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Megjelenik kéthetente
Tájékoztató

a hullámverés elleni védekezésrõl és a belvízvédelmi helyzetrõl
Nagy sajtóérdeklõdés mellett
2013. április 8-án a
Hortobágy-Berettyónál történõ árvízi védekezésrõl és a
belvíz helyzetérõl rendkívüli
sajtótájékoztatót tartott a
Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság igazgatója Bak
Sándor a mezõtúri közlekedési híd lábánál. Jelenleg III.
fokú készültség van érvényben a Hortobágy-Berettyón.

Bak Sándor nyilatkozik a sajtó munkatársainak. Foto: Bodor Márti

– Kell-e aggódnunk az árvízveszély
miatt?
– Azon dolgozunk, hogy ne kelljen aggódnia Mezõtúr lakosságának, de az tény, hogy a HortobágyBerettyón az árvízkapu bezárása
magas vízszint mellett következett
be. Az a 748 cm-es vízállás, – amelyet folyamatosan regisztrálunk és
eddig nem emelkedett tovább – a
második legmagasabb vízállás a
Hortobágy-Berettyó történetében.
Ennél magasabbat csak 1999-ben
mértünk, amikor 785 cm-es LNV
alakult ki. (LNV = legnagyobb vízállás, a megfigyelt legnagyobb, jégmentes vízállás, a megfigyelés kezdete óta.) Tehát magas vízszint van,
ami komoly odafigyelést igényel
minden védekezésben dolgozó
részérõl. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a megtett intézkedések

eredményeként sikerült egyensúlyba hozni a Hortobágy-Berettyót érõ
terheléseket a szivattyú kapacitásokkal, így további vízszintemelkedésre nem számítunk. Ugyanakkor
számítanunk kell arra, hogy a
Hármas-Körös tetõzése ebben a térségben majd csak jó két nap múlva
fog bekövetkezni, igen magas vízszintek mellett, és hosszú lesz az az
idõszak, amíg az árvízkapu kinyílhat, amíg a Hármas-Körös vízszint-

Hortobágy-Berettyóból a HármasKörösbe. Az érintett 3 vízügyi hatóság korlátozta a belvízbeemeléseket
a Hortobágy-Berettyóba. Ezekkel az
intézkedésekkel csökkenteni tudtuk a Hortobágy-Berettyót érõ terhelést. Ennek áraként, bizonyos
területekrõl a belvizeket ma nem
vezetjük el. A következõ lépés a
szivattyúk kapacitásbõvítése volt, 6
m3/s-mal bõvítettük az eredetileg
12 m3/s-os kapacitást, amelybõl az

mennyiségû homokzsák került ide
és fog még idekerülni?

je majd apadóágon olyan alacsonyra csökken, hogy összenyitható
lesz a két rendszer. Ez azt is eredményezi, hogy a folyamatos és tartós vízborítottság miatt számítanunk kell arra, hogy megjelennek
árvízhez kötõdõ jelenségek is.
Ezeket folyamatosan nyomon
követjük, regisztráljuk, amelyek
olyanok, hogy külön szakmai vélemény kialakítást igényelnek, azokat talajmechanikus szakemberekkel megvizsgáltatjuk, ez alapján
döntünk arról, hogy szükség van-e
beavatkozásra. Abban bízom, hogy
egy összehangolt szakszerû védekezés eredményeként a mezõtúriaknak sem kell aggódniuk, és biztonságban érezhetik magukat.

elsõ 3 m3/s szerelése a tegnapi nap
folyamán befejezõdött és jelenleg is
folyik a második 6 szivattyú szerelése. Arra számítunk, hogy ezekkel
az intézkedésekkel a csökkenés irányába is el tudjuk mozdítani a
Hortobágy-Berettyó vízszintjét.

néhány ezer zsák.

– Az árvízi védekezés az árvízkapu bezárásával kezdõdött. Azóta
milyen munkálatok folytak és
jelenleg mi történik a hídnál?
– Az árvízkapu zárása volt az
elsõ lépés 2013. április 4-én. Viszont
már elõtte is árvízvédelmi készültség volt, a figyelõszolgálat már
akkor is mûködött. Ezt követõen
került sor az ágotai zárómû elzárására. Emellett döntés született az
ideiglenes állapotok telepítésérõl,
szombat dél óta 24 szivattyú folyamatosan emeli át a vizet a

– A foglalkoztatott létszámunk
magas, az elmúlt 24 órában a
Körösök mentén közel 1000 fõ dolgozott árvízvédelmi munkákon,
emellett mintegy 280 fõ belvízvédelmi feladatokat látott el. Arra
tekintettel, hogy egyelõre árvízvédelmi beavatkozásokra nem nagyon
volt szükség, lényeges anyagfelhasználás még nem volt. Mindössze

– Jelenleg is munkálatok zajlanak, búvárokat látunk a vízben,
fóliát húznak a gátra. Miért van
erre szükség?
– Ez egy elõvigyázatossági folyamat. Az Országos Meteorológiai
Szolgálattól kaptunk egy tájékoztatást, miszerint az elkövetkezendõ
napokban 40-50 km/h közötti széllökések várhatóak. Mivel nagy a vízfelület és nagy az a hossz, ahol a szél
illetve a hullámzás útjában nincs
semmi, ezért a hullámzás elleni
védelmet építjük ki. A fóliás bevédés
célja, hogy a hullámzás ne tudja
megbontani, ne veszélyeztesse a
Hortobágy-Berettyó töltésrézsûjét,
másrészt pedig a 46-os út hullámtéri
rámpájának a rézsûjét. Tekintettel
arra, hogy a munkavégzés egy részét
mély és áramló vízben kell elvégezni, búvárok igénybevétele is szükséges. Az Õ feladatuk, hogy a borítás
alsó felét rögzítsék.
– Hányan dolgoznak jelenleg az
árvízvédelmen? Illetve milyen

Búvárok segítik a hullámverés elleni
védekezést. Foto: Bodor Márti

– Mit gondol, mikor lesz vége a
védekezésnek?
– Az már egy fontos dolog, hogy
a legfelsõbb magyars zakaszokon a
tetõzés bekövetkezett. Az elkövetkezõ napokban az árhullám tetõzése végigvonul a Körösi rendszeren,
– mindenhol igen magas vízszintek
mellett – azt gondolom, ha további
árhullámok nem indulnak el, akkor
is igen hosszú és tartós védekezésre
kell készülnünk. Az, amikor az élet
visszatérhet a megszokott kerékvágásba, még hetekre van tõlünk.

Bodor Márti
Közremûködött:
Metzker Krisztina, Pont Rádió
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Megkérdeztük
A 2013. március 28-ai testületi ülés után Herczeg Zsolt
Mezõtúr város polgármestere
sajtótájékoztató keretén belül
tájékoztatott bennünket egyes
döntésekrõl. Az elkészült
költségvetésrõl, és az álláskeresõk számára kínált képzési
lehetõségekrõl kérdeztük polgármester urat.
– Elfogadásra került a város 2013as költségvetése. Mint, ahogy azt
már megírtuk a város nem tervezhetett mûködési hiánnyal. Hogyan
sikerült ezt kivitelezniük? Mit
lehet tudni a költségvetésrõl?
– Március 13-án fogadta el a képviselõ testület az ez évi költségvetésünket. Azért ilyen késõn, mert 2013-ra
jelentõs változások léptek életbe.
Ezek a változások már 2012-ben
elkezdõdtek. Az átalakulás kezdõdött a katasztrófavédelemmel, átalakult az egészségügy területe, egész
évben zajlott az államigazgatás és az
oktatás átalakítása, megalakult év
elejére a járási tankerületi központ,
valamint létrejött a Járási Hivatal. Az
oktatási területrõl azt kell tudni,
hogy az intézmények fenntartása az
államhoz került, viszont az üzemeltetési kötelezettség továbbra is az
önkormányzatot terheli. Így 2013-tól
a pedagógusok bérét az állam, mint
fenntartó vállalta át. Ez a város számára közel 600 millió forintos költségcsökkenést jelent, viszont az állami normatívában több mint 800 millió forintos csökkenést tapasztaltunk.
Az önkormányzat finanszírozása is
megváltozott, a feladat finanszírozás
lett a domináns. Minden beérkezõ
állami normatív finanszírozás címkézett, meg van határozva, hogy mire
költhetõ. Ezen túlmenõen még két
jelentõs változás érinti gazdálkodásunkat. Az egyik az eddig visszaosztott személyi jövedelemadó elvonása,
amelynek a mértéke durván 40 millió
forint. A másik a súlyadó 60%-a,
amelyet az állam szintén elvisz,
ennek mértéke összegszerûen kb. 55
millió forint. Ilyen változások mellett
kellett összeállítani a város költségvetését. El kell mondani, hogy 2011ben és 2012-ben is kénytelenek voltunk jelentõs költségmegtakarításokat végrehajtani, hiszen 2008 és 2010
között a város bevételei több mint
300 millió forinttal csökkentek. Ez
egyrészt annak tudható be, hogy szá-

mos cég megszûnt, vagy elköltözött
és a helyi adóbevételek ennek hatására csökkentek, illetve a normatív
finanszírozás terén is csökkenés volt,
hiszen a település lélekszáma folyamatosan csökken. Ezeket a problémákat már a korábbi testületnek is
kezelnie kellett és mi is azzal szembesültünk, hogy a bevételi oldal
jelentõs csökkenése mellett a kiadások nem csökkentek olyan mértékben. Így több volt az önkormányzat
kiadása, mint a bevétele, ami azt
eredményezte, hogy a város adósságállománya egyre csak nõtt. Most,
2013-ban már a költségvetést úgy
kellett megtervezni, hogy a mûködési oldalon nem lehetett hiánnyal
zárni. Tovább kellett csökkenteni a
költségeinket, így minden gazdasági
társaságunktól további elvonásokat
voltunk kénytelenek alkalmazni. A
megszorítások ellenére is úgy tudtuk
a költségvetésünket összeállítani,
hogy 52 millió forintos hiány keletkezett, amit az állami fedezeti tartalékunkból kívánunk pótolni. Ez kicsit
veszélyes, hiszen ha a város nem
kapja meg ezt a fedezeti forrást,
akkor lehet fennakadás a költségvetésünkben. Hiszen az a kritérium
továbbra is szem elõtt tartandó, hogy
a mûködési oldalon nem lehet veszteség. Amit egyébként nagyon jó
dolognak tartok, úgy gondolom soha
többet nem lehet megengedni azt,
hogy egy város így eladósodjon.
A költségvetésünk elfogadása
azért is csúszott át márciusra, mert
nem tudtuk, hogy az állami adósságátvállalás mértéke mekkora lesz. A
kormányunknak és nem utolsó sorban Boldog István országgyûlési
képviselõnknek köszönhetõen az
eredetileg 60%-os sávba besorolt
Mezõtúrtól, a végén tartozásainak
70%-át vállalta át az állam. Ez egy
óriási dolog, hiszen durván 3,2 milliárd forintnyi adósságállománnyal
rendelkezett a város. Az együttmûködéseket június 28-ig kötjük meg.
Hátra van még, hogy letárgyaljuk
azt, hogy melyik hitelbõl mennyit
vállal át az állam. Adósságátvállalás
nélkül a hitel visszafizetési mértéke
2013-ban 130 millió forint fölött lett
volna, az átvállalást követõen ez a
szám 21 millió forint.
Összegezve: elfogadtuk a költségvetést, várjuk az állami átvállalással
kapcsolatos egyeztetéseket. Év

közepétõl pontosan tudni fogjuk,
hogy milyen adósságaink maradtak
meg. A mûködési területen nagy
feladatunk, hogy a gazdasági társaságaink struktúráját átgondoljuk, ha
kell át is alakítsuk 2013 év végéig.
Egy olyan feladatellátó rendszert
kell létrehozni, amely a leghatékonyabban és a lehetõ legolcsóbban
hajtja végre a feladatokat.
– A Türr István Képzõ és Kutató
Intézet Debreceni Igazgatósága
Mezõtúr Város Önkormányzatával
együttmûködve képzés és foglalkoztatási programokat szervezett
álláskeresõk részére. Mit lehet
errõl tudni?
– A Türr István Képzõközpont egy
pályázati forrást nyert el és ebbõl
valósítja meg ezeket a programokat.
Önkormányzatokkal
mûködnek
együtt, így kerestek meg bennünket
is. Természetesen felkaroltuk ezt a
kezdeményezést is. Ennek a programnak a lényege az, hogy az álláskeresõket átképezzük és segítsük elhelyezkedésüket. A programokat megfelelõ létszám esetén helyben valósítják meg, ezáltal megkönnyítve a
részvételt a munkanélküliek számára. A résztvevõk a program ideje alatt
fizetést is kapnak. A munkanélküliség helyzetével kapcsolatban fontos
kiemelni, hogy a munkanélküliek
nagy része szakképzetlen, sok olyan
polgártársunk van, aki a 8 általánost
sem végezte el, az õ részükre is nyitott a rendszer. Továbbra is várjuk a
jelentkezõket. Elsõ körben több mint
70-en jelentkeztek erre a programra.
A jelentkezõk egy kompetencia felmérésen vettek részt, ami alapján
egyéni fejlesztési tervek készülnek és
ennek megfelelõen – a jelentkezõk
adottságaihoz alakítva – fogják majd a
képzési programokat kidolgozni.
Alpolgármester úr koordinálja ezt a
programot az önkormányzatunk
részérõl. Elmondta, hogy amellett,
hogy a munkanélkülieknek segít ez a
program a város számára egyéb hozadéka is van, hiszen ezek a képzések a
helyi iskolában valósulhatnak meg.
Polgármester úr elmondta, hogy azt
várja a programtól, „hogy a munkanélküli polgárok esélyt kapjanak a
munkaerõ piacon való elhelyezkedésre.” Kérem mindenkitõl, hogy jelentkezzen, hiszen az önkormányzat és a
program célja is a segítségnyújtás.

– Lehet-e azt tudni milyen szakképesítést kapnak a résztvevõk?
– Egyeztettünk errõl is a programszervezõivel. Ez nincs behatárolva, a
jelentkezõk igényeit és a munkaerõ
piaci helyzetet értékelve indítják a
képzéseket. Nem az a cél, hogy úgy
képezzenek bárkit, hogy továbbra is
munkanélküliek maradjanak. A
jelentkezõk további életét nyomon is
követik, segítik õket álláshoz jutni.
– Mezõtúron szárnyra kapott a hír,
miszerint „idegen” családokat telepítene be az önkormányzat városunkba. Mit szól ehhez a híreszteléshez? Honnan eredhet ez a pletyka?
– A hír, hogy honnan jön, azt
nem tudom. Ezen alkalommal is
cáfolom ezt, a múltban sem volt
ilyen, most sincs és a jövõben sem
tervezzük azt, hogy bárkit is betelepítenénk Mezõtúrra. Igaz, hogy
fogy a lakosság szám, de nem így
kívánjuk orvosolni a problémát.
Arról már beszámoltam, hogy történt Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy ilyen – jó néhány évvel
ezelõtt –, egy településrõl betelepítettek vidékrõl embereket, igen kedvezõtlen tapasztalatokkal záródott
a történet. A laktanyát hallottam,
hogy oda akarunk beköltöztetni 50
családot, amelyért az önkormányzat pénzt is kapna. Azt is elmondtam, hogy nem állunk nagyon jól
gazdaságilag, de ezeket a problémákat sem így kívánjuk megoldani.
Megnyugtatok mindenkit, hogy
nincs ilyen szándékunk és a jövõben sem lesz!

Bodor Márti

Kiállítás utáni kábulat
Kik ott voltak
Teljessé tették a fazekas érzést.
Soha nem feledhetõ
Az ott töltött idõ.
Mindenki segített, ki ott járt.
Alkotója volt.
Egy gyöngy, tökéletes gömb,
A Túri Fazekas Múzeumban.
Csoda történt 2013. március 16-án.
Az emberek szerették egymást.
A híd az agyag volt.
Földbõl, égbõl, vízbõl, tûzbõl,
Fémbõl, és lélekbõl voltunk.

Szeretettel: Veres Gyula
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Mezõtúr Város Önkormányzata
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1 sz.
T:06-56-552-902;
E-mail: pmh@mezotur.hu
www.mezotur.hu
www.mezoturiszennyvizprojekt.hu

„A mezõtúri környezetveszélyeztetõ szennyvízkezelés átalakítása
biztonságos, a természeti környezetet óvó, magas színvonalú, gazdaságosan üzemeltethetõ technológiával, az iszapkezelés megoldásával”
tárgyú,
KEOP1.2.0/2F/09-2010-0028 azonosító
jelû projekt” aktualitásairól
Mezõtúr Önkormányzat „A
mezõtúri környezetveszélyeztetõ
szennyvízkezelés átalakítása biztonságos, a természeti környezetet óvó, magas színvonalú, gazdaságosan üzemeltethetõ technológiával, az iszapkezelés megoldásával” címû projektje 2012 tavaszán érkezett a kivitelezés szakaszába, ezzel megkezdõdik a
szennyvíztisztító telep átalakítása. A 625 M Ft összértékû beruházást mintegy 500 M Ft értékben az Európai Unió Kohéziós
Alapja és a hazai központi költségvetés támogatja, a maradék
költséget az Önkormányzat
egyéb forrásból, részben EU
Önerõ Alapból finanszírozza.
Mezõtúron a régi szennyvíztisztító telep 1972-ben épült meg, bár
követték felújítások, mégis a mai
kor elvárásainak nem tudott megfelelni sem mûszaki, sem környezetvédelmi szempontból. A folyamatosan növekvõ szennyvízmennyiségeket nem tudta megfelelõ hatékonysággal megtisztítani, így gyak-

Sajtóközlemény

ran kibocsátási határértéket meghaladó tisztított szennyvizet bocsátott
ki,
veszélyeztetve
ezzel
a
Hortobágy-Berettyó fõcsatorna vízminõségét és élõvilágát.
Az elavult szennyvíztisztító telep
fejlesztésére
Mezõtúr
Város
Önkormányzata KEOP-1.2.0/27/20100028. számon pályázatot nyert el.
A kivitelezési munkák már befejezõdtek 2012. év õszén, ami során
a régi, 900 m3/d hidraulikai kapacitású szennyvíztisztító telep mûszaki felújítása elkészült, továbbá az
új, 1800 m3/d hidraulikai kapacitású üvegházas szennyvíztisztító
telep, iszap-víztelenítési vonallal
együtt megépült.
Jelenleg az Organica-SBR típusú
szennyvíztisztító telep próbaüzeme, azaz végleges üzemi beállítások történnek meg, hogy az üzemeltetés a késõbbiekben zökkenõmentes legyen.
A régi szennyvíztisztító telepen
állagmegóvás történt, így maradéktalanul kielégíti a funkcióját, az új
telep ennek a kiegészítéseként
épült meg. A bejövõ nyers szennyvizeket a két tisztítótelep párhuzamosan tudja fogadni és tisztítani.
Az új szennyvíztisztító telep egy
Organica-SBR technológiájú, azaz
hibrid technológiájú szennyvíztisztító telep. Az Organica megnevezés
az Élõgépekre utal, mivel a tisztító
mûtárgyak víztere felett növénytartó kosarak kerülnek elhelyezésre,
amibe különbözõ kerti - és dísznö-

Hirdetmény

vények lesznek telepítve, a telepítés
tervezett ideje 2013. év nyara. A
betelepített növények tágtûrésûek a
különbözõ környezeti körülményeket figyelembe véve, ilyen növények például a kála, kánna, nád,
etc… A növények esztétikai szerepük mellett a szennyvíz tisztításában is részt vesznek, úgy, hogy
gyökereik mélyen benyúlnak a
reaktorterekbe és a felületükön
kialakuló fix biofilm szerves-anyagokat távolít el. A növények számára a megfelelõ környezeti hