronzplakett – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas 

szobrászmûvész alkotása

•Miniszteri elismerõ oklevél, 

melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között 

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia 

ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (június 20-ig és augusztus 31-ig) 

történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: várható idõpontja 2013. október 15.

Várjuk minden zöldség/gyümölcstermesztõ kertmûvelõ jelentkezését!

Herczeg Zsolt
polgármester
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Felhívás
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, 

díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.(IV.15.) önkor-

mányzati rendelet alapján „Mezõtúr sportjáért”, „Mezõtúr kultúrájáért”, 

„Mezõtúr neveléséért, oktatásáért”, „Mezõtúr gyermekeiért”, „Életmûért” 

kitüntetések, valamint oklevél adományozására 2013. április 10-éig tehet-

nek javaslatot. 

A „Mezõtúr sportjáért” és a „Mezõtúr kultúrájáért” kitüntetés a 2013. 

május 11-ei „Városnapi programsorozat keretében”, a „Mezõtúr nevelésé-

ért, oktatásáért”, „Mezõtúr gyermekeiért”, és „Életmûért” díjak a Városi 

Pedagógusnapon kerülnek átadásra. 

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatko-

zott önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a polgármesteri hivatal-

ban Makainé Ésik Klára ügyintézõnél (Tel.: 56/551-913) és a könyvtárban 

megtekinthetõ.

Herczeg Zsolt
polgármester

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. március 13-ai soron kívüli 

nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

- Mezõtúr Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérõl,

- a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervrõl szóló 2/2004.

(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi 

könyvtárban.

A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza por-

táján lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila sk.
jegyzõ 

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 Hatósági Iroda (Ügyfélszolgálati 

csoport), Mezõtúr Kossuth tér. 1., ügyintézõ: Bárdos Andrásné,

tel.: 56/551938

Mezõtúr Város Önkormányzata

Megjelent

 a Lámpás 2. száma.

Kapható a Közösségi Ház portáján.

Ára: 1200 Ft 

Felhívás
Lévay Gyula mezõtúri fényképész emlékkiállításához továbbra is 

várjuk a felajánlásokat. Különösen 1934. és 1945. között készült alkotá-

sait, valamint elsõsorban az 50-es évek fényképeit.

Beadási határidõ: 2013. április 15.

Az egyesületi iroda nyitvatartása minden hétköznap 9-15 óra között 

a Petõfi út 5. szám alatt. Várjuk segítõ szándékukat.

Szabó András 
a Bodoki–Fodor

Helytörténeti Egyesület elnöke

Az utóbbi idõben elterjedt, az 

ivóvíz szennyezett minõségével 

kapcsolatos vélekedések miatt, sze-

retnénk arról némileg bõvebb tájé-

koztatást adni. Mindenek elõtt le 

kell szögezni, hogy településünkön 

az ivóvíz minõsége, összetétele 

semmit nem változott az elmúlt 

években. A városi ivóvízhálózaton 

szolgáltatott víz átlagosan 15 µg/

liter arzént tartalmaz, a vízmû fenn-

állása óta. Azonban a WHO 

Vízminõségi Irányelvei és ezzel 

összhangban az EU vonatkozó 

irányelve szerint is 10 µg/liter az 

arzén határértéke az ivóvízben. Ez 

a határérték 2009. decemberéig 50 

µg/liter volt, majd 2012. december 

25-ig az Európai Bizottság hozzájá-

rulásával, átmeneti 20 µg/liter 

határérték volt érvényben. A szigo-

rú határértéknek némi magyarázata 

lehet, az eltérõ táplálkozási szokás, 

mivel az EU a napi összes arzén 

bevitel mértékébõl indul ki, mely a 

nyugati államokban a hazánkhoz 

képest nagy mennyiségû, viszony-

lag sok arzént tartalmazó tengeri 

élõlények fogyasztása miatt eleve 

magas. Az átmeneti idõszak alatt, a 

megkezdõdött projektek ellenére 

sem sikerült biztosítani, hogy 

Magyarországon az ivóvíz hálózato-

kon szolgáltatott víz arzén szennye-

zettsége az Európai Unióban érvé-

nyes határértéknek megfeleljen. Az 

erre vonatkozó, 201/2001. (X.25). 

Kormányrendelet szerinti vízminõ-

ség biztosítása az üzemeltetõ fel-

adata, melyet az illetékes 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat ellenõriz, és betartása alól 

felmentést nem adhat. Fentiek 

miatt vált szükségessé ideiglenes 

megoldásként, az általunk beveze-

tett módon biztosítani az arzén-

mentes ivóvizet. A csapvíz fogyasz-

tása, figyelembe véve az egészség-

ügyi határértékeknél alkalmazott, 

többszörös biztonsági tényezõt is, 

véleményünk szerint az egészségre 

kockázatot nem jelent.

Tájékoztató az ivóvíz arzén szennyezettségérõl

Tájékoztatásul ez úton is közöljük az arzénmentes vízvételi lehetõségeket:

Közkifolyóról:
• Alkotmány u. – Nagycsapatkert u. sarkán

    minden nap  0 – 24 –ig 

Tartályos vízszállítással:
• Balassa u. – IX. u. saroknál (Kubikos szobor)

hétfõtõl -péntekig  8 – 8:45 - ig

• Kiss J. u. – Munkácsy u. saroknál

hétfõtõl -péntekig  9 – 9:45 - ig

• Bajcsy Zs. u.- Csokonai u. saroknál

hétfõtõl -péntekig 10 – 10:45 -ig

Mezõtúr és Környéke Víz- és Csatornamû Kft.

VÉRADÁS
2013 április 10-én, szerdán hosszabb ideig,

8.00-15.00-ig várjuk a véradókat a közösségi házban.

Magyar Vöröskereszt
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Az egyesület 1975-ben alakult 

meg a mezõtúri laktanyában, önál-

ló civil szervezetként 1990-ben 

jegyezte be a Szolnok megyei 

Bíróság. Az egyesület 2012-ben 16 

fõ taggal mûködött, tagjai nyugállo-

mányú katonák és özvegyek. Mint 

bejegyzett szervezet választott 

vezetõséggel bír, évente tartanak 

beszámoló közgyûléseket. A 

Bajtársi Egyesület Országos 

Szövetségének tagjaként országos 

segítséget kapnak munkájukhoz. 

Az egyesület megemlékezik a 

nemzeti ünnepekrõl, koszorúzáso-

kon vesz részt. 2012-ben a Karcagi 

Nagykun Bajtársi Egyesülettel 

együttmûködve közös rendezvénye-

ken és kirándulásokon vettek részt.

A HM. KIEG. Toborzó és 

Érdekvédelmi Iroda Szolnok támo-

gatja és ügyintézi a nyugállomá-

nyúak és özvegyek egészségügyi és 

szociális helyzetét. Évente kétszer 

„Fogadónapot” tart a mezõtúri 

Rendõrkapitányságon.

Õszi programjuk a „Bajtársi 

Fórum”, ahol a város polgármeste-

re, rendõrkapitánya és tûzoltópa-

rancsnoka információt ad a város 

helyzetérõl. A jelenlévõk választ 

kapnak kérdéseikre. 

Az egyesület ápolja a katonai 

hagyományokat, figyelemmel kísé-

rik a mai modern katonai életet. 

Segítséget nyújtanak nyugállomá-

nyú bajtársaiknak, segélyezésért a 

nyugállományú honvédek, özve-

gyek és honvéd közalkalmazottak 

fordulhatnak, a támogatásról a 

„Honvéd Alapítvány” dönt. 

A vezetõség 2012. õszén úgy 

döntött, hogy az 1952 – 1992 között 

mûködött laktanyában szolgált 

katonák emlékére katonai emlék-

táblát állít a mezõtúri Polgármesteri 

Hivatal falán, valamint kopjafa 

emlékoszlopot emel a balatonkene-

sei honvédüdülõ emlékparkjában. 

Az emléktábla elkészülésére az 

egyesület várja a támogatásokat. 

Ezekkel a hozzájárulásokkal keres-

hetik Ladányi Gyulát, az egyesület 

elnökét, valamint Bosnyák István 

egyesületi tagot. Az avatás várható 

ideje 2013. május 21.

Bodor Márti

A mezõtúri Bajtársi Egyesületrõl

Felhívás
 A Túri Fazekas Múzeum „Kertek, 

szõlõk, gyümölcsösök Mezõtúron” 

címû helytörténeti kiállításának 

megvalósításához fényképeket és 

dokumentumokat keres. 

Tisztelettel kérjük azokat, akik a 

19-20. századi városi, városkörnyéki 

kertkultúrával, szõlõk és gyümölcsö-

sök telepítésével kapcsolatban tár-

gyakkal, iratokkal, adatokkal rendel-

keznek, hogy értesítsék a múzeumot. 

A dokumentumokat lemásolás 

után azonnal visszaadjuk, illetve a 

behozott tárgyakért átvételi 

elismervénnyel a visszaadásig fele-

lõsséget vállalunk.

Múzeumi hírek

Köszönet
Köszönjük mindazoknak a segít-

ségét, munkáját, akik Veres Gyula 

önálló kiállításának nagysikerû 

megnyitója elõkészítésében részt 

vettek, illetve a kiállítás rendezését 

segítették. Külön köszönjük Virágh 

László, Vad Róbert és Rácz Péter, 

valamint Lázár Domokos és Lázár 

Ágoston közremûködését.

Nyitvatartás változás
A Túri Fazekas Múzeum április 

elejétõl már a tavaszi-nyári nyitva-

tartási rend szerint, hétfõ kivételé-

vel minden nap 10-12 és 14-17 óra 

között tart nyitva.

Húsvét vasárnap és hétfõn a 

múzeum zárva.Várjuk látogatóinkat! Kérjük, 

belépõjegyeink megvásárlásával 

támogassák a múzeum mûködését!

Pusztai Zsolt
muzeológus

Bocsánatkérõ nyilatkozatBocsánatkérõ nyilatkozat

Én, Szabó Sándor az Olajos Sándor mezõgazdasági és közbiztonságiÉn, Szabó Sándor az Olajos Sándor mezõgazdasági és közbiztonsági

ügyintézõvel szemben tett becsületsértõ kijelentéseimmelügyintézõvel szemben tett becsületsértõ kijelentéseimmel

kapcsolatban meggyõzõdtem azok alaptalanságáról.kapcsolatban meggyõzõdtem azok alaptalanságáról.

Azokat visszavonom és bocsánatot kérek. Azokat visszavonom és bocsánatot kérek. 

Az 1956-os forradalom után egy 

békéscsabai tanárt, Fekete Pált a 

Békés Megyei Forradalmi Bizottság 

elnökét hihetetlen kínzások, verések 

után elõször halálra, majd életfogy-

tiglani börtönre ítéltek. Feleségét, B. 

Kovács Ágnes mezõtúri származású 

tanárnõt állásából, lakásából kiûzték. 

Ágika hányatott éveken át két pici 

lányával sufnikban, padlásfeljárók-

ban lakott (14-szer költözött) míg-

nem szülei – szintén ’56 miatt – el 

nem költöztek Mezõtúrról Szegedre.

Fekete Pál börtönrõl börtönre járt 

éveken át. 1963-ban szabadult 

amnesztiával az ENSZ nyomására 

társaival együtt. Ezután a több nyel-

ven beszélõ, kiváló történész és iro-

dalmár tanár csak nehéz fizikai mun-

kából élhetett családjával Szegeden, 

állandó megfigyelés alatt, sorozatos 

megaláztatásnak kitéve. Volt rakodó-

munkás, kubikos, bányász, ács, asz-

talos-segédmunkás. Késõbb be akar-

ták szervezni a besúgóhálózatba. 

Feleségének ekkor a következõt 

mondta: nincs más hátra vagy 

öngyilkossá kell lennem, vagy visz-

szamegyek a börtönbe. Ágika ezt 

válaszolta: „Te csak maradj az ami 

voltál Palikám, menj vissza a börtön-

be, ezután is megvárlak, szeretünk.” 

(Ehhez ugye nem kell kommentár.)

Fekete Pál az elmúlt két évtized-

ben elbeszéléseket, történeti-törté-

nelmi tanulmányokat írt gyûjtései, 

tapasztalatai alapján. A Püski 

Kiadónál megjelent könyveinek 

minden sora megrendítõ, igaz, tör-

ténelmi tény, stílusa lebilincselõ. A 

címek magukért szólnak:

Az utolsó szó jogán,

Sátánok éjszakája,

Cseppek a tengerbõl,

Békés megye mártírjai és áldoza-

tai a II. világháború alatt és után,

Sírjára nem jutott virág.

Mindezek mellett Békéscsabán a 

kommunizmus áldozatairól, a totális 

rendszerrõl, 1956-ról nagyhatású, tel-

jes értékû kiállítást hozott létre, 

amely keresztmetszetét mutatja a 

könyörtelen diktatúráknak. Ennek az 

állandó kiállításnak minden részle-

tét, kopjafáit, makettjeit, képkereteit 

saját keze munkájával hozta létre, túl 

a 80. éven. Mert Fekete Pált eltilthat-

ták a tanári pályától, õ az maradt tel-

jes mivoltában, mert annak született. 

S ma is a számára elérhetõ módokon 

tanít, ahogy József Attila is tette 

„nem középiskolás fokon”. Önmaga 

és bajtársai jogán morális életszemlé-

lete jogán írja, amit ki kell mondani.

Sorsáról, életérõl az egykori pataki 

diák ekként nyilatkozik: „Megpróbált 

az élet igen nagyon, de sohasem hit-

tem, hogy az Isten elhagyott. Tudom, 

hogy õ akart velem valamit.” 

Ajánlom mindenkinek Fekete Pál 

könyveit és békéscsabai kiállítását, 

nagy tanulság és nagy figyelmeztetés 

mindnyájunknak, minden részlete. 

Felesége, Ágika egykor osztálytár-

sam, nagyon kedves barátnõm volt. 

Aztán eltûnt a szemeim elõl, késõbb 

sokat kutattam, nyomoztam utána 

eredmény nélkül. Egyszer szinte 

véletlenül rátaláltam. Ezután az osz-

tálytalálkozókra boldogan jött és 

mesélt életérõl. Így ismertem meg a 

férjét, a könyveit, a békéscsabai kiál-

lítást. Tóth Boldizsárné Terike köny-

vében a Sorsok és tragédiákban is 

jelen vannak. Ezúton is nagy szere-

tettel gondolok rájuk – és újra olvas-

va a „Pataki diákok” címû irodalmi 

remekét – kívánom, hogy lobogjon 

ez a küldetéses láng még sokáig.

„a társakért, kik már a semmi ágán,

s az élõkért

             ki kell még mondanod

minden megfojtott mondatot.”

- Simai Mihály - 

Kiss Imréné Mikes Éva

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára
Egy emberi sors

A felhõtlen idõkben

Fekete Pali és Ágneska mostanában
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A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Közösségi Ház

2013. április 19-én rendezi meg a III. Óperenciás Bábfesztivált
általános iskolai csoportok részére.

Nevezési határidõ: április 10. 

5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17.

Nevezési lap a könyvtár honlapjáról is letölthetõ.

Töltsünk együtt egy szép napot! Számítunk rátok!

Könyvbemutatóval egybekötött beszélgetés
2013. április 5-én 16 órától a

Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban 

Vendégünk: Dr. Papp István történész és Slíz Mariann az ELTE egyetemi 

oktatója – mindketten 1997-ben végeztek  a mezõtúri Református

Gimnáziumban 

Dr. Papp István: A magyar népi mozgalom törté-
nete 1920-1990

A történész szerzõ kismonográfiája nagy ívû, 

lendületes, kiegyensúlyozott és olvasmányos átte-

kintést ad a magyar népi mozgalom teljes történeté-

rõl, a szellemi elõdöktõl kiindulva a népi hagyo-

mány örököseiig bezárólag. 

Slíz Mariann: Személynevek a középkori Magyarországon 
A kötet rövid bevezetõt nyújt a magyar középkor névadási szokásairól. 

Ismerteti a pogány és a keresztény 

névadás szabályait, szokásait, divatja-

it, valamint az egyes társadalmi réte-

gek eltérõ névadási jellegzetességeit, 

kitér továbbá a vezetéknevek kialaku-

lásának mikéntjére. 

Költészet Napi Hívogató
a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtárba
2013 április 11-re

10 órától: Költészet napi ajándék-

kosár – ovisok, nagymamák és 

könyvtárosok verses találkozója 

11 órától: Találkozó

Jenei Gyulával

A  Megyei Príma díjjal kitüntetett  

költõ  bemutatja az  1998-ban általa 

alapított  Esõ címû, Jász-Nagykun-

Szolnok  megyei irodalmi folyóira-

tot, eközben megismerkedünk az õ 

verseivel is. 

14 órától: Egy asztalnál mezõtúri 

illetõségû versírók, költõk 

A Henry Dunant Klub és a városi 

könyvtár közös rendezvényének 

vendégei: Fazakas László, 

Gazdagné Papp Eszter, Gönczi 

Eszter, Murányi Kata, Pályi Zsuzsa 

és Varga Mihály. Zenei közremûkö-

dõ: Berczeli Endre és  Nagy Dóra 

valamint  a Club-Local Együttes 

Bélley Ferenc vezetésével

16 órától: Versközelben

Kedvenc versek elmondása, felol-

vasása a könyvtár olvasótermében 

(Április 8-ig várjuk a résztvevõk 

jelentkezését a felnõtt könyvtárban) 

Zenei közremûködõ: a Bárdos 

Lajos AMI növendékei 

Szeretettel meghívjuk Önöket!

IV. Kner Kupa
„C” és „B” Tíztánc Országos Bajnokság

és Klubközi Táncverseny

2013. április 06. 10:00 óra

Helyszín: Városi Oktatási Centrum

Sportcsarnoka, Mezõtúr Petõfi tér 1

Szervezõ: Kner Tánc, - Sport Egyesület

Fõvédnök: Herczeg Zsolt

Mezõtúr Város Polgármestere

Belépõjegy:  felnõtt 1500 Ft/fõ

   diák, nyugdíjas 800 Ft/fõ

Részletes információ:

06-30/903-0829, www.knertse.hu

Vers-
Mentés
Másként

Szeretettel várjuk költészet napi meg-

emlékezésünkre április 10-én 18 órakor a Zsinagógában.

Fellépõk:
Telekis diákok, tanárok,

kórusok, balettosok

Szeretettel hívunk és várunk minden verset és prózát szeretõ elõadót 

és hallgatót a Mezõtúri Hallássérült Irodalmi Klub által

2013. május 18-án 10 órakor Mezõtúron, a Móricz Zsigmond 

Közösségi Ház Jurta termében, két kategóriában (hangzó beszéd és 

jelnyelvi elõadás) megrendezésre kerülõ elõadói versenyre.

A versenyre szabadon választott verssel, vagy prózával lehet

jelentkezni.

Részvételi szándékát kérem 2013. május 5-ig jelezze,

Rojkó Istvánnénak telefonon a 06/70 277-1609-es telefonszámon, 

vagy 5400 Mezõtúr, Földvári út 25. 7. ép. 12 ajtó.

Nevezési díj: 500 Ft / fõ, ami a helyszínen fizetendõ.

Rojkó Istvánné 
klubvezetõ

Mezõtúr Város Önkormányzata és a szervezõ

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit a

Kun Emléknap alkalmából rendezett városi ünnepségre.

Programok 2013. április 5.
10:00 - Herczeg Zsolt, Mezõtúr város polgármestere

  köszönti a megjelenteket

 - Dr. Papp István történész 

  megemlékezése

 - Lélekszalagok elhelyezése

Közremûködik a Bárdos Lajos Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény ütõs együttese

Helyszín: Kun Emlékhely

Mezõtúr, Túrkevei út

11:00 - Szûcs Dániel a Mûvelõdési, Oktatási és Sport   

  Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket

 - Pusztai Zsolt etnográfus elõadása:

  A Nagykunság hagyományos életmódja

Helyszín: Túri Fazekas Múzeum

Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky út 41.
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Elõzõ lapszámunkban elkezd-
tük a Pont Rádióval való 
ismerkedést. Megtudtuk mit 
jelent a közmûsor-szolgálató 
kifejezés, megismerkedtünk 
Gonda Károllyal a rádió ügyve-
zetõjével és Szabó Ferenccel. 
Most Csányi Richárddal és 
Seresné Metzker Krisztinával 
és munkásságukkal 
ismerkedünk,valamint ráté-
rünk a rádió jövõjére

– A jelenlegi mûsorstruktúra 

hogyan épül fel?

Sz. F.: – A rádió a közmûsor ele-

mek megtartása mellett kereskedel-

mi struktúrával mûködik, az infor-

málás és a szórakoztatás a cél. Ha 

rátekintünk a mûsortükrünkre, 

akkor megtalálhatóak a reggeli infor-

mációs mûsorok, gasztro mûsorok, 

különbözõ rádió show-k, ezenkívül 

az irodalmi-, csillagászati mûsorok, 

nagyon széles skálán mozgunk. Sok 

saját gyártású mûsorunk van élõben, 

politikai-, vitamûsorok, képviselõi 

fogadóórák. Egyedülállóként rock-

magazinnal is rendelkezünk, immá-

ron 5. éve. Az országban ilyen hosz-

szú lefolyású rockmûsor nincs seme-

lyik rádióban sem. 

– Ha már szóba jött a rockmagazin, 

akkor Csányi Ricsit a mûsor szer-

kesztõjét kérdezem. Mesélj a te 

rádiós munkásságodról.

Cs. R.: – Én elõször vendégként 

érkeztem stúdióba, akkor még nem 

is volt szó arról, hogy rockmûsort 

gyártsunk. Engem a zenekarom 

hozott ide egy riport alkalmával, 

akkor merült fel az ötlet egy rock 

mûsor készítésére. Ez lett a 

Detonátor 2009. januárjában, ez 

rockzenével foglalkozó élõ informá-

ciós zenei mûsor. Árvai Orsi kolléga-

nõmmel kezdtük el, majd kiválása 

után egy ideig egyedül vezettem, 

majd testvéremmel, Csányi Pistivel 

és egy barátunkkal, Kiss Csabival 

folytattuk. Állandó tagként 1 éve 

csatlakoztam a rádió életébe. A rock 

és heavy metál mostoha gyermeke a 

magyar zenei életnek, mi ezt az ûrt 

próbáljuk betölteni. Ezen kívül köz-

remûködök a Horizont nevû kultu-

rális magazinmûsorban, amit 

Bordács Emõkével közösen rakunk 

össze. Emõke az érdemi munkának 

szerves részét képezi, a téma és a 

magazin szerkesztése az õ munkás-

ságnak köszönhetõ. Ebben az adott 

hét kulturális eseményeit dolgozzuk 

fel. Hétfõnként szólal meg a retro 

reggel, péntekenként rockreggellel 

jelentkezünk. Idén szintén egyedül-

állóan egy mozgalomba csatlako-

zunk be, a Rock Napjába. Ez a rock-

zene ünnepnapja, ami június 16-a. 

Ez nagyon új és a nagyon merész 

ötlet. Egy 24 órás élõ Detonátor 

mûsorral csatlakozunk ehhez a 

megmozduláshoz. Vendégekkel, 

riportokkal készülünk, vannak már 

konkrét elképzelések, de most még 

nem árulnék el semmit.

– Ha a riportoknál tartunk Seresné 

Metzker Krisztinát kérdezem mun-

kásságáról. Tudjuk, hogy te nem a 

stúdióból dolgozol, hogy kell 

elképzelni a te munkád?

S. M. K.: – Két éve csatlakoztam a 

stábhoz, egy pályázati lehetõség 

kapcsán. Két mûsorkészítésre nyer-

tünk pályázatot, az egyik az egy 

minden héten megjelenõ magazin-

mûsor, a másik pedig a helyi hírek, 

heti 6 alkalommal. Mezõtúron 

sokan a rádióból informálódnak, 

úgy érzem egyre fontosabb a fel-

adat, ezért szélesebb körben készít-

jük a híreket is. Körülöleljük a prog-

ramokat, politikai híreket mondunk 

– ügyelünk arra, hogy az minden 

oldalról szólaljon meg – mindezen 

felül jelenjenek meg a civilszerveze-

tek, legyen benne sport. Vannak 

megkötések, ami mentén kell szer-

keszteni a híreket. Ennek a mûsor-

nak is köszönhetõen a rádió az a 

médium, ami a leggyorsabban tud 

közölni aktuális információkat. 

Mikor én felveszem 9 órakor a ripor-

tot az adásban van 13:05-kor. A 

magazin mûsort minden héten fris-

sítjük, minimum 30 percnek kell 

lennie, és legalább két témáról kell, 

hogy szóljon. Én nem a stúdióban 

dolgozom, otthon van kialakítva egy 

kis stúdióm. Az interjúkat mindig 

személyesen készítem, majd azokat 

megvágom, megeffektelem és 

összeillesztés után kerülnek adás-

ba. Most van egy mezõtúri média-

csoport az interneten, ami úgy gon-

dolom, hogy nagyon meggyorsította 

a munkánkat, így tudjuk mikor, 

hova kell mennünk. A Pont Rádió 

elérte ennyi év kitartó munkájával, 

hogy vidéki és országos rendezvé-

nyekre is meghívást kapunk. 

Cs. R.: – Azt még hozzá kell tenni, 

hogy nehéz politikailag, kulturáli-

san és zeneileg is semlegesnek 

maradni. Úgy gondolom, hogy 

nekünk ez sikerült, és ettõl tudunk 

hitelesek lenni.

– Mire számíthatunk az elkövetke-

zendõ idõkben? 

G.K.: – 2013-ban még mûködünk. 

Ezt azért kell, hogy így mondjam, 

mert a 8 éves szerzõdésünk most jár 

le, amit eddig még nem sikerült 

megújítani. Ezen dolgozunk jelen-

leg, ez most a pályázatunk sikerén 

múlik. Ezúton is köszönöm a rádió 

valamennyi volt és jelenlegi munka-

társának munkáját. Köszönöm: 

Bordács Mónika, Tardi Karina, 

Pirók Mariann, Fekete István, Polgár 

Péter, Kovács Norbi, Nagy László, 

Kötél Orsi, Miskolczi Adrienn, 

Varga Böbe, Varga Móni, Domján 

Anita, Nyíriné Mártika, Kelemen 

Marci, Nagy Géza, Árvai Orsi, 

Billédi Géza, Fórizs Erika, Baukó 

Péter, Juhász Gábor, Bán Lajos, 

Bányai László, Pusztai Jenõ, Bliznák 

Gergõ, Varga Tibor, Fejes Sándor - 

Dj. Erik, Vaszkó Zoltán - Dj. Vasco, 

Dj. Pekka. Valamint a rádió jelenlegi 

stábjának: Seresné Metzker 

Krisztina, Szabó Ferenc Franky, 

Csányi Ricsi, Csányi István, Kiss 

Csaba, Herbály Kálmán, Bordács 

Emõke.

Keressenek minket az interneten: 

www.pontradio.hu, illetve a 

facebookon, ahol több információs 

oldalunk mûködik.

Bodor Márti

Pont Rádió FM 89,9!

A Pont rádió állandó stábja

2013. május 11-én negyedik alka-

lommal kerülnek megrendezésre a 

Városnapi programok. E napon kiállí-

tás nyílik a Városi Galériában, mely-

nek témája Mezõtúr képzõmûvésze-

te. Az alább felsorolt Mezõtúrról 

elszármazott, elhunyt képzõmûvészek 

alkotásaiból szeretnénk megrendezni a 

kiállítást: Galambosi Edit, Szalay Béla, 

Csabai Wágner József, Izsák József, 

Tauber Vilmos, Félegyházi Gyula, 

Kolozsvári Endre, Németh Ferencné 

Emma néni, Pörge Gergely, Várady 

Lajos, Illyés Árpád, Túri Polgár István, 

Parányi Pabar István, Rendes Vilmos, 

Mádi Mihály, Seres Katalin, N. Szûcsné 

Tóth Ilona, Salgó Endre, Arany Ilona és 

Varga László. A kiállítás megrendezé-

séhez ezúton is kérjük az Ön segítsé-

gét. Ha van a tulajdonában a felsorolt 

képzõmûvészek valamelyikétõl olyan 

alkotás, amelyet a kiállítás idõtarta-

mára rendelkezésünkre bocsátana, 

akkor kérem keressen fel az alábbi 

elérhetõségeken: Bordács László ügy-

vezetõ: telefon: 06-56-350-299; 06-20-

243-5807, vagy titkarsag@mkskft.hu, 

ig@mkskft.hu; illetve személyesen a 

Közösségi Ház 122-es irodájában.

Bordács László, ügyvezetõ

Városnap 2013

Méltóképpen emlékeztünk a 

Mezõtúrról elszármazott Fejes Imre 

zeneszerzõ születésének 116. évfor-

dulójáról 2013. március 18-án. A 

megemlékezést a Kiss János út 64. 

szám alatti Mesekert Óvodában ren-

dezték, ahol a zeneszerzõ, oboa-

mûvész emléktáblája áll.

Az esõs idõre való tekintettel a 

mûsort az óvoda egyik csoporttermé-

ben tartották. Az eseményt Herczeg 

Zsolt Mezõtúr város polgármestere 

nyitotta meg, amit az óvódások 

mûsora követett. Éger Ádám refor-

mátus lelkész emlékezett az elhunyt 

nótaszerzõrõl. A „Nótáskedvû volt az 

Apám” és a „Mezõtúri utcák, házak” 

címû nótával emlékezett Petróczki 

Csaba, Berczeli Endre kíséretében. A 

megemlékezésen jelen volt Fejes 

Imre fia, Fejes Zoltán és unokatestvé-

re Straub Dezsõ színmûvész.

A mûsort követõen az emlékezés 

koszorúinak, virágainak elhelyezé-

se következett az óvoda falát ékesí-

tõ Fejes Imre emléktáblánál, melyet 

Mezõtúr város Önkormányzata és 

Mezõtúr Mûvészeti Közalapítványa 

állíttatott. 

Bodor Márti

Fejes Imrére emlékeztünk
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Nagy örömünkre szolgál, ha 

mezõtúri, vagy Mezõtúrról elszárma-

zottak eredményeirõl, sikereirõl szá-

molhatunk be. Hock Ernõ és együtte-

se 2012. év legjobb magyar jazzleme-

zének nyilvánított albumát tudhatja 

magáénak. A Dresch Quartet (Dresch 

Mihály, Lukács Miklós, Hock Ernõ és 

Baló István) Fuhun címû albumát a 

Gramofon szerkesztõsége által fel-

kért szakkritikusok, nemzetközi 

tanácsadó testület javaslatára és a 

zsûri döntése alapján hirdették ki 

2012. legjobbjának. A www.gramo-

fon.hu/hirek/jazz oldalán olvashat-

juk Márton Attila Fuhun címû lemez-

rõl írt kritikáját:

„Dum-dum zene milyen nagy a 

hatalmad, te melletted erdõ-mezõ 

nem alhat…” – énekli sajátos, népze-

nei ihletésû elõadásban a szaxofo-

nos, a Magos címû erdélyi dal alap-

ján komponált szerzeményében. A 

kvartett ismét tíz Dresch-originált 

vonultat fel, amelyek ezt a mindent 

elöntõ „dum-dum zene” ellenpólusát 

képviselõ tiszta muzsikát tolmácsol-

ják. Szándékosan nem jazzrõl beszé-

lek, hiszen Dresch mûvészete messze 

túlmutat a mûfaji határokon. Ezt a 

jelenséget sokféleképpen értelmezhet-

jük, egy azonban biztos: ennyire 

magyar zenét (amely magában foglal 

más kárpát-medencei és balkáni 

hatásokat is) még sohasem mûveltek 

hazai földön a kortárs improvizatív 

zene területén. Ez az album is annak 

a konok következetességgel folytatott 

munkának újabb állomása, amely 

kortól függetlenül mindenki számára 

képes aktuális üzeneteket közvetíte-

ni. Nem okoz meglepetést, hiszen 

„csak” azt a soha meg nem unható 

magas mûvészetet kapjuk, amit már 

megszoktunk a kvertettõl. Ami külön-

legessé teszi ezt a lemezt, az a Misi 

által kifejlesztett és régóta használt, 

de csak most elkeresztelt új hangszer: 

a fuhun, egy fém billentyûzettel ellá-

tott, kromatikus akácfa-furulya, kissé 

a pánsípra emlékeztetõ sounddal. 

(Maga a név is a furulya és a Hunnia 

szavak összevonásából adódott.) 

Természetesen a tenor- és szopránsza-

xofon ezúttal sem hiányzik Misi arze-

náljából, a sodró lendületû és 

balladisztikus darabok elõadásában. 

Lukács Miklós a cimbalomnál és a 

Hock Ernõ–Baló István ritmustandem 

is a tõlük megszokott kiemelkedõ 

színvonalon muzsikál. Az autentikus 

népzenei hangzást erõsíti a brácsás 

Csoóri Sándor Sündi közremûködése, 

sõt egy dal erejéig még a Csík zenekar 

három tagja is csatlakozik a „bandá-

hoz”. Nem mindennapi élmény!”

Az együttes sikereihez ezúton is 

gratulálunk. Hock Ernõvel, az 

együttes tagjával interjút egy késõb-

bi lapszámban olvashatnak.

Bodor Márti
Forrás: www.gramofon.hu

2012. év jazzlemeze

2013-ban is megrendezésre kerül 

az ArTúr fesztivál és a Túri Vásár. A 

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

KKN Kft. munkatársai már januárban 

elkezdték a szervezést, hogy város-

unk lakosságának egy színvonalas 

programsorozatot tudjanak biztosíta-

ni Mezõtúr Város Önkormányzatának 

támogatásával. Ezzel kapcsolatban 

Bordács László a Kft. ügyvezetõje 

megtartotta az elsõ sajtótájékoztató-

ját, melyben felhívta mindenki figyel-

mét arra, hogy figyeljék a hírforráso-

kat, hiszen már most kerülnek ki 

információk a rendezvénnyel kapcso-

latban. Kommunikációs partnereink: 

Mezõtúr és Vidéke nyomtatott és 

elektronikus megjelenése, webolda-

lak: turivasar.hu; mezotur.hu; mkskft.

hu; muveszetinapok.hu; facebook, 

PONT rádió; INDEX Tv.

– 2013-ban az ArTúr Fesztivál 

augusztus 6-10 között kerül megren-

dezésre. A programsorozat záró ren-

dezvénye augusztus 11-én a Túri 

Vásár.  A rendezvény helyszínét 

tekintve 2011-ben változásra került 

sor. A változás mellett több indok is 

szólt. Egyfelõl indokolja a vásározók 

igényének kielégítése; a Szolnoki 

úton a gépjármûveivel a sátrai mögé 

tudnak állni, így tudják védeni pl. az 

esõ elõl a termékeiket, illetve a ki- és 

bepakolást is meg tudják könnyedén 

oldani. Másrészt az útzár költsége is 

kedvezõbb ezen a területen. A har-

madik – és talán a legfontosabb – 

indoklás az a színpad elhelyezése. A 

Túri Vásárral és Mûvészeti Napokkal 

az Erzsébet Ligetre és a Bánya tó 

környékére szerettük volna a figyel-

met irányítani. Valamint a rendez-

vény színpadi szabadtéri része 

kinõtte az eddigi helyszíneket.

Idén már kiküldésre kerültek 

vásározó partnereink számára azok 

a tájékoztató levelek és jelentkezési 

lapok, amelyek tartalmazták a vásár-

ban való részvétel feltételeit (hely-

bérleti díjak mértéke, jelentkezési 

lap, általános tájékoztató). Az elmúlt 

években igen nagy türelmet igényelt 

az ott lakóktól a vásározók fogadása, 

hiszen szombat déltõl - vasárnap 

éjfélig lezárásra került a terület. 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 

a lakosság a megfelelõ módon legyen 

tájékoztatva az útzárral kapcsolat-

ban. Úgy gondolom, a lakosok tole-

rálják ezt, hiszen tudják, hogy a 

rendezvény értük és a városért van.

A fõrendezvénynek kísérõprogram-

jai is vannak. Ezúton is köszönjük 

mindazoknak, akik kísérõprogramjaik 

szervezésével hozzájárulnak a rendez-

vénysorozat sikerességéhez. A fõ 

szempont az, hogy ezeknek, a kísérõ-

programoknak úgy találjunk helyet, 

hogy az idelátogatók megtekinthesse-

nek más programokat is. Ebben az 

évben újra fellépési lehetõséget kívá-

nunk biztosítani a mezõtúri amatõr 

zenekaroknak. Azt már elmondha-

tom, hogy erre a pénteki napot szán-

juk. Mellettük az amatõr mûvelõdési 

közösségeknek szintén fellépési lehe-

tõséget biztosítunk a Túri Vásár nap-

ján. Az elmúlt években is jellemzõ 

volt, hogy a város több pontján lesz-

nek programok, ez az idei évben sem 

lesz ez másképp. Kiemelt szerepet kap 

a Túri Fazekas Múzeum és a Városi 

Galéria, de errõl bõvebben a késõbbi-

ekben tájékoztatunk mindenkit. 

Az elmúlt években elkészített 

mûsorfüzetet ez évben is megjelen-

tetjük, emellett plakátokon is reklá-

mozzuk a fõbb programokat, és a 

médiumok adta lehetõséget is 

kihasználjuk, ahhoz, hogy minél 

több emberrel megismertessük – 

nem csak városunkban, hanem a 

környékbeliekkel is – ezt a rendez-

vényt. Bodor Márti

Túri Vásár és ArTúr Fesztivál

Mezõtúr és Körzete Diáksport 

Bizottság elnyerte az 1. alkalommal 

kiírt, B33 streetball Kosárlabda 

Diákolimpia 2013. évi Országos 

Döntõjének rendezési jogát. Az ese-

mény 2013. április 12.-14. között kerül 

megrendezésre. 3 korcsoportban:

III – IV. korcsoport (5-8 osztályosok)

V-VI. korcsoport amatõr (gimnazisták)

V-VI. korcsoport profi (gimnazisták)

A sport esemény 3 helyszíne:

A Városi Sportcentrum Sportcsarnoka,  

a Városi Oktatási Centrum Sport-

csarnoka és a Mezõtúri Református 

Gimnázium Sportcsarnoka.

A versenyen közel 550 diák vesz 

részt az ország több pontjáról. A jelen 

lesznek felkészítõik, testnevelõik, a 

Magyar Kosárlabda Szövetség és a 

Magyar Diáksport Szövetség képvise-

lõi is jelen lesznek. 

A verseny szervezõi:

Tokács Anikó és Karsai András

Diákolimpia Mezõtúron

Kaszinótojás és tormakrémes sonkatekercsKKaszinótojás éés s tormakakréérémemem s sonkkatatatatekekeke erercsc
Hozzávalók:
A kaszinótojáshoz:

 8 db tojás,     mustár,     majonéz,     

tejföl,    bors,     friss petrezselyemzöld

A sonkatekercshez:
10 szelet gépsonka (lehetõleg tég-

lalap alakú),     18 dkg vaj,    4 csapott 

evõkanál liszt,     kb. 5 dkg reszelt 

ecetes torma,     2 dl fõzõtejszín,     2 

dl tej,     20 dkg franciasaláta,     só,    

fehérbors

A díszítéshez:
  keménytojás,     uborka,    para-

dicsom,     paprika,      petrezselyemzöld 

A fényezéshez: aszpik

Elkészítés:
A kaszinótojáshoz a tojásokat 

keményre fõzzük, megpucoljuk és 

hosszában kettévágjuk. Kiszedjük a 

sárgáját, és egy kis tálba tesszük. 

Megborsozzuk, hozzáadunk egy kis 

mustárt, majonézt és tejfölt, a felaprí-

tott petrezselyemzöldet, és jól elke-

verjük. Ezt a masszív krémet vissza-

kanalazzuk a tojásokba, petrezse-

lyemzölddel díszítjük.

A tormakrémes sonkatekercshez 

8 dkg vajat megolvasztunk, bele-

tesszük a lisztet, fehéredésig kever-

getjük. A tûzrõl félrehúzva a hideg 

tejjel és tejszínnel csomómentesre 

keverjük, majd visszatéve a tûzre 

jól besûrítjük, végül a sóval és a 

fehérborssal ízesítjük. A maradék 

vajat habosra keverjük, hozzáadjuk 

a kihûlt besamelt, valamint a reszelt 

tormát. Robotgéppel krémesre kika-

varjuk. A sonkaszeleteket megtölt-

jük a tormakrémmel, felgöngyöl-

jük. Franciasaláta alapra helyez-

zük, a tekercsek tetejét tetszés sze-

rint díszítjük, végeikre tormakrém 

rózsákat teszünk, végül aszpikkal 

átfényezzük.

Forrás: www.mindmegette.hu
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK 
Tóth Ferenc élt 61 évet,
Barna Gábor élt 50 évet,

Tar János élt 88 évet,
Fazekas Gábor élt 73 évet,

Szûcs Lajosné Polgár Jolán élt 91 évet,
Angyal Mihályné Bíró Sára élt 95 évet,

Hegedûs Józsefné Gonda Lídia élt 68 évet,
Farkas Sándor élt 72 évet,

Sziráki Istvánné Turai Eszter élt 60 évet,
Szûcs Ilona élt 60 évet.

Nyugodjanak békében.

Bogár MolliBogár Molli
(Magmucz Rita)(Magmucz Rita)

Gajdos MilánGajdos Milán
(Huszárik Mariann)(Huszárik Mariann)

Grósz RékaGrósz Réka
(Virág Enikõ)(Virág Enikõ)

Kovács Konrád ÁdámKovács Konrád Ádám
(Kóródi Anikó)(Kóródi Anikó)

Készenléti gyógyszertár
Március 29 – április 4-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Április 5-11-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Állatorvosi ügyelet
Április 30-31-én és április 1-jén
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Április 6-7-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

Rácz Roxána MelániaRácz Roxána Melánia
(Rácz Roxána)(Rácz Roxána)

Szabó Enikõ Szabó Enikõ 
(Szilágyi Györgyi)(Szilágyi Györgyi)

Zölei Kitti LiliZölei Kitti Lili
(Kun Beáta)(Kun Beáta)

Helytörténeti kutatók és családfakutatók találkoztak március 25-én délután a 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár olvasótermében. Megosztották egymással tapasz-
talataikat és  részletes betekintést kaptak a könyvtár helytörténeti gyûjteményébe.
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