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Megkérdeztük

2014. április 24-én, soros nyil-
vános és zárt ülést, valamint 
2014. április 29-én soron 
kívüli ülést tartott Mezõtúr 
város képviselõ-testülete, 
ezek döntéseirõl tájékoztatta 
a lakosságot Herczeg Zsolt 
polgármester és Batta Attila 
Viktor alpolgármester.

– Zárt ülésen tárgyalt a képviselõ-

testület az önkormányzat kintlé-

võségeirõl. Mit kell errõl tudni?

H.Zs.: – Fontos ezzel kapcsolat-

ban elmondani, hogy aki felelõsen 

gazdálkodik az a kintlévõségei 

behajtásáért mindent megpróbál 

megtenni. Az önkormányzat életé-

ben is számos olyan terület van, 

ahonnan bevétel származik. Sajnos 

az utóbbi évek tapasztalata az, 

hogy a kintlévõségeknek a mértéke 

folyamatosan nõ. Ezért is tartottuk 

fontosnak ezt a témakört. A kintlé-

võségek nagy része a helyi adókból 

származik, ezek behajtása folyama-

tosan történik; de az elmúlt két 

esztendõben az egyéb területek 

vonatkozásában nem sok minden 

történt. Felszólító levelek mentek 

ki, de amikor a tartozó nem reagált, 

akkor a folyamat megállt. Április 

24-én azt mondtuk ki, hogy ez így 

nem mehet tovább, el kell kezdeni a 

kintlévõségek beszedését. Az 

elmúlt években végrehajtott beru-

házások kapcsán az ingatlantulaj-

donosok részére kivetésre kerültek 

különbözõ hozzájárulások, amelye-

ket meg kellett volna, hogy fizesse-

nek. Gondolok itt a szennyvízcsa-

torna hálózat kivitelezésére, a csa-

padékcsatorna hálózat építésére és 

az útépítésre, ezekkel kapcsolatos 

terheket a többség meg is fizette. 

Azonban van néhány olyan ingat-

lantulajdonos, aki vagy csak rész-

ben, vagy egyáltalán nem teljesítet-

te a hozzájárulási kötelezettségét. 

El kell kezdenünk ezeket a kintlé-

võségeket behajtani. A képviselõ-

testület döntése alapján ez a folya-

mat most már be fog indulni, min-

denkit meg fogunk szólítani. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a 

lakosság milyen körülmények 

között él, mennyire nem terhelhe-

tõ, de azt mindenkinek be kell lát-

nia, hogy ha egy ilyen kivetés törté-

nik és a többség fizetési kötelezett-

ségének eleget tesz, akkor ezt a 

tartozást az önkormányzatnak min-

denkin be kell hajtania. Felajánljuk 

a részletfizetési lehetõséget, ha 

ennek ellenére sem fizet, akkor a 

vonatkozó jogszabályok keretein 

belül az önkormányzatnak az ide-

tartozó lépéseket meg kell tennie. 

Felelõsen kell gazdálkodnunk, ha 

ezt nem tennénk meg, akkor egy 

idõ után ellehetetlenülne az önkor-

mányzatunk mûködése.

– A Szolnoki Fõiskola vagyonkeze-

lésében lévõ, Mezõtúron található 

ingatlanok esetében is elõre lépés 

történt. Mi is ez?

H.Zs.: – A Nemzeti Vagyonkezelõt 

a szenátus döntése alapján a 

Szolnoki Fõiskola tájékoztatta 

arról, hogy a Mezõtúron található 

ingatlanjaikra nem tartanak igényt, 

így ezek visszakerültek az állam 

tulajdonába. Ebben az esetben az 

államnak az a feladata, hogy elõ-

ször az állami szférában elhelyez-

kedõ szereplõket keresse meg 

igényfelmérés céljából. Így keresték 

meg a Járási Hivatalunkat, a 

Katasztrófavédelmi Kirendelt-

ségünket és nyilatkozatot kértek 

tõlük. Ezt követõen kialakult az a 

csomag, amelyben a következõ 

ingatlanok kaptak helyet: az 

Ifjúsági lakótelepen található 6-os 

épület, a Földvári út 61. szám alatt 

található „C” kollégium (volt nõtlen 

tiszti szálló), a Földvári út 61. szám 

alatt található garázs, a Fûzfa utcá-

ban lévõ irodaház (volt Dózsa Tsz 

irodaháza) és a Szabadság téren 

található „B” kollégium. Ezekrõl 

kellett nyilatkoznia önkormányza-

tunknak. A képviselõ-testület azt a 

határozatot hozta, hogy a volt 

Dózsa Tsz irodaházának kivételével 

önkormányzatunk minden ingat-

lanra igényt tart. Ezt a határozatot a 

Nemzeti Vagyonkezelõ részére 

megküldjük és abban bízunk, hogy 

ezeket az ingatlanokat meg is fog-

juk kapni. Többségükben leromlott 

mûszaki állapotú ingatlanokról van 

szó, de célunk az, hogy lehetõleg 

minél több pályázati forrás bevoná-

sával ezeket felújítsuk, idõvel hasz-

nosítsuk. Fontos kritérium, hogy – 

ha ezeket ingyenesen tulajdonba 

kapjuk – 15 évig nem adhatja el az 

önkormányzat az épületeket. 

Batta Attila Viktor alpolgármester a 

soros ülés egyéb döntéseit emelte ki:

B.A.V.: – Módosult a kitünteté-

sek, díjak átadása. Két új kitüntetést 

szavazott meg a képviselõ-testület. 

Az egyik az „Év Mezõtúri 

Vállalkozója díj”, amely két kategó-

riában kerül majd kiosztásra, a 

mikrovállalkozások kategóriájában 

– amelyet egyéni, vagy társas vállal-

kozó nyerhet el – illetve a kis- 

közép- és nagy vállalkozások kate-

góriája, ahol ezek vezetõi nyerhet-

nek. Feltétele, hogy a vállalat mezõ-

túri telephellyel, székhellyel rendel-

kezzen, eredményesen gazdálkod-

jon, a jelölés évében és azt megelõ-

zõen sem lehet köztartozása és a 

város fejlesztési céljait kell, hogy 

szolgálja. Ezek október 23-án kerül-

nek átadásra. A másik díj a 

„Botyánszky János díj”, ami június 

16-ai rendezvényhez kötõdik. Ezzel 

azokat a személyeknek a munkáját 

ismerjük el, akik a mezõtúri ember-

társaikat önzetlenül, segítõszándék-

kal támogatják. Ezt az Emberség 

Napján adja át a polgármester. A 

jelöléseket, az átadást megelõzõ egy 

hónapon belül lehet majd leadni.

Örömmel tudatom, hogy a 

Református Kollégium és Könyvtár 

a történelmi emlékhely kitüntetõ 

címet kapta. A vonatkozó jogsza-

bályok közterületi megjelölést írnak 

elõ. Ennek az angol- és magyarnyel-

vû oszlopnak közterületen történõ 

elhelyezéséhez járult hozzá az 

önkormányzat, amely a turistákat 

tájékoztatja az emlékhelyrõl.

Pedagógusnapi kitüntetésekrõl is 

döntött a Mûvelõdési Oktatási és 

Sport Bizottság, valamint a képvise-

lõ-testület. Ennek értelmében 

„Mezõtúr neveléséért és oktatásá-

ért” egy fõ, „Mezõtúr gyermekeiért” 

szintén egy fõ és „Életmûért” két fõ 

fog díjat kapni, illetve oklevél is 

kiosztásra kerül.

Bodor Márti
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Pályázati kiírások
Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

A köztisztviselõi jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony, 6 hónapos próbaidõ kikötésével

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság

- büntetlen elõélet

- cselekvõképesség

- a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012.(III.7.) 

Korm. rendelet alapján: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesí-

tés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ 

szerint: gazdasági elemzõ- és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, 

számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés

- jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

Elõnyt jelent:
- közigazgatási alapvizsga

- költségvetési szervnél szerzett legalább egy éves pénzügyi, számviteli 

vagy adóigazgatási gyakorlat 

- mérlegképes könyvelõi képesítés

- felhasználói szintû számítógépes ismeret 

Ellátandó feladatok: Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tarto-

zó adónemek kezelése, nyilvántartása. Adók és adók módjára behajtandó 

köztartozások behajtása, adóigazolások kiadása. 

Elvárt kompetenciák: önállóság, döntési képesség, csapatmunka-együtt-

mûködés, jó kommunikációs képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- kézzel írott önéletrajz, 

- motivációs levél,

- részletes szakmai önéletrajz,

- az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,

-három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk 

megismerhetik.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi 

CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 

Mezõtúr, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni „ 

adóügyi ügyintézõi pályázat” jeligét. 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2014. május 19.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 19.

A munkakör betölthetõ: 2014. május 20.

A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát. 

A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján, 

a www.mezotur.hu honlapon, valamint a Mezõtúr és Vidéke önkormány-

zati lapban megtekinthetõ. 

A pályázattal kapcsolatosan dr. Szûcs Attila jegyzõnél – telefonon törté-

nõ egyeztetés után – lehet érdeklõdni. Telefon: 56/551-902.

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

A köztisztviselõi jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony, 6 hónapos próbaidõ kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mesterszállási Kirendeltség 

5452 Mesterszállás, Szabadság u. 24.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság

- büntetlen elõélet

- cselekvõképesség

- a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012.(III.7.) 

Korm. rendelet  alapján: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesí-

tés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ 

szerint: gazdasági elemzõ- és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, 

számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés

- jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

Elõnyt jelent:
- közigazgatási alapvizsga

- költségvetési szervnél szerzett legalább egy éves pénzügyi, számviteli 

vagy adóigazgatási gyakorlat 

- mérlegképes könyvelõi képesítés (államháztartási szak)

- felhasználói szintû számítógépes ismeret 

Ellátandó feladatok: kötelezettségvállalások nyilvántartása, elõirányza-

tok nyilvántartása, fõkönyvi könyvelés, önkormányzati pénzügyi döntésre 

való elõkészítése és egyéb pénzügyi feladatok, pénzügyi és számviteli 

egyeztetési feladatok végzése, pénzügyi-igazgatási feladatok ellátása. 

Elvárt kompetenciák: önállóság, döntési képesség, csapatmunka-együtt-

mûködés, jó kommunikációs képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- kézzel írott önéletrajz, 

- motivációs levél,

- részletes szakmai önéletrajz,

- az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk 

megismerhetik.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi 

CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 

Mezõtúr, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni 

„pénzügyi ügyintézõi pályázat” jeligét. 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2014. május 30.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 30.

A munkakör betölthetõ: 2014. június 01.

A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát. 

A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján, 

a www.mezotur.hu honlapon, valamint a Mezõtúr és Vidéke önkormányza-

ti lapban megtekinthetõ. 

A pályázattal kapcsolatosan Kiss Gábor Mesterszállás Község polgármes-

terénél – telefonon történõ egyeztetés után – lehet érdeklõdni. Telefon: 

56/313-001.
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Hirdetmény

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2014. április 24-ei soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

• Mezõtúr Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végre-

hajtásáról,

• a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló 

11/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,

• a köztemetõrõl és a temetkezésrõl szóló 4/2005.(II.18.) önkormány-

zati 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 portáján 

lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ 

Tisztelt Lakosság!

A Túri Lovas Klub S.E. köszönetet mond azoknak az állampolgároknak, 

akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával az egyesületet támogatták. 

Kérjük továbbra is segítsék munkánkat!
Adószámunk:  18825891-1-16

Tisztelettel:

Túri Lovas Klub S.E.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk Mezõtúr Város lakosságát, hogy a Berettyó-Körös 

Ivóvízminõség-javító projekt keretében Mezõtúr teljes ivóvízhálózatát érin-

tõ hálózattisztítási munkákat végeznek, emiatt

2014. május 19-én éjszaka 22:00 órától 2014. május 20-án reggel 
6:00 óráig

MEZÕTÚR EGÉSZ TERÜLETÉN A HÁLÓZATI IVÓVÍZ
SZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL!

Kérjük, hogy az ivóvízzel üzemelõ berendezéseket (mosógép, mosogató-

gép, boyler, stb.) ez idõ alatt ne használják, és szociális célra (fõzés, WC 

öblítés, kézmosás stb.) elõzetesen vételezzenek vizet. A nem szabálysze-

rûen kialakított, illetve az elhasználódott belsõ vízhálózatok esetében a 

hálózattisztítás során fellépõ víznyomásváltozásokból adódó meghibáso-

dásokért sem a kivitelezõ, sem a TRV Zrt., sem Mezõtúr Város 

Önkormányzata nem vállal felelõsséget.

Az esetlegesen felmerülõ kérdéseikkel kapcsolatban keressék a 
Vállalkozói Ügyfélszolgálatot a +36 56 951 419 telefonszámon.

Amennyiben a vízkorlátozás során és azt követõen bármilyen vízszolgál-

tatási hibát (pl. nem folyik a csapból víz, csõtörés jelét tapasztalják az 

ingatlan elõtt) észlelnek, kérjük jelezzék a +36 70 681 6008 / +36 70 

6816005 telefonszámokon.

A munkavégzés ideje alatt okozott kellemetlenségekkel kapcsolatban 

kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét.

Tisztelt Lakosság!

A Bodoki-Fodor Helytörténeti Egyesület köszönetet mond azoknak az 

állampolgároknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával az egyesületet 

támogatták. 

Kérjük továbbra is segítsék munkánkat!
Adószámunk: 18841637-1-16

Tisztelettel:

az egyesület tagsága

Mezõtúri Magyar- Angol Két Tanítási 
Nyelvû Általános Iskola és Alapfokú 

Mûvészeti Iskola 
Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti 

Iskolája
OM: 035869

Felvételi meghallgatásokat és alkal-
massági vizsgákat tart 
a 2014/2015-ös tanévre

Idõpontok:
HANGSZEREKRE 2013. május 27-én, 28-án, 29-én és 30-án (két dallal)

TÁRSASTÁNCRA 2013. május 27-én, és 29-én, (alkalmassági vizsga)

KLASSZIKUS BALETTRE 2013. május 28-án és 30-án (alkalmassági vizsga)

15.00-18.00 óráig.

Helyszín: 5400 Mezõtúr, Bajcsy-Zs. út 39/a

Szíves figyelmébe ajánlom iskolánk weboldalát:

www.bardos-mezotur.hu

 Öregdiákok informatikai  képzése a Kossuth iskolában

16 év után volt az elsõ általános iskolás osztálytalálkozónk. Azóta 24 év 

telt el. Az elmúlt õsszel, a másodikon felmerült az ötlet, hogy találjuk meg 

a módját a mielõbbi viszontlátásnak. Informatika tanári munkám révén 

javasoltam, hogy csináljunk egy számítógépes alapismeretek tanfolyamot 

az „osztálynak”. Március utolsó két és április elsõ hétvégéjén meg tudtuk 

valósítani. Szívet melengetõ volt várni a hétvégét és akkor együtt dolgozni 

a 40 éve volt osztálytársakkal. A 16 „öregdiák” között 7 volt osztálytársam 

vett részt, de a többiek között is voltak régi iskolatársak.

Úgy érzem, hogy mindannyiunk számára komoly hozadéka volt az együtt 

töltött 30 tanórának. Túl azon, hogy eddig számítógép mellett nem ült, erõs 

fizikai munkától elnehezült kezû barátaim is sikerrel megküzdöttek a gép-

használati alapokért, hogy - reményeim szerint - innen már saját maguk és 

környezetük is könnyebben biztosítják az önálló géphasználatot, hogy bele-

láttak, „beférkõztek” a digitális világba. Mindez fontos volt és - úgymond- 

ezért (is) jöttünk! De attól volt igazán jó, hogy MI együtt csináltuk!

Köszönjük Tar Anikó igazgatónõnek, hogy rögtön az ötletünk mellé állt 

és együtt örült velünk a megvalósításnak. Továbbá köszönjük Hegyi 

Anikónak, hogy mindvégig segítette a lassabban haladók munkáját.

Beke Ferenc

matematika – technika - informatika szakos tanár

Köszönet a Tanár Úrnak:

„Szeretném megköszönni, hogy a számítógépnek ezt a csodálatos világát 

megmutatta nekünk!„ /Sólyom András József/

„Elvetette a magot”

„Teljesen mindegy, hogy ki arat, de vetni kell!”

/Sólyom András József/

www.turihirek.hu
Hírek, Tények, a Lényeg! Túri Hírek
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VII. Mezõtúri Mérnökök Találkozója
A Mezõtúri Mérnökök Baráti köre Egyesület tisztelettel meghív minden  

Mezõtúri Mérnököt és hozzátartozóját a 2014. május 24-én megrendezésre 

kerülõ VII. Mezõtúri Mérnökök Találkozója rendezvényre.

A rendezvény helye:  Mezõtúr Petõfi tér 1. („alma mater” épülete)
A rendezvényen kerül bemutatásra a „Volt egyszer egy fõiskola” címû 

könyv, melyet a helyszínen lehet megvásárolni 14-16 óra között.  (2000 Ft/

db, CD melléklettel együtt) 

További információk az egyesület honlapján. (www.mezoturimernokok.hu)

Várjuk a rendezvény és a könyv iránt érdeklõdõket.

Mezõtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesület

Programajánló
Városi Sportnap a Városnap jegyében

2014. május 17.
Városi Sportcentrum

Gyermeknapi Rajzkiállítás
2014. május 23. 10 óra

Közösségi Ház, nagyterem

Meghívó
Fényes György magyar nóta, operett és 

cigánynóta énekes 60. születésnapi 

mûsorára, illetve a szakmában eltöltött 

40. évfordulójára; melyet a Petõfi úti 

Színházteremben tartunk

2014. május 24-én 15 órai kezdettel.

A mûvész meghívott vendégei:
Gránát Zsuzsa, Vásárhelyi-Prodán Miklós, Budai Beatrix (Nóta Tv mûsor-

vezetõ), Petróczki Csaba.

A mûsort rendezi és vezeti: Veiczi Irma (Cila mama)

Kísér: Ifj. Horváth Sándor és cigányzenekara

Belépõjegyek ára elõvételben: 1500 Ft

Jegyek válthatóak a Közösségi Házban 2014. április 1-tõl és Petróczki 

Csabánál a 06/30 413-0007-es telefonszámon. A rendezvény napján és a 

helyszínen: 1700 Ft.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség.

A rendezvényt szponzorálja a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. 

és a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal.

6:30 Finomszerelékes egyéni horgászverseny - Ligeti tó

8:30 Fõzõverseny
Jelentkezhetnek baráti-családi közösségek, civil szervezetek, magánsze-

mélyek. A nap folyamán bármit lehet fõzni, de a versenyre csak száraztész-

tából készült ételekkel lehet nevezni, amelyek leadási határideje: 13 óra.

Fõdíj: egy kétszemélyes hosszúhétvége a szarvasi Lux Panzióban félpan-

ziós ellátással.

Jelentkezni a Közösségi Ház titkáráságán (06/56 350-075), a Városi 

Sportcentrumban (20/481-6233, 20/2435807), vagy személyesen a verseny 

napján lehet. 

8:30 Sportprogramok
• kispályás labdarúgó torna

• teniszbajnokság

• kosárlabda bajnokság

5 fõs csapatok jelentkezését várjuk május 14-ig. A csapattagok alsó 

korhatára: 13 év. A bajnokság kezdete a csapatok számától függõen 

kb. 12-13 óra. Jelentkezni lehet: Kiss Tamás 06/30 799-3730

• MAFC szivacskézilabdások bemutatkozó mérkõzése

• nosztalgia „Öreglány” kézilabdatorna

• Wing Chun Kung Fu Harcmûvészeti Egyesület bemutatója

• íjászat

• teke

9:00 Városnapi kerékpártúra
Indulás a Városi Sportcentrumtól

Túravezetõ: Kovács Ferenc

Bozsik program U7-U9-U11 Labdarúgó torna

10:00 Városkapitány választás
A viaskodásra 18. életévüket betöltött mezõtúri lakosok jelentkezését 

várjuk. Jelentkezni a Közösségi Ház titkáráságán (06/56 350-075), a Városi 

Sportcentrumban (20/481-6233, 20/2435807), vagy 

személyesen a verseny napján lehet. 

