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Megkérdeztük…
A helyi televíziók mûsorkészítésére írt ki pályázatot az önkormányzat, és a
június 30-ai testületi-ülésen döntés is született, bár
a körülmények igen
különleges fordulatot vettek. Errõl kérdeztem
Herczeg Zsolt, polgármester urat és Patkós Lajos,
alpolgármester urat.
– Mi okozta a botrányt az ügy
körül és végül milyen döntést
hozott a testület?
H. Zs.: – A testület döntése
egyhangú és határozott volt és
az Index televíziót nevezte meg
a pályázat nyerteseként. Egy
sajnálatos esemény is bekövetkezett a döntést megelõzõ
napon, hiszen a mezotur.com
nevû honlapra felkerült egy
olyan cikk, ami igen becsmérlõ
volt az önkormányzatra nézve.
A szerdai napon összevont zárt
bizottsági ülésen tárgyaltuk a
pályázat ügyét. Itt a képviselõ
testület tagjai és a külsõs bizottsági tagok voltak csak jelen, de
sajnálatos módon mégis néhány
óra leforgása alatt az ülésen
elhangozott információk kiszivárogtak. Errõl azt kell tudni,
hogy a képviselõ testület tagjai
és a bizottságok külsõ tagjai
esküt tettek a beiktatásuk napján, amely többek között arra is
vonatkozik, hogy az itt végzett
munkájukkal kapcsolatos bizalmas értesüléseket titokban tartják. Mint azt már említettem, az
ülésen elhangozottak szinte
percek leforgása alatt kiszivárogtak és ennek kapcsán került
fel a már említett médiumra a
már említett cikk, amely nem
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csak, hogy valótlan rágalmakkal illette az önkormányzatot,
de a Helyi Televíziók Országos
Egyesülete volt feltüntetve szerzõként, azt a képzetet keltve,
mintha onnan származna ez az
írás. Az egyesület alelnöke,
Szerencsés János is részt vett a
testület ülésén és elmondta,
hogy azért utazott kétszáz kilométert, hogy elmondja, jogi
útra fogja terelni ezt az ügyet,
még annak ellenére is, hogy a
cikk rövid idõn belül lekerült a
honlapról. Nekünk bizonyítékaink vannak arról, hogy ott
volt és már másnap az önkormányzat is arról döntött, hogy
létrehoz egy bizottságot, amely
kivizsgálja ezt az egész ügyet és
ha úgy látjuk jónak, mi is jogi
útra tereljük az ügyet. Ezen a
honlapon, amely Mezõtúr nevét
használja, folyamatosan becsmérelik az önkormányzatot,
különbözõ tiszteletre méltó
embereket és városi intézményeket. Ez rendkívül rombolja a
város jó hírnevét, a legtöbb
esetben abszolút nem jogosan,
fél információk birtokában. A
véleményem az, hogy rosszindulatú és a legtöbb esetben
szellemileg nem igazán pallérozott emberek írogatnak mindenféle rosszat, olyan dolgokról, amelyekrõl nem rendelkeznek megfelelõ információkkal.
Ezt nekünk nem biztos, hogy el
kell tûrnünk és valószínûleg
lépéseket is fogunk tenni, hogy
ez ne így legyen.
– Miért tárgyalták zárt bizottsági ülésen a pályázat kérdését?
folyt. a 2. old.

Az iskola felújítás ma korszakos cselekedet

Finiséhez közeledik a „A
Városi Általános Iskola
Mezõtúr Kossuth Lajos
Tagintézményének felújítása, bõvítése az európai
uniós közoktatás biztosítására” címû ÉAOP4.1.1/2/2F-2f-2009-0010
azonosító jelû pályázat
keretében megvalósuló
beruházás.
Az immár több mint 100 éves
iskola épületének felújításával a
közélet a mindenkori döntés-

Az új iskola udvara

hozóknak szegezi a kérdést:
hogy õnekik – Apáczaival szólva
– ,,éjjel-nappal az iskoláról való
gondoskodás jár-e az eszükben?” Mert a létünk, a boldogu-

lásunk alapja ma is az iskola, és
kiváltképpen az 1-8 osztályos,
mindent megalapozó, települési
iskola a legfõbb alap.
Aki mostanában Mezõtúron a
Kossuth Lajos utca, a Csokonai
Vitéz Mihály utca, és a Székes
utca által határolt terület mellett
halad el, azt láthatja, hogy a
mezõtúriak által Kossuth úti iskolaként is ismert oktatási intézmény öreg épületei megszépültek, megújultak. Sok-sok ember

munkája eredményeképpen az
ódon falak új szigetelést kaptak.
Kicserélõdtek a régi, elavult, széllel bélelt utcai ablakok. Hogy az
folyt. a 2. old.

Megújuló iskolák

4. old. Szent Iván Éjjele

5. old.

Gyalog a nagyvilágban

5. old. MI - TI - ÕK klub

8. old.

Asterix és Obelix Mezõtúron

5. old.

Program ajánlatok

8. old.
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P. L.:– A Szervezeti és
Mûködési Szabályzatunk szabályozza a zárt és nyilvános
ülések rendjét és az ügyek típusát, amelyeket tárgyalunk.
Mivel ebben az esetben két
pályázó cég üzleti titkai, tervei
is szerepet játszottak, ezért
automatikusan zárt ülésen kellett tárgyalnunk az ügyet. Tehát
nem képviselõi döntésre került
zárt ülésre, hanem az SZMSZünk szabályozott így. Mivel láttuk a bonyodalmat e napirend
körül, teljesen egyértelmûen
úgy döntöttünk, - a két pályázó
beleegyezése mellett- hogy
nyilvános ülésen tárgyaljuk és
hozunk döntést, így a képviselõ
testület is kinyilváníthatta a
televízió nyilvánossága elõtt az
igazi szándékát és a lakosság is
képet kaphatott az ügy részleteirõl. Ellentétesen a hírekkel, és
a megjelent információkkal,
nem volt semmilyen hátsó
szándék a döntés mögött.
– Milyen indokok mentén döntöttek?
P. L.:– Az Index TV és a
Körös TV pályázata érkezett be
hozzánk. Nyilvánvalóan semmilyen kifogás nem merülhet
fel a Körös tv ellen, hiszen igen
színvonalas szolgáltatást nyújtanak és szakmailag is kifogás-
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talanok. Szerettek volna itt
Mezõtúron is megtelepedni,
ezzel is színesítve a helyi médiát. A képviselõ-testületben
viszont az a szándék gyõzött,
mely szerint mezõtúri céget
kell támogatnunk, ahol mezõtúri emberek dolgoznak. Ezt
meg is tette, hiszen teljesen
egyhangú döntés született.
H. Zs.:– Azt gondolom, hogy
a helyi televíziónak és az önkormányzatnak is az a feladata,
hogy a mûszaki színvonalat, a
minõséget javítva, egymást
építõ jellegû kritikákkal segítve
együtt tudjon mûködni. Azt
hiszem, ha az Index televízió
elér az ötödik születésnapjához, akkor már arról tudunk
beszélni, hogy egy kimondottan profi társaság lesz mind
technikailag, mind szakmailag.
Meg szeretnénk adni az esélyt,
hogy egy olyan szervezet alakuljon ki Mezõtúron, amely a
mezõtúri emberek tájékoztatását minél magasabb színvonalon tudja ellátni. Jelen pillanatban ugyan még gyengébb technikai színvonalon mûködik,
mint a Körös televízió, de idõvel bízunk benne, hogy folytatni tudják a már megkezdett fejlesztéseket. Egy mezõtúri cégnek azt hiszem, adhatunk ennyi
bizalmat a jövõre nézve.

– Valóban drágább volt az
Index Televízió pályázata?
P. L.:– Az volt az egyik támadási felület ebben a már elõbb
említett írásban, hogy hogyan
nyerhet egy kedvezõtlenebb
ajánlatot tevõ pályázó. Úgy alakultak az árajánlatok, hogy
170.000 forintot kért havonta az
Index tv, és 165.800 forintot a
Körös televízió, ez tehát 4200
forintnyi különbség. Vagyis
akárhogyan is nézzük nem egy
jelentõs összeg. A Körös televízió ezért az összegért egy heti
négyórás magazin mûsort
vázolt fel, amely egy összefoglaló lenne az adott héten
Mezõtúron történt kulturális,
sport és közéleti eseményekrõl,
valamint mindenkor a képviselõ testület üléseinek közvetítése
vágatlanul. Ezzel szemben az
Index televízió pályázatában
napi huszonkét óra mûsoridõt
vázolt fel, amely a mezõtúri és
kistérségi eseményekrõl szól.
Ennek tükrében természetesen
azt is be lehet látni, hogy az
adott mûsoridõk tekintetében
valójában az olcsóbb ajánlatot
részesítettük elõnyben, ha csak
a pénzügyi vonalat nézzük.
– Megyénkben harminckilenc
önkormányzat jut állami
támogatáshoz ebben a hónapban, viszont Mezõtúr nem.
melegítõ konyhát álmodtak meg
a Csokonai utcai szárny földszintjére. Az iskola felújítás
során projektarányos akadálymentesítés valósul meg, ezért
liftet építettek be az emeleti
részt is magába foglaló épületszárnyban, a mozgáskorlátozottak fûtött rámpán juthatnak be a épületbe és a gyengén
látóknak vezetõ sávok könnyítik

A könyvtár

égiek áldása ellen is védelmet
nyújtsanak, új tetõt kapott valamennyi
épületszárny.
A
Csokonai utca felõli szakaszon
emeletráépítés, és tetõtér beépítés eredményéül növekedett az
iskola tantermi kapacitása, szaktantermi ellátása. Mai igényeket
is kielégítõ könyvtárszobával
bõvült az épületegyüttes.
Szemet gyönyörködtetõ az