Fõdíj: egy kétszemélyes hosszúhétvége a szarvasi 

Lux Panzióban félpanziós ellátással.

A Városnapon játszik az Ikaros Zenekar.

A rendezvényt támogatja a Mary-Ker Pasta Kft.

Bácskai Bertalan tárlata
A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. tisztelettel meghívja Önt, 

családját és barátait 

Bácskai Bertalan festõmûvész 
önálló kiállításának megnyitójára.

A megnyitó helyszíne, idõpontja:

Városi Galéria (Mezõtúr, Múzeum tér 1.)

2014. május 22.(csütörtök), 17 óra.
A kiállítást megnyitja: Kovács István képzõmûvész

Bácskai Bertalan Túrkevén él és alkot. Nagyméretû képein az alföldi 

hagyományos életmód jelképszerû tárgyai, a vidéki élet attribútumai jelen-

nek meg feszes kompozíciókban. 

Több rangos tárlaton vett már részt, több nívódíjjal is jutalmazták mûvé-

szi munkáját. Mezõtúron ez lesz az elsõ nagyszabású bemutatkozása.

Tóth Géza fazekas emlékkiállítása

A Túri Fazekas Múzeum hívja Önt, családját, barátait a

Tisztelet a mesternek és a mesterségnek
címû kiállításának megnyitójára.

A tárlatot Tóth Géza fazekasra emlékezve állítottuk össze a tanítványok és 

barátok munkáiból.

A megnyitó helyszíne, idõpontja:

Túri Fazekas Múzeum (Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)

2014. május 24. (szombat), 11 óra.
A kiállítást megnyitja: Török Zita és Pusztai Zsolt

A tárlat július 13-ig tekinthetõ meg hétfõ kivételével minden nap 10-12 és 

14-17 óra között.

Egészségnap
2014. május 31. 

Városi Oktatási Centrum

A Magyar Örökség-Díjas Kiss Stúdió Színház, Nagyvárad bemutatja 

Vidámság az élet sója, avagy A hosszú élet titka címû elõadását Mezõtúron.

Szereplõk: Kiss Törék Ildikó, Varga Vilmos

Zene: Ari Nagy Sándor

2014. június 2. 17 óra
Mezõtúri Városi Színházterem

Jegyek vásárolhatók a Közösségi Ház pénztárában: felnõtt 1000 Ft, diák, 
nyugdíjas 500 Ft. Szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt a Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
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Városi Gyermeknap
2014. május 25.

Városi Strandfürdõ
 9.00 Kutyaszépségverseny

10.00 Aszfaltrajzverseny

11.00 Óperenciás Bábfesztivál bábosainak bemutató mûsora

12.00 „Leg a Láb” Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

néptáncosainak mûsora

12.30 Wing-Chun Kung Fu Harcmûvészeti Egyesület bemutatója

13.00 Dalma Dance Club mûsora

14.00 Ramazuri együttes mûsora

15.00 A városnap elsõszülöttjének köszöntése

           TOMBOLA

16.30 Fábián Éva interaktív mûsora

18.00 Children of Distance

19.00 Hõsök

Egész nap öko-játszóház, mini-vidámpark, ugrálóvár, trambulin, arcfes-

tés, szerencsehorgászat, kézmûveskedés, büfé. Napközben kerékpáros 

ügyességi verseny.

A programra a belépõdíj: 400 Ft, amely magába foglalja a Strandfürdõ 
használatát is.

Felhívás 
Mezõtúr Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által alkotott és 

többször módosított a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozá-

sáról szóló 11/2011.(IV.15.) számú rendelet alapján a „Botyánszky János”díj 

minden év június 16-án az Emberség Napja alkalmából kerül átadásra. A 

díjat azok a személyek kaphatják, akik a mezõtúri embertársukért, vagy 

embertársaikért való önzetlen emberségrõl, segítõkészségrõl tesznek tanú-

bizonyságot és ezzel kiemelkedõ példát mutatnak

A „Botyánszky János” díj adományozására természetes és jogi személy, 

illetve jogi személyiség nélküli szervezet javaslatot tehet 2014. május 20-ig, 

melyet Mezõtúr Város Képviselõ-testületének Mûvelõdési, oktatási és sport 

bizottsághoz kell írásban (5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.) címre eljuttatni. A 

javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt személy nevét, rövid élet-

rajzát, valamint a javaslat részletes indokolását legalább 1, legfeljebb 2 

gépelt oldal terjedelemben. 

A beérkezett javaslatok alapján a díj odaítélésérõl a képviselõ-testület dönt.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott 

önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a polgármesteri hivatalban 

Makainé Ésik Klára ügyintézõnél (Tel.: 56/551-913, email: kmakaine@

mezotur.hu) vagy a könyvtárban megtekinthetõ.

Herczeg Zsolt sk.

Programajánló

Homokos vízpart

Pálmafák

Koktélok

Vízi mentõ bemutató 

Vízi sportok

DJ-k…

Mindez Mezõtúron, a Berettyó partján!
2014. június 14.
Vízparti Fieszta

Helyszín: Hortobágy-Berettyó fõcsatorna

Infó: www.mezotur.hu

Szervezõ: Mezõtúr Város Önkormányzata

Minden vízi sportot kedvelõt szeretettel várunk!

Kedves kislányok, nagylányok, anyukák!
Horgoló tanfolyam indul!

Szeretném átadni több évtizedes horgolási tudásomat. Elõször, mint 

tanfolyam mûködnénk, késõbb szakkörré alakulnánk, és szívesen ven-

ném, a gyakorlottak csatlakozását. Kedves mezõtúri asszonyok, nagy 

segítség lenne, ha a maradék fonalaikat, horgolótûiket leadnák a portán, 

hogy akinek nincs pénze ilyesmire, az se legyen kizárva ebbõl a kellemes, 

hasznos idõtöltésbõl. Arra törekszem, hogy másnak is annyi örömet sze-

rezzen ez a tevékenység, mint nekem. Nem beszélve arról, hogy ajándék-

tárgyakat is készíthetünk kicsi pénzbõl, kicsi kézügyességgel. 

Foglalkozások: minden héten csütörtökön a Közösségi Ház 104-es 
termében!

Szeretettel várok minden tanulni vágyót!

Teri néni

Emlékkoncertek Mezõtúron!
Azokért a mezõtúri emberekért, akik már sajnos nem lehetnek velünk!

2014. június 14.
Közösségi Ház elõtt, a Szabadság téren

16:00 Bíró Ica - Fitness Lady

családi fitness torna

Köszöntõt mond Herczeg Zsolt polgármester

Koncertek:
Petróczki Csaba

Senor Együttes

Monokini Rock Band

Magma

A gasztroangyal: Miskolczi Imi

A rendezvény ingyenes!

Egy újabb méretes halfogás miatt gratulálhatunk! Ezúttal Blaha József a 

Körös holtágából fogott ki egy 156 cm-es, 38 kilógrammos harcsát.

2014. május 4-én éjfélkor akadt be a harcsa, amit sikerült egyedül kivennie 

a vízból, majd a mérlegelésnél Szántai János sporttársa volt segítségére.

Ehhez a fogáshoz szívbõl gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

Bodor Márti

Forrás: Túri Sárkányok facebook oldala

www.turivasar.hu
www.muveszetinapok.hu

Könyvheti elõzetes
A TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0318 sz. „Sokszínû könyv-

tár” pályázatunk keretében 2014. június 11-én délután 

vendégünk Lõrincz L. László író. Két kötetes új könyve 

HARAGOS VIZEKEN címmel májusban jelenik meg. 

Könyvtárunkban szinte minden mûve megtalálható, vár-

juk az érdeklõdõket!   - B.B.M. - 
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2014. április 25-én, 15 órai kezdettel, két kiállítás ünnepélyes megnyitójára 

került sor a Városi Oktatási Centrumban. Mindkét kiállítás LEADER pályáza-

ton elnyert támogatásból valósulhatott meg. Az egyik a Mezõtúri AFC 
Jubileumi Rendezvénye, amelyre a Mezõtúri Atlétikai Football Club Spartacus 

Sportegyesület a 8552277938 azonosító számú pályázaton, 300.000 Ft támoga-

tásban részesült. A rendezvény keretében régi fotókon, relikviákon keresztül 

emlékezünk meg a tavaly 90 éves jubileumát ünneplõ Mezõtúri Atlétikai 

Football Club Spartacus Sportegyesület színei alatt kimagasló eredményeket 

elért sportolókról, illetve bemutatásra kerülnek a MAFC szakosztályai.

A másik a jelenlegi Mezõtúri Sportágakat Népszerûsítõ Kiállítás, ahol 

szintén eredményes sportolók érmei, kupái, továbbá a sportágakat bemuta-

tó fotók, sporteszközök kerültek kiállításra A látogatók minden sportág 

esetében, tájékoztatást kapnak a jelentkezési feltételekrõl, szakosztályve-

zetõk, edzõk elérhetõségeirõl. Erre a rendezvényre a Mezõtúr Város 

Sportjáért Alapítvány a 8552277956 azonosító számú pályázaton 300.000 Ft 

támogatást nyert.

Az ünnepélyes megnyitó konferálását nagy megtiszteltetésünkre elvállalta 

Klausmann Viktor újságíró, mûsorvezetõ, egyetemi oktató, üzletember, sport-

szervezõ. Elõször Szûcs Lajos a Mezõtúr Sportjáért Alapítvány elnökének, a 

MAFC elnökhelyettesének beszédét hallgathatták meg a Városi Oktatási 

Centrum ebédlõjében, szép számban összegyûlt sportolók, szakosztályveze-

tõk, edzõk és a kiállítások iránt érdeklõdõk. Ezt követõen Herczeg Zsolt 

Mezõtúr város polgármesterének, a MAFC elnökének ünnepi gondolatai 

következtek. Majd Márki Norbert tánctanár vezetésével a Bárdos Lajos 

Alapfokú Mûvészeti Iskola tanítványai színvonalas standard és latin táncok-

kal kápráztatták el a közönséget. Rendezvényünket jelenlétével megtisztelte 

Boldog István országgyûlési képviselõ úr, akinek ünnepi beszédét követõen 

Juhász Attila és Bíró László szakosztályvezetõk vezénylésével az ÁSZ Sport 

Club nem mindennapi küzdõsport bemutatóját tekinthették meg a kedves 

érdeklõdõk. Országgyûlési képviselõ úr, polgármester úr és a Mezõtúr 

Sportjáért Alapítvány elnöke emléklappal köszönték meg vállalkozóknak és 

magánszemélyeknek a MAFC-nak nyújtott önzetlen támogatásukat, valamint 

hálás szívvel mondtak köszönetet és jutalmazták szintén emléklappal mind-

azokat a személyeket is, akik sok éves, kitartó munkájukkal tettek szolgálatot 

Mezõtúr sportéletéért. Ezek után polgármester úr vezetésével a kiállítások 

ünnepélyes megnyitójára került sor. A rengeteg relikvián, fotókon, mezeken, 

sporteredményeken kívül, kiállításra kerültek sporteszközök, így többek 

között megtekinthetõ volt Herbály Attila rally autója, Tóth Richárd roncsderbi 

autója, Jóni Zoltán gyorsasági motorja is. Az egészséges életmód jegyében a 

látogatók megkóstolhatták és vásárolhattak Csala Mihályné Marika néni tej-

termékeibõl, de megcsodálhatták Rácz Lajos gyönyörû alkotásait is, amelye-

ket gyümölcsbõl és zöldségbõl készített és ajándékozott a kedves vendégek-

nek. A sportolási lehetõségek iránt érdeklõdõk a megnyitó rendezvényen 

személyesen is informálódhattak az edzõktõl, szakosztályvezetõktõl.

A kiállítás megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Aktív sportolók-

nak, a sportot kedvelõknek, idõsebbeknek, akik szeretnék a kiállított emlékek-

kel felidézni sport múltjukat, kisgyermekes szülõknek, akik tájékoztatást kap-

hatnak a mezõtúri sportolási lehetõségekrõl, tanároknak, óvónõknek, akik 

megismertethetik a diákokat, kicsinyeket Mezõtúr sportjának múltjával és jele-

nével, ezzel is ösztönözve õket az egészséges életmódra, illetve a sportolásra.

A kiállítások megtekinthetõk 2014. május 31.-ig, hétfõtõl-péntekig 
8 és 18 óra között.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk a kiállítás teljes idõtar-

tama alatt!

Mezõtúr Város Önkormányzata nevében ezúton is tisztelettel köszönjük 

mindazok áldozatkész, kitartó munkáját, akik a kiállítás megvalósításában 

közremûködtek. 

Korcsok Anita

Sport kiállítások a Városi Oktatási Centrumban

Kiállítások

Április 11-én a mezõtúri származású Kun Éva keramikusmûvész nyitotta 

meg a mezõtúri Veres Gyula, a Mezõtúron tanult Berta István és Domonkos 

László keramikusok közös tárlatát a Népi Iparmûvészeti Múzeumban 

(Budapest, Fõ u. 6.). A szervezõ Hagyományok Háza munkatársai mindhá-

rom alkotó teljes életmûvébõl válogatták ki a legjellemzõbb darabokat. A 

kiállítás június 14-ig tekinthetõ meg. (Részletek: www.hagyomanyokhaza.hu)

A Néprajzi Múzeumban nagysza-

bású ünnepség keretében nyitották 

meg a „Megragadni a megfoghatat-

lant” címû kiállítást, melynek apro-

póját az adja, hogy hazánk tíz évvel 

ezelõtt csatlakozott az UNESCO 

szellemi kulturális egyezményé-

hez. Ez a szerzõdés az alapja a 

Szellemi Kulturális Örökség 

Nemzeti Listájának. Ennek része 

2009 óta a mezõtúri fazekasság, így 

e különleges megközelítésû kiállí-

tásban élõ hagyományunk is helyet 

kapott. (infó: www.szko.hu; www.

neprajz.hu)

Pusztai Zsolt

MEZÕTÚRI VÁROSI 
TELEVÍZIÓ

Kétpón, Mezõhéken, 

Mesterszálláson és Mezõtúron!

Telefon:              06 56 350 075

Központi mobil:   06 20 243 58 08

Email: mvtv@mkskft.hu

Cím: 5400 Mezõtúr,

Szabadság tér 17. I. em.



9m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2014. május 09.

Nagy büszkeségünkre 2014.04.05-én Mezõtúron már második alkalommal 

nyertük meg a „C” és „B” Tíztánc Országos Bajnokság rendezésének jogát és 

a tavalyi nagy sikerre való tekintettel ebben az évben az I. Mezõtúri Mûvészeti 

Iskolás versenyt is meghirdettük a Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskolával 

közösen. A két versenyre együtt több mint 200 páros nevezett az ország 37 

táncsport egyesületébõl és 12 mûvészeti iskolájából. Rendezvényünk nem 

jöhetett volna létre támogatóink nélkül, akiknek nagyon köszönjük, hogy 

segítettek versenyünk színvonalas lebonyolításában. A társastáncosok szülei 

is nélkülözhetetlenek voltak, hiszen a pakolástól kezdve egészen a pontozó-

bírók kiszolgálásáig mindenbõl kivették a részüket. A mûvészeti iskolás ver-

senyen zeneiskolánk párosaink fantasztikusan szerepeltek. 

Lakatos Ádám - Tömösközi Kata
Gyerek II Standard  5. hely, Gyerek II Latin 4. hely

Lakatos Ádám – Pápai Kerubina
Junior I Latin 3. hely

Nagypál Barnabás – Csekõ Nikoletta
Gyerek II Latin 7. hely

Máté Hunor – Perjesi Karina
Gyerek II Latin 13. hely

Igriczi Dávid – Petróczki Adrienn
Junior I Latin 13. hely

Kovács Róbert – Farkas Tímea
Junior I Standard 2. hely, Junior I Latin 4. hely

Kovács Lajos – Varga Ágnes
Junior I Standard 6. hely, Junior I Latin 10. hely

Kiss László – Nagy Natália
Junior II Standard 1. hely,  Junior II Latin 1. hely

Délután indult a klubközi verseny, majd utána az országos bajnokság, 

ahol a Kner Táncsport Egyesület táncosai ismét nagyon szépen szerepeltek. 

Az egész nap remek hangulatban telt, örömünkre nagyon sokan voltak 

kíváncsiak a táncosokra, akik élõben láthatták a szebbnél szebb ruhákban 

táncoló párokat. Versenyünk színvonalát garantálta a Magyar Táncsport 

Szövetség által kijelölt neves pontozóbírók személye. Íme mezõtúri tánco-

saink eredményei:

Tóth Szabolcs – Sólyom Petra:
Gyerek II E Standard 4. hely,

Gyerek II E Latin 3. hely,

Junior I E Standard 3. hely,

Junior I E Latin 5. hely

Zawadka Denis – Muzsai Anna:
 Ifjúsági C Standard 1. hely,

Junior II C Tíztánc Országos Bajnokság 5. hely

Minden párosunknak szívbõl gratulálunk és reméljük, hogy jövõre is 

sikerül tovább vinnünk ennek a versenynek a hagyományát.

Márki Norbert, Kner TSE szakosztályvezetõ

Támogatóink:
Mezõtúr Város Önkormányzata - Mezõtúr

Gyomaendrõd Város Önkormányzata

Városi Sport Centrum

ACTOR Informatikai és Nyomda Kft. - Mezõtúr

Aszódi Játékbolt - Mezõtúr

Balogh Róbert – Hotel Park felajánlás

Baracsi - Paletta 97 Kft. - Mezõtúr

Bea Duri - Mezõtúr

Bihari Gáborné - Mezõtúr

Bonita Német Finompékáru Gyártó és Forgalmazó Kft.- Mezõberény

Deko – Pont - Mezõtúr

Dercsényi Anita

Edit Dekor - Mezõtúr

Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet

Erõd Klub - Mezõtúr

Gála Divat - Mezõtúr

Gyöngyhalász Étterem - Mezõtúr

Heavy Tools - Mezõtúr

Hegyi Imre - Mezõtúr

Játék - Fotó - Ajándék - Mezõtúr

Kurilla Divat - Mezõtúr

Mentész Zrt. - Mezõtúr

Meta Vasipari Kft. – Körösladány

Metzker Krisztina - Mezõtúr

Mezõtúr Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és

Általános Iskola - Mezõtúr

Mezõtúri Ipari Park - Mezõtúr

Mezõtúri Városi Óvodák - Mezõtúr

Mobil – Shop - Mezõtúr

MotoFoto – Gyomaendrõd

Nemzeti Szálloda - Mezõtúr

Non – Stop - Mezõtúr

Papír, Írószer - Szúnyog Imréné - Mezõtúr

Papp Jánosné - Mezõtúr

Pizzéria Alfi - Mezõtúr

Prifer Zsolt - Mezõtúr

Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. - Mezõtúr

Rafi Kft. - Mezõtúr

Róza Kft.-Gyomaendrõd

Sólyomné Papp Veronika - Mezõtúr

Spar - Mezõtúr

Study Kft. - Ibusz Utazási Iroda - Mezõtúr

Szarvasi Takarékszövetkezet - Mezõtúr

Szentesi Zsolt - Mezõtúr

Tibi Cukrászda - Mezõtúr

Tyre Maxx Bt. - Mezõtúr

Újvárosi Gyógyszertár - Mezõtúr

UNIX

Városi Sportcsarnok - Mezõtúr

Vasúti Gyógyszertár - Mezõtúr

Városi Uszoda - Mezõtúr

Virág, Ajándék - Mezõtúr

„C” és „B” Tíztánc Országos Bajnokság
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Amikor az elmúlt hét péntekén 

Wacha Imre fõiskolai docens meg-

nyitotta a Szép Magyar Beszéd 

Verseny Kárpát-medencei döntõjét, 

a fenti szavakkal illette a Gyõrött - 

idén 49. alkalommal megrendezett- 

eseményt. A bírálóbizottság elnöke 

szerint az anyanyelvápoló mozga-

lom „legfontosabb munkásai” azok 

a diákok, akik eljutottak erre a ren-

dezvényre, hiszen õk már saját 

városukban, megyéjükben a leg-

jobbnak bizonyultak.

Közéjük tartozott Berényi 

Norbert István is, a Teleki Blanka 

Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium 11. D osz-

tályos tanulója, aki a megyei fordu-

ló gyõzteseként jutott el Gyõrbe. A 

Kazinczy Ferencrõl elnevezett ver-

seny bírálói értõ és értetõ olvasást 

várnak. ” Ne csak szépen, okosan 

tolmácsoljatok!” - tanácsolta Wacha 

tanár úr a fiataloknak. A verseny-

programban szabadon választott és 

kötelezõ – helyben megismert –szö-

veg felolvasása mellett írásbeli fel-

adat megoldása is szerepelt. Norbi 

az 56 szakközépiskolás mezõnyé-

ben bizonyíthatta be, hogy méltó a 

15 kiosztott Kazinczy-érem egyiké-

re. Ezzel az eredményével csatlako-

zott iskolánk Kazinczy-érmeseinek 

táborához. Kiváló hangi adottságai, 

tehetsége és szorgalma mellett 

nagyon fontos, hogy mindig elfo-

gadja a jó tanácsokat a szép és okos 

értelmezésre vonatkozóan. 

Felkészítõ tanáraként állíthatom, 

hogy élmény vele dolgozni! Példája 

ösztönzõ lehet iskolánk és váro-

sunk fiataljai elõtt. 

Büszkék vagyunk a teljesítmé-

nyére!

Kugyela Anna

„A jó szót szólók ünnepe”
Újabb Kazinczy- érmes telekis diák

A Magyar Mûvészetoktatás Napja és a Tánc Világnapja alkalmából a Bárdos 

Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola zenés- táncos programsorozatot tartott. 

2014. április 23-án a Városi Galériában hangversenyt tartottak a Magyar 

Mûvészetoktatás Napja tiszteletére, április 24-én a Városi Oktatási Centrum 

adott otthont a Tánc Világnapja alkalmából megtartott Táncgálának, majd 

április 25-én az ifjú „Zeneszerzõk” hangversenye következett az iskola 

hangversenytermében. A rendezvényeken közremûködtek az iskola növen-

dékei és tanárai is.

Fotó: Mezõtúri Városi Televízió

Zenés-táncos mulatságok

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
Az otthoni kertrendezés során feleslegessé vált növényi szaporító anya-

gokat (virágokat, hagymákat) a város szépítése céljából szívesen fogad-

juk. Szállításról szükség esetén gondoskodunk.

Elérhetõségeink: Patkósné Gonda Ágota: 06/30 444-8992

MII Városüzemeltetés, Vasvári Pál u. 21.

A fizika világába kalauzolta el a Közösségi Házban 2014. március 24. és 

28. között rendezett kiállítás a kíváncsi látogatókat. Közel 50 játékeszköz 

várta a betérõket, úgy mint érdekes jelenségeket bemutató eszközök, 

ügyességet, gyorsaságot próbára tevõ játékok, csalafinta képek galériája, 

ördöglakatok és logikai játékok, otthon elkészíthetõ kísérletek, nyomozás. 

Az egy hét alatt Mezõtúr és 

Mesterszállás óvodáiból és iskolái-

ból 900!!! gyermek próbálhatta ki a 

fenti kísérleteket, fejtörõket, olyan 

játékos módon, hogy közben nem is 

sejtette, hogy akár épp egy tanórá-

ról ismert fizikai törvényszerûséget 

valósít meg. 

Külön diadal volt azt látni, hogy akik kezdetben nem nagy kedvvel, 

muszájból érkeztek a kiállításra, az óra végén nem akarták abbahagyni a 

játékot, a kísérletezést és mosollyal hagyták el a Közösségi Ház Jurta ter-

mét. Ezért már érdemes volt…

Orosz Annamária

Játékos tudomány – a fizika csodái –
interaktív kiállítás

Egy generáció nõtt fel Vízipók és Keresztespók kalandjain a népszerû 

televíziós rajzfilmsorozat révén.  Mezõtúron a Városi Színházteremben 

április 8-án tették tiszteletüket a régi jó ismerõsök.

A Szabad Ötletek Színháza jóvoltából láthatták a mezõtúri gyerekek e 

nagyszerû elõadást a nap folyamán kétszer is. 

E színpadi mese-musical változatában a természet szeretete, az izgalmas 

kalandok, és az igaz barátság mindent elsöprõ ereje dominál. Az elõ-

adást sok zenével, fordulatokban és ötletekben gazdag történettel állította 

színpadra a társulat, színes díszlettel és változatos jelmezekkel tarkítva.

Az elõadás  végén a színháztermet elhagyva a sok csillogó tekintet bizo-

nyította, hogy az óvodás és kisiskolás gyermekek egy felhõtlen, vidám órát 

töltöttek a színház, a mese világának bûvöletében.

Hamarosan ismét találkozunk!

 Orosz Annamária

Vízipók, csodapók Mezõtúron

Kedves leendõ és régi vendégeink!

A Senátor Büfé a Közösségi Ház földszintjén kedvezõ árakkal,

kedves kiszolgálással várja régi és új vendégeit!

Hideg és melegszendvicsek, kávé, tea, üdítõ széles

választékát megtalálják!

A jó idõbeköszöntöttével már jégkrém is kapható!

Térjenek be hozzánk!

www.mezoturesvideke.huwww.mezoturesvideke.hu
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Egy remek hangulatú estét tölthettünk 2014. május 5-án Dósa Matyival 

és vendégeivel. A Petõfi úti Színházteremben ismerhettük meg a hamaro-

son 27. életévét betöltõ színész életútját, hallgathattunk meg dalokat élete 

különbözõ állomásairól.

Az est végén az énekes színész elmondta nem csak a Szolnoki Szigligeti 

Színházban lehet velük találkozni, várhatóan Szolnok megyében is több 

szabadtéri program vendégei lesznek.

- SZERK -

Dósa Matyi a mezõtúri színházban

A tavalyi idényhez képest nagyot 

fordult a világ a Mezõtúri AFC Férfi 

Kézilabda Szakosztály háza táján. 

Az elmúlt években csak bukdácsoló 

felnõtt együttes egy teljesen átala-

kult gárdával vágott neki az új 

idénynek, amely jó döntésnek bizo-

nyult. A sok új fiatal, tehetséges 

játékos érkezését követõen a junior 

csapattal már sok sikert megért 

Urbán Marianna edzõ vette át a fel-

nõtt csapat irányítását is. A sikerre 

éhes együttesben helyet kaptak a 

tehetséges mezõtúri fiatalok is, akik 

meccsrõl meccsre egyre jobb formát 

mutattak. A kezdeti két egy gólos 

felnõtt vereséget követõen szárnyra 

kaptak a fiúk és a junior csapattal 

karöltve szállították hétrõl hétre a 

gyõzelmeket. A jó hangulatú mérkõ-

zésekre egyre több nézõ látogatott ki 

a Városi Sportcsarnokba, amely így 

végre újra megtelt kézilabdás élettel, 

köszönhetõen a férfi kézilabdázók 

jó formájának és a nõi szakosztály 

újraindításának! A junior csapat is 

meccsrõl meccsre hozta a sikereket, 

sokszor a végletekig kiélezett szituá-

ciókból is gyõztesen jöttek ki, ami a 

játékhoz való érettségüket is jól 

mutatja. Nagyon biztató a szakosz-

tály utánpótlás nevelése szempont-

jából ez a szezon is, így szeretnénk, 

ha ezeket a sikereket még több gyer-

mek élhetné majd át a jövõben 

mezõtúri kézilabdázóként.

De most valami olyan nagy ered-

mény születhet, egy olyan újabb 

csoda, amelyre 8 éve volt legutóbb 

példa a mezõtúri kézilabdások tör-

ténetében. Újra bajnok lehet a férfi 

felnõtt csapat és biztos dobogóra 

állhat a tehetséges junior együttes 

is! Még egy gyõzelem kell, hogy 

bajnokok legyünk, amelyet most 

szombaton az Abony ellen kell 

megvívnunk hazai környezetben, a 

mezõtúri Városi Sportcsarnokban. 

Várunk tehát mindenkit, aki szereti 

ezt a két túri csapatot és szeretne 

velük együtt ünnepelni egy-egy 

újabb gyõzelem esetén!

2014. május 10.
(szombat)

Városi Sportcsarnok
Junior: 16:00;
Felnõtt: 18:00

Szombaton mindenki a mezõtúri 

sportcsarnokba!

Szûcs Dániel

Bajnokok lehetnek a mezõtúri kézisek!

 SAJTÓKÖZLEMÉNY 
ZÖLDMEZÕTÚR 

2014/05/06 

A tanulók gondolkodásának megfelelõ kialakítása új viselkedésminták elsa-

játításával érhetõ el. Ehhez az egyik legalkalmasabb eszköz az iskolai oktatás 

részét képezõ szemléletformálás. A szakmai programok az interaktív tanórák-

kal, február második felében kezdõdtek a programhoz csatlakozott oktatási 

intézményekben, több mint 500 általános és középiskolás diák április közepé-

ig vett részt az oktatásban, összesen 160 tanórán tanultak a fenntartható fejlõ-

désrõl. A tananyagot, óravázlatokat környezeti nevelési szakemberek dolgoz-

ták ki, az oktatást Kékesi Márton környezetvédelmi szakember és munkatársai 

végezték. A diákok a tanórákon információs anyagot kaptak kézhez, amely 

kötõdik az elhangzott oktatási anyaghoz. A tematikus foglalkozások célja a 

szemléletformálás volt, az oktatók a fenntartható fejlõdés alapjait és az ehhez 

szükséges viselkedésmintákat ismertették a tanulókkal, kötetlen interaktív 

órák keretében. Minden órán egy-egy témakört vizsgáltak meg, ezek közül a 

legfontosabbak: a környezetvédelem, energetika, értékmegõrzés és a helyi, 

egészséges termékek vásárlásának, fogyasztásának elõnyei. 

A tanórák után, májusban tanyalátogatásra indulnak a tanulók, ahol a 

tanyavilág és gazdálkodás gyakorlati oldalával is megismerkedhetnek. A 

szakemberek által vezetett tanyalátogatásokra csoportonként kerül sor. 

A megszerzett ismeretek birtokában a diákok vetélkedõn vehetnek részt, 

a jól teljesítõk díjakat kapnak. 

Májusban két rendezvény lesz, ahol zöld sátor, kiadványok és környezet-

védelmi szakember várja az érdeklõdõket: 

- 2014. május 17. – Városnap, helyszíne: Városi Sportcentrum

(5400 Mezõtúr Szolnoki út 15.) 

- 2014. május 25. – Gyermeknap, helyszíne: Városi Strandfürdõ és fedett 

uszoda. Belépõ a zöldsátorba: egy mûanyag kupak 

A Zöldmezõtúr programsorozat saját honlapot indított, amely az alábbi 

címen érhetõ el: www.zoldmezotur.hu, de a közösségi oldalakon is megta-

lálható. (Facebook, Twitter és Linkedin) 

A Zöldmezõtúr programsorozat két elemre épül, az egyik a fiatalok 

környezettudatos szemléletének erõsítése, másik a helyben termelt jó 

minõségû, értékes termékek fogyasztásának népszerûsítése, a kézmûves 

termékeket is beleértve. 

Mezõtúr Város Önkormányzata

Cím: 5400 Mezõtúr Kossuth tér 1

Telefon: +36 (56) 551-902,

E-mail: pmh@mezotur.hu

Honlap: www.mezotur.hu
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Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, 

illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a 
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Lõrincz Katalin

ELHUNYTAK
Sajtós Gyuláné Patkós Ilona élt 81 évet,

Kovács Antal élt 65 évet,
Bíró Ferenc élt 59 évet,

Perlaki Menyhért élt 78 évet,
Búsi  Ferencné Hajós Katalin élt 84 évet,

Németh Ferenc élt 79 évet,
Papp Istvánné Farkas Margit élt 51 évet,

Nyemcsok Ida élt 81 évet,
Tóth Mihályné Patkós Terézia élt 80 évet,
Soutz Györgyné Tóth Katalin élt 68 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Május 9-15-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Május 16-22-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Május 11-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u. 
Tel.: 06/20/975-1073
Május 17-18-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

TÁJÉKOZTATÁS
A közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. ügy-

félszolgálatán tehetõk meg, amelynek elérhetõségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu Telefon: + 36 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos címének megadása szükséges.

Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ részére is 

jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére.  Telefon: + 36 80 / 210-310.

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,

hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.

Kovács KrisztiánKovács Krisztián
(Márkus Ilona)(Márkus Ilona)

Mihácsi Márk KrisztiánMihácsi Márk Krisztián
(Molnár Brigitta)(Molnár Brigitta)

Patkós PatrikPatkós Patrik
(Soltész Anita)(Soltész Anita)

Rácz Dániel GyulaRácz Dániel Gyula
(Nagy Anita)(Nagy Anita)

Rácz Krisztián RaulRácz Krisztián Raul
(Kelemen Henrietta)(Kelemen Henrietta)

Rafael Ibolya MáriaRafael Ibolya Mária
(Rafael Ibolya)(Rafael Ibolya)

Rafael Zoltán JózsefRafael Zoltán József
(Rafael Cintia)(Rafael Cintia)

Restye BenceRestye Bence
(Sipos Alexandra)(Sipos Alexandra)

Tímár BenceTímár Bence
(Purgel Henrietta)(Purgel Henrietta)

Szabó Géza ÁronSzabó Géza Áron
(Kovács Krisztina)(Kovács Krisztina)

Tóth Csongor CsabaTóth Csongor Csaba
(Szabó Marianna)(Szabó Marianna)
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