udvari rész megújulása, és az
udvar felõl látható új aula. Az
energiatakarékos, zöld tetõvel
ellátott épület-rész a közösségi
rendezvények fõ helyszíne lesz,
ebben a gyönyörû régi-új iskolában. Hogy ne csak a szellem frissüljön és gyarapodjon, a tervezõk, kivitelezõk az étkezés higiénikus, színvonalas biztosítása
érekében korszerû éttermet és
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Milyen
lehetõsége
volt
Mezõtúrnak, vagy volt-e egyáltalán lehetõsége hozzájutni
bármilyen támogatáshoz?
H. ZS.:– Ez egy pályázati
lehetõség, ami azoknak a településeknek áll rendelkezésére,
akik önhibájukon kívül nehéz
anyagi helyzetben vannak,
ilyen a környezetünkben például Kisújszállás, vagy Kétpó. Itt
több kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki a pályázatot egyáltalán benyújthassa,
például hatvan napon túli kifizetetlen számlákkal kell rendelkeznie, ezek egyenlítésére
adnak támogatást. Azt tudom
mondani,
Mezõtúr
hála
Istennek még nincs ilyen helyzetben. Ugyan a nyár elején a
legnehezebb az anyagi helyzetünk, hiszen nagyon sok kintlévõsége van az önkormányzatnak (elõre megfinanszírozott
pályázatokból várunk vissza
pénzeket), de még jelenleg
sincs olyan számlánk, amely
meghaladná a harmincnapi
lejáratot. Én nagyon remélem,
hogy Mezõtúr soha nem fog
tudni pályázatot benyújtani
erre, mert akkor az azt jelentené, hogy nagyjából csõd közelébe jutott az önkormányzat.
Vékony Erzsébet
meg a közlekedést. Az épület
felújításhoz a mai követelményeknek megfelelõ színvonalú
és számú parkolóhely kialakítása kapcsolódik. A kivitelezõ
HÓD 2000 Kft. ígérete szerint
nem csak szép, hanem élhetõ, új
iskolát vehetnek hamarosan birtokukba az iskola tanulói és
tanárai.
Vékony Erzsébet
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Felhívás fõzõversenyre a Túri Vásáron
Mezõtúr Város Önkormányzata és a Mezõtúri Közmûvelõdési
és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. augusztus
14-én rendezi meg a XX. TÚRI VÁSÁR-t, ahol a hagyományokhoz
híven birka- és marhahúsból készült pörkölt fõzõversenyt hirdetünk.
A fõzõverseny helyszíne: Erzsébet-liget
Nevezési díj: 2.500 Ft/bogrács
Egy versenyzõ egy, max. 40 l-es bográcsban fõzhet. A fõzés történhet gáz- vagy tûzifa felhasználásával.
A fõzõverseny területén csak az fõzhet, aki a nevezési díjat
befizette és ezáltal regisztráltatta magát a versenyben. A fõzõverseny területén csak az az étel fõhet, ami részt vesz a versenyben.
A résztvevõk között kategóriánként 3-3 díj kerül kiosztásra a
Túri Vásár nagyszínpadán 13,00 órakor.
Jelentkezési határidõ: 2011. július 29-én (péntek) 12,00 óra
Ezúton kérjük azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a fõzõversenyben!
A versennyel kapcsolatban információt az 56/551-903 telefonszámon Ábrahámné Bujdosó Erzsébet vagy az 56/551-942 telefonszámon Soósné Nagy Magdolna nyújt.
Mezõtúr, 2011. június 22.
dr. Szûcs Attila sk.
jegyzõ

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr általános
ügyfélfogadási rendje
2011. március 1-tõl az alábbiak szerint változik:
Hétfõ: 8,00-11,00, 12,15-16,00
Kedd: nincs ügyfélfogadás,
Szerda: 8,00-11,00; 13,00-16,30
Csütörtök: 8,00-11,00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr
ügyfélszolgálati csoportjának
(okmányiroda, adócsoport)
ügyfélfogadási rendje
2011. április 1-tõl az alábbiak szerint változik:
Hétfõ: 8,00-11,00, 12,15-16,00
Kedd: 8,00-11,00, 13,00-16,00
Szerda: 8,00-11,00, 13,00-16,30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8,00-11,30
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Tájékoztató a képviselõ-testület 2011. június 30-ai ülésének döntéseirõl
Oktatási ügyekben:
- A képviselõ-testület önkormányzati rendeletet alkotott a
Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár
Bárdos
Lajos
Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézménye
tanulóinak térítési- és tandíj
fizetésérõl. A döntés alapján a
tagintézményben a tanulók
térítési díja nem változik a
2011/2012. tanévben, míg az
államilag nem finanszírozott
képzések esetében a tandíjak
emelésérõl határoztak.
- Módosult az alapfokú
mûvészeti oktatásban a mûvészeti ágak és tanszakok elnevezését szabályozó miniszteri
rendelet, amellyel összhangban a képviselõ-testület a
Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár
Alapító okiratát kiegészítette
az új mûvészeti ágak és tanszakok elnevezéseivel.
- A Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési
Társulás (a továbbiakban:

TISZK) létrehozásáról és
mûködtetésérõl szóló megállapodás módosításáról döntött a
képviselõ-testület, amely azért
vált szükségessé, mert a TISZK
által benyújtott pályázatok
sikeresen lezárultak, a nyertes
projektek megvalósítása során
létrejött vagyont meg kell jeleníteni a TISZK megállapodásában.

Gazdasági ügyekben:
- Az évközben bekövetkezett
támogatások alapján módosították a 2011. évi költségvetést,
melynek következtében a
mûködési hiány növekedett, a
fejlesztési kiadások szinten
maradtak.
- Az önkormányzat 2010-ben
9,8 millió forinttal támogatta a
helyi autóbuszközlekedést,
amelyet a Jászkun Volán Zrt.
biztosít városunkban.
A képviselõ-testület ezen
nyilatkozatára a 2010. évi normatív támogatás igénylése
miatt volt szükség.
- A „Közmûvelõdési és Sport
Kft” könyvvizsgálója 2013.
május 27-ig a CON-TÚR Iroda
Kft. lett.
Meghatározták
a
„Közmûvelõdési és Sport Kft”

valamint az „Intézményellátó
Kft” ügyvezetõinek 2011. évi
prémium feltételeit.
- Az önkormányzat által
kibocsátott kötvénnyel összefüggõ likvid pénzeszközökrõl
és befektetési ügyletekrõl a
képviselõ-testület felhatalmazása alapján a polgármester
dönt. A döntést megalapozó
szakmai anyagokat pénzügyi
szakértõ készíti elõ.
- A kötvényforrásból 2011.
elsõ félévében 122,7 millió
forint kifizetésére került sor. A
testület további 65 millió Ft
kifizetésére adott engedélyt
átmeneti likviditási gondok
megoldására.

Egészségügyi, háziorvosi,
szociális ügyekben
- Elfogadták a kistérségi tiszti fõorvos beszámolóját, amely
a város lakosságának egészségügyi állapotát tekintette át
nyolc szakterület vonatkozásában felsorolva a kedvezõ és
kedvezõtlen jelenségeket.
- Az „egészségház” projekt
meghiúsulása miatt módosítot-

ták az érintett háziorvosok feladat-ellátási szerzõdését.
Nem támogatta a képviselõtestület a háziorvosok kiegészítõ támogatására benyújtott
indítványt.
- Meghatározták a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat és 2011-re vonatkozó térítési díjait (étkeztetés, házi
segítségnyújtás, idõsek nappali ellátása).

Helyi televíziós mûsor
készítése ügyében
Két pályázat érkezett.
Az önkormányzat 2014. év
végéig a TIMTEO Kft-vel – a
jelenlegi szolgáltatóval – köt
vállalkozási szerzõdést a feladat ellátására.

Szervezési, jogi ügyekben:
- Elfogadták a képviselõ-testület 2011. II. félévi munkatervét.
- Módosították a Nagykun
Hagyományõrzõ
Társulás
mûködtetésére
vonatkozó
megállapodást.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ
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Június végén a Rákóczi
Úti Általános Iskolában és
a Teleki Blanka
Gimnáziumban is bemutatták a TIOP-1.1.1-07/12008-0131 jelû, „Városi
Általános Iskola Mezõtúr
pedagógiai módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” címû
pályázat útján beszerzett
eszközöket és azok mûködését. A rendezvényen
Herczeg Zsolt, Mezõtúr
város polgármestere
mondta el megnyitó gondolatait.
„A Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program 1. számú
prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztéséhez kíván
hozzájárulni többek között az
„Intelligens Iskola” programmal, amely az iskolák
infokommunikációs
(azaz
IKT) eszközökkel való felszerelését, technikai felzárkóztatását célozza.
Az IKT eszközök tanórai
használatával a lehetõségek
tárháza nyílik meg mind a
tanár, mind a diák elõtt.
Általuk az órák izgalmasabbakká, interaktívabbakká tehetõk, így mind a tanulás, mind
az oktatás élvezetesebbé, hatékonyabbá válik.
A programban való részvétel
ragyogó lehetõséget kínált
továbbá a TÁMOP-3.1.4-es
„Kompetencia alapú oktatás
bevezetése Mezõtúr Város
Önkormányzatának oktatásinevelési
intézményeiben”
elnevezésû projekt technikai
hátterének megerõsítésére,
biztosítására is.
A pályázaton elindulni
mindezért magától értetõdõ
volt, hiszen kiemelt célunk,
hogy az oktatási intézményeink és a bennük folyó oktatás

minél korszerûbb és vonzóbb
legyen tanár-diák számára.
Képviselõ-testületünk döntése alapján 2008. februárjában
nyújtottuk be pályázatunkat.
Bár a támogatói döntés már az
év júliusában megszületett, az
elõírt központosított közbeszerzési eljárások sikertelensége, és a megismételt pályáztatás lefolytatása miatt csak a
2010. november 12.-én kaptuk
kézhez a 49 589 300 forint viszsza nem térítendõ támogatásról szóló Támogatói Okiratot.
Így a kötelezõ közbeszerzési
eljárás lefolytatása után a
TÁMOP 3.1.4 programban
résztvevõ iskolák oktatói és
tanulói összesen 28 db interaktív táblát, 117 db iskolai PC-t, 6
db oktatási csomagot, 1 db
alkalmazás szervert, 1 db szerver szoftvert, 3 db szavazó csomagot, 5 db WIFI csomagot, 1
db SNI III (gyengénlátó) csomagot vehetnek használatba
44 402 500 Ft értékben.
A projekt bemutatása nem
lehet teljes anélkül, hogy
köszönetet mondanék minden, a TIOP 1.1.1-es Interaktív
tábla projekt megvalósításában résztvevõnek az együttmûködésért, hiszen a siker
nem csak a projekt kitalálóján,
a pályázat megíróján múlik,
hanem mindazok alapos és
kitartó munkáján is, akik a
szaktudásukkal, vagy akár
érdeklõdésükkel segítették a
kivitelezést.
Mind a pedagógusoknak,
mind a diákoknak kívánom,
hogy eredményesen, kedvvel
használják a gépeket, és használják ki a bennük rejlõ lehetõségeket az oktatás és a tanulás
terén egyaránt. Remélem,
ezekkel a 21. századi táblákkal
hozzájárulhattunk az egész
életen át tartó tanulás iránti
igény kialakításához.”

Megvan a második!
Június 25-én néha verõfényes, néha borongós, de mindenképpen kellemes jó idõben
a Szabadság téri parkban felállított színpadon délelõtt 10 órakor kezdetét vette a Magyar
Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a
Mezõtúri Szivárvány Népzenei
Egyesület és a Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN
Kft. rendezésében az Arany
Páva Nagydíjért folyó nemes
versengés. Valamennyi csoport
és szólista kiválóan felkészült,
remek produkciókat nyújtott,
így a dr. Alföldy Boruss István
elnökletével mûködõ, dr. Fehér
Anikó, Dévai János, Birinyi
József és dr. Várnai Ferenc népzenekutatókból álló zsürinek
kemény fejtörést okozott a felelõs döntés. Üres kézzel senki
nem tért haza, emléklapok,
ajándékok, különdíjak emlékeztetik majd a fellépõket, hogy
Mezõtúron töltöttek egy kellemes napot.
Az Arany Páva Nagydíjat a
következõ együttesek nyerték

el: Bugyi Népdalkör, Cimbora
Férfi Dalkör - Béke (Szlovákia),
Deszki Népdalkör, Inárcsi Férfi
Népdalkör és Citerazenekar,
Nyársapáti Népdalkör és a
Mezõtúri Szivárvány Citerazenekar. Ezzel egyesületünk 40
éve mûködõ együttese második
alkalommal szerezte meg a
mezõtúri Gonda István népi
iparmûvész keze munkáját
dícsérõ impozáns kerámia plakettet, valamint a KÓTA és a
Tradíció Alapítvány díszes
oklevelét.
Gratulálunk minden
nagydíjas együttesnek!
Köszönjük Mezõtúr Város
Önkormányzata, a Mezõtúr és
Környéke Víz és Csatornamû
Kft., a Közmûvelõdési és Sport
KKN Kft., a TÚR-SZOL Kft.,
Soltész Tamás, Varga Lajos,
Papp János, Vida Norbert és
Kelemen Márton valamint egyesületünk minden, a szervezésben és a lebonyolításban résztvevõ tagjának önzetlen segítségét.
Csider István

Strand-party
A mezõtúri Városi Nyugdíjas Klub
2011. július 23-án
18. alkalommal rendezi meg a
Városi Nyugdíjas Strand-partyt
a Városi Strandfürdõ területén.
A rendezvényen a mezõtúri klubok mellett, sok vidéki vendégünk is lesz. Az elmúlt évek tapasztalata alapján a rendezvény
nagy sikernek örvend a nyugdíjasok körében, és városi segítõink
is vannak. (Mezõtúr Város Önkormányzata, Mezõtúr és Környéke
Víz- és Csatornamû Kft., Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofti Kft., vállalkozók, magánszemélyek).
Gyalog Lajosné, klub vzetõ

2011. július 8.
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Szent Iván Éjjele

Nagy érdeklõdés mellett
zajlott le az immár hagyományosan megrendezett
Szent Iván-éji Tûzugrás.
Kicsik és nagyok egyaránt
élvezték a Suttyomba
zenekar muzsikáját, a
hagyományok életre keltését, a családias hangulatot
és a közösen elfogyasztott
zsíros kenyeret. A kezdeti
rossz idõ sem szegte kedvét a kikapcsolódni vágyó
közönségnek.

Gyalog a nagyvilágban
Furcsa jelenségként sétált
végig Mezõtúron egy olasz
fiatalember, Gianluca
Ratta, és kutyája Shira,
akivel már 11 éve járják
Európát gyalog. A tizenegy
év alatt bejárta Shirával
Olaszországot, voltak
Francia- és
Németországban,
Liechtensteinben,
Szlovákiában,
Csehországban és San
Marinóban is, hazánkban
pedig két hónapja tartózkodik.
- Hogyan jött az ötlet, hogy
gyalog indulj neki a világnak?
- Biológus vagyok és egy cégnél dolgoztam amikor rájöttem,
hogy mit is szeretnék valójában. Akkor otthagytam a munkahelyem, és elindultam. Tíz
hónappal késõbb találtam rá
Shirára és azóta ketten járjuk a
világot. Számunkra nincs két
egyforma nap. Nem vagyunk
turisták. Nem emlékmûveket
szeretnénk látni, hanem a valódi országot és a valódi embereket. Ez számomra az élet iskolája.
- Hány kilométert tettél meg
ennyi idõ alatt?
- Az elmúlt 11 évben körülbe-

lül 40.200 kilométert sétáltunk
Shirával és ez idõ alatt 30 pár
cipõt koptattam el. Naponta 20
kilométert sétálunk, ha pedig
nagyon elfáradunk, akkor
maradunk egy-két napot, ahol
éppen vagyunk.
Idén az Európa szíve körutat
járják be Shirával, így jutottak
el Magyarországra is. Minden
városban, ahol megfordul, igazolást kér az ott tartózkodásáról aztán, ha egyszer úgy dönt
befejezi a sétálást ezekkel és a
róla megjelent cikkekkel bizonyítva szeretné Guinnessrekordként regisztráltatni teljesítményét Londonban. De a cél
nem ez, hanem az, hogy megismerje a világot olyannak amilyen valójában.
Vékony Erzsébet

Asterix és Obelix Mezõtúron

Köszönjük a Szent Iván – éji tûzugrás megrendezéséhez
nyújtott támogatást:
Mezõtúr Város Önkormányzata, Baracsi - Paletta 97 Kft., Mezõtúr
Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága, Boszorkánykonyha,
Szûcs Miklós, NAHO – Tex Kft., AS Pékség, Endrõdi Cuti Kft.,
Kertészeti Kistermelõk Szövetkezete, Kacskó András, Hornyákné
Sila Katalin – Táltos dobolók, Szûcs Orsolya, Miskolczi Adrienn,
Némethiné Tolnai Edit, Szegényné Fehérvári Ildikó, Ács Erika,
Patkós Szilveszterné, Csajági Éva, Szegény Dóra, Kara Zsófia,
Lázár Lídia, Takács Nikolett, Lázár Réka, Püspöki Judit, Orbán
Lajosné.
Köszönet a Múzeum –tér lakóinak, akik minden évben
türelemmel viselik rendezvényünket.
Tisztelettel: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN. Kft.

Mezõtúron is forgatják a két gall harcos, Asterix és
Obelix legújabb történetét júliusban.
A holtág természeti adottságait optimálisnak találták a film forgatásához, így július elején három napon át forgatnak majd a
Szolnoki Fõiskola Peresi Tangazdaságában. Ide érkezik a stáb
kamionokkal, lakókocsikkal és természetesen a film sztárjai is,
többek között Gérard Depardieu, aki immár negyedszer bújik
Obelix szerepébe.
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Tisztelt mezõtúri polgárok!

A Mezõtúri Közmûvelõdési
és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. fõszervezésében
idén is megrendezésre kerül az
arTúr Fesztivál Mûvészeti
Napok és a Túri Vásár.
A Mûvészeti Napok hagyományteremtõ kezdeményezésként indult 2002-ben. Az elmúlt
évek tapasztalatai bebizonyították, hogy a rendezvénysorozat
valós igényeket elégít ki.
Minden korosztályt megcéloz
rendkívül gazdag, színvonalas
kínálatával, a különbözõ mûvészeti ágak elõadóinak tolmácsolásában. A fesztivál idõtartama:
2011. augusztus 09 – 13.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
a fesztivál összmûvészeti jellegébõl adódóan több helyszínen
sok színes programmal várjuk
az érdeklõdõket.
Többek között: színházi elõadások, monodráma, interaktív
kalandozás a Forrás Színház
elõadásában, komolyzene-jazz
formáció, dj-k mûsora, világzene a Besh O Drommal, rock – és
alternatív zene a Szabó Balázs
Band és a FISH! elõadásában. A
felsoroltak mellett több más
zenekar és formáció elõadását
is hallhatjuk, láthatjuk. A programsorozat fõhelyszíne a víztorony alatti zöld terület (volt
virágkertészet).
A Túri Vásár 2011. augusztus

14-én, az elõzõ évektõl eltérõen, új helyszínen, a Szolnoki
úton lesz, a napi színpadi programok fõhelyszíne pedig a víztorony alatti zöld terület (volt
virágkertészet). Az egész napos
színes vásári forgatag mellett
színpadi programok is várják az
érdeklõdõket. A teljesség igénye nélkül: Re-Flex Band
Fúvószenekar
ébresztõje,
Tihanyi-Tóth Csaba (Barátok
Közt Lacija) zenés mûsora, az
Eurovíziós
Dalfesztiválon
hazánkat képviselõ Wolf Kati,
végezetül de nem utolsósorban
a Mûvészeti Napok és Túri
Vásár záró színpadi programja
az 1970-es megalakulásuk óta
nagy népszerûségnek örvendõ
Apostol Együttes koncertje.
Hagyományosan a Túri Vásár
záró akkordja a koncertet követõ tûzijáték.
A Mezõtúr és Vidéke következõ számaiban folyamatosan
tájékoztatjuk Önöket a részletes programokról, helyszínekrõl, idõpontokról, kísérõprogramokról, valamint bõvebb információért tekintse meg honlapunkat: www.mkskft.hu; www.
turivasar.hu; www.mezotur.hu.
A rendezvénysorozat fõtámogatója Mezõtúr Város Önkormányzata.
A szervezõk nevében üdvözlettel: Bordács László ügyvezetõ

A Városi Könyvtár nyári nyitvatartása
Kedves Olvasóink!
A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár a szolgáltatások széles
körével (könyv- és folyóirat-állomány; zenei- és filmgyûjtemény,
internet szolgáltatás, fénymásolás, irodalomkutatás, társasjátékok, könyvbörze) egész nyáron készséggel fogadja a látogatókat.
Részlegeinek nyári nyitvatartása (június 20 – augusztus 20

között) az alábbiak szerint alakul:
Felnõtt olvasószolgálat
Hétköznapokon: 9-17 óráig
(kivétel szerda: 13-17 óráig),
Szombaton 9-12 óráig
Gyermekkönyvtár
Hétköznapokon: 13-17 óráig
Szombaton: 9-12 óráig
Zenei részleg
Hétköznapokon: 13-17 óráig
Szombaton: zárva

TENISZOKTATÁS
2011. július 4-tõl (hétfõ) ismét teniszoktatás indul
Mezõtúron,
a Városi Sportpályán.
Az oktatás hetente háromszor
(hétfõ-szerda-péntek)
lesz, a szünidõ alatt de. 8.30-10 óráig.
Érdeklõdni lehet:
Barta Gyula intézményvezetõnél,
vagy tel: 20/481-6233

Minden érdeklõdõt várunk!
Célegyenesben az úszók felkészülése
A Mezõtúr VSI úszóinak felkészülési versenyeinek száma
megemelkedett a kora nyári
idõszakban.
Karapancsev
Kristóf képviselte egyesületünket a XI. Árpád Kupán,
Hajdúszoboszlón, ahol elért
egyéni csúcsai a dobogóra és
annak közelébe szállították. A
200 méteres számokban: gyorsúszásban 4., mell- és pillangóúszásban a 3. helyen végezett.
Ugyancsak õ és Király Imre vett
részt május elején a Szegedi
Úszó egyesület TYR-Toyota
Max hagyományos versenyén,
Hódmezõvásárhelyen. 1500
méteres versenyszámban 3. és
4. helyezést értek el. Lengyel
Norbert a BVSC 100 éves
Centenáriumi versenyén úszott
1500 métert a Szõnyi úton, 9.
helyen ért be az abszolút értékelésben. Nagy létszámban
egyesületünk úszói az Északalföldi Régió Bajnokságán vettek részt, Hajdúszoboszlón. A
három megye, Hajdú, Szabolcs
és Szolnok, úszói május 27-én
50 méteres sprintszámokban és
200 m vegyesúszásban mérhették fel, hol tartanak a felkészülésben és döntötték el ki a jobb
a régióban:
Fiúk: Nagy Kornél (2003): 1.

gyors-, 3. hát-, Király Imre
(1993): 1. gyorsúszás, Király
Benedek (1995): 3. pillangó-, 4.
gyorsúszás, Ádám Dániel
(1997): 5. pillangó-, 6. gyorsúszás, Lengyel Norbert (1998):
2. hát-, 9. gyors-, 5. 200 m
vegyesúszás, Vad Gergõ (1995):
3. mellúszás, Máté István
(2000) 5. mellúszás, Kun
Martin (2001): 9. mellúszás,
Lakatos Zsolt (2001): 7. hát-, 9.
pillangóúszás,
Leányok: Zuppán Zóra
(2001): 9. gyorsúszás, Fésûs
Renáta (1996): 4.mell-, 8. gyorsúszás, Ádám Hajnalka (1997):
3. hát-, 4. pillangó-, 5. gyors-, 7.
200 m vegyesúszás, Nagy Kitti
(1999): 2. gyors-, 4. mell-, 5.
200 m vegyes-, 6. pillangóúszás, Kovács Petra (1998): 7.
hátúszás, Uhrin Vivien (2002):
10. pillangóúszás.
Gratulálunk a versenyzõknek
és Dévay László edzõnek!
Köszönjük a felkészüléshez
nyújtott segítséget szakosztályunk támogatóinak:
Mezõtúr Város Önkormányzata, Mezõtúr és Vidéke Víz- és
Csatornamû Kft. és Király Imre
családi gazdálkodónak.
kiru

Fénymásolni szeretnél színesben, olcsón?
Új szolgáltatással várjuk kedves vendégeinket áprilistól.
A városban talán legolcsóbban a Közösségi Ház emeletén színes nyomtatás maximum A/3-as méretben, ugyanitt kis példányszámú kiadványok szerkesztése. A/4 méretben: laminálás,
spirálozás valamint fényképek DVD-re, CD-re írása!
Vállaljuk meghívók, plakátok tervezését, kivitelezését és
egyéb grafikai munkákat!
Inormáció : tel.: 56/ 350-299 vagy 06-20/243-58 08

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
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A 2011. 05. 15- én megrendezett Toúr de Túr kerékpárverseny Támogatói:
Polgármesteri Hivatal, Víz-és Csatornamû kft., Príma Nyomda,
Zuppán Zoltán, Baracsi Paletta 97 kft, Vékony Zoltán, Kor-Zol,
Azódi kisáruház, Fekécs Team Kft, Aircond Klíma Kft, Gonda
autósbolt, Zemlényi zöldségbolt, Konyhafelszerelési és ajándékbolt, Polgárné Varga Róza, AN-IM Csemege, Azódi játékbolt,
Krónika Könyvesbolt, Mentész zrt, Játékbolt (Dózsa György út
12), Dobos Zöldségbolt, Alfi Pékség, Búsi József és Búsi Józsefné,
Lantai Jánosné, Papp Jánosné, Debreczeni Tamásné, Tourinform
Iroda, Posta Hivatal
Megköszönöm a verseny szervezésében, lebonyolításában
résztvevõk segítségét: Batta Attila, Beregszászi Ildikó, Bordács
Margit, Borzi Norbert, Családsegítõ Központ, Dávid Jánosné,
Igrici Sándorné, Kállai Lajos, Kállai Lajosné, Karsai Anna, Karsai
Lilla, Karsai Antalné, Kecse Ferenc, Kiss Julianna, Kondás
Lajosné, Kor-Zol, Közösségi Ház, Lipták Attila, Mezõtúri Motoros
Klub, Mravik Zsolt, Polgármesteri Hivatal, Rácz Evelin, Városi
Polgárõr Egyesület, Városi Rendõrkepitányság, Városi Sportcentrum, Szûcs Dániel, Tar Anikó, Tûzoltóság

9. Túri Kupa Utcai futóverseny Versenykiírás
Gyere tölts egy szombat délutánt velünk!
Idõpont: 2011. 08. 13. (szombat) 15 óra
Amit kínálunk: színvonalas
futóversenyt 4 és 8 km-en valamint félmaraton távokon.
- Külön verseny gyerekeknek,
- Jól futható útvonalú pálya
Mezõtúr legszebb részeit érintve.
- Vérpezsdítõ dobszó, zeneszó több helyen is.
- Ha meleg lenne zuhanyzás
lehetõséget biztosítunk két
helyen, frissítõ állomás minden
2.5 km-en.
- Gyerekeknek ugráló vár (a
versenyen induló gyermekeknek egyszeri ingyenes használattal). Rajt és Cél: A Közösségi
Ház elõl 5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 17.
Távok és korcsoportok:
Gyermek korcsoport részére:
- 200m - 2007-ben vagy
késõbb születettek (Gyermek
I.)
- 400m - 2005-2006-ban születettek (Gyermek II.)
- 600m - 2003-2004-ben születettek (Gyermek III.)
- 1000m - 2000-2002-ben születettek (Gyermek IV.)
A többi korcsoport részére: 4
000 m, 8 000 m, félmaraton
- 1999-ben vagy késõbb születettek (Gyermek)
- 1996-1998-ban születettek
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(Serdülõ)
- 1993-1995-ben születettek
(Ifjúsági)
- 1970-1992-ben születettek
(Felnõtt)
- 1954-1969-ben születettek
(Senior I.)
- 1953-ban vagy elõtte születettek (Senior II.)
Egyebek:
- A korcsoportok helyezettjei
érmet és tárgyjutalmat kapnak,
az elsõ helyezett kupát is.
- Figyelem! Nincs minden
távon és korcsoportban díjazás,
ezért ilyen esetben az alacsonyabb korcsoportú versenyzõ
csak az idõsebbek között érhet
el eredményt, oda is kell neveznie.
Minden célba érkezõ kap:
- Emlékérmet, melyet mezõtúri keramikus mûvész tervez.
- A Pólókat várhatóan idén is
bõ színválasztékban készítjük.
- Ajándékcsomagot támogatóinktól.
- Még több infó a www.
turikupa.hu honlapunkon található!
Gyere! Várunk és visszavárunk!
A sok-sok támogató és önkéntes segítõ nevében:
Bagdán Sándor-Uzsoki JánosBarta Gyula
fõszervezõk

Megyei Úszóbajnokság II. forduló
2011. június 04., Jászapáti
Miután Karcagon sikerült
ledózerolni a 33 méteres úszómedencét, helyén tavasszal sártenger honolt, a megyei egyesületeknek új helyszínt kellett keresni,
ahol a szokásos, júniusi fordulót
megrendezhetik. Kapóra jött,
hogy Jászapátiban tavaly nyáron
újították fel a versenymedencét,
így a fürdõ vezetõség tárt karokkal várta a megyei csapatokat. Jó
házigazdának bizonyultak a jászságiak. A Tölgyes Termálfürdõ
tökéletes helyszínnek bizonyult
és az idõ is kedvezett a szabadtéri megmérettetésnek. Ebben az
inspiráló környezetben a mezõtúri úszók szép eredményeket
értek el:
Béka korcsoport: Nagy Kornél
1. 50 m gyors-, 2. 50 m mellúszás,
Delfin kcs: Lakatos Zsolt 6. 50
m mell-, 7. 50 m gyorsúszás,
Zuppán Zóra 1. 50 m gyors-, 2. 50
m hátúszás, Uhrin Vivienn 1. 50
m hát-, 6. 50 m gyorsúszás,
Cápa kcs: Máté István 4. 100
mell-, 7. 100 m gyorsúszás, Nagy
Kitti 1. 100 m gyors- és hátúszás,
Csató Blanka 2. 100 m gyors- és
hátúszás,
Gyermek kcs: Ádám Dániel 2.

100 m gyors-, 3. 100 m hátúszás,
Lengyel Norbert 1. 100 m hát-, 3.
100 m gyorsúszás, Kovács Petra
5. 100 m gyors- és hátúszás,
Serdülõ kcs: Király Benedek 1.
100 m gyors és 50 m pillangóúszás, Karapancsev Kristóf 2. 100
m gyors-, 3. 50 m pillangóúszás,
Vad Gergõ 3. 100 m gyors-, 4. 50
m pillangóúszás, Fésûs Renáta 2.
100 m mell-, 3. 100 m gyorsúszás,
4x50m fiú gyorsváltó (20012002): 4. Mezõtúr VSI(Lakatos
Zs., Makra Dominik., Nagy K.,
Nagy Szabolcs), 4x50m leány
gyorsváltó (2001-2002): 2. MVSI
(Zuppán Z., Kocsi Dorina, Mester
Lotti., Uhrin V.), 4x50m leány
vegyesváltó (1996-1997-19992000): 1. MVSI (Kovács P., Fésûs
R., Nagy K., Csató B.), 4x50 m fiú
vegyesváltó (1995-1996-19971998): 1. MVSI (Ádám D., Király
B., Karapancsev K., Lengyel N.).
Gratulálunk a versenyzõknek
és Dévay László edzõnek!
Köszönjük a felkészüléshez nyújtott segítséget szakosztályunk
támogatóinak: Mezõtúr Város
Önkormányzata, Mezõtúr és
Vidéke Víz- és Csatornamû Kft.
és Király Imre családi gazdálkodónak.
kiru

2011. július 8.

közéleti lap

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

Balogh Sándor élt 59 évet,
K. Tóth Lajos élt 65 évet,
Madarász Zsigmond István élt 69 évet,
Szilágyi Imréné Kiss Margit élt 83 évet,
Gálfi Istvánné Kiss Olga élt 83 évet,
Medvegy Mihályné Kiss Mária élt 55 évet,
Hegyi Albertné Herbály Róza élt 62 évet,
Lakatos Károly élt 59 évet.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Fodor Máté
(Szonda Szilvia)

Palcsi Anasztázia Ildikó
(Károlyi Ildikó Alexandra)

Pályi Anita
(Pályi Maggie)

Sólyom Bence
(Bartók Ágnes)

Szeretettel várjuk Önt, családját és barátait
a Városi Galériába
2011. július 15-én 17 órára
LOUS STUIJFZAND
holland képzõmûvész
kiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja:
Herman Weber , az Aalsmeeri (NL) Kulturális Alapítvány
kurátora
Elõfordult veled, hogy unatkoztál, vagy csak már nem is
annyira érdekes számodra a szünidõ? Adri, Orsi és Tündi segítségével megtudhatod, hogy mennyi, de mennyi érdekes kalandban, vidámságban lehet még részed ezen a nyáron.
MI - TI - ÕK klub
július 12-tõl minden kedden és csütörtökön
14 órától a gyermekkönyvtárban.
Hozd magaddal egy haverodat is!

Meghívó
A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt, Családját,
Barátait 2011. július 9-én 14 órára
Veress Miklós porcelántervezõ, kerámikus, és fia,
Veress Tamás tipográfus, grafikus
Ismét ketten címû közös kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Kissné Mikes Éva (tanár)
és Takács Gyõzõ (kerámikus, grafikus)
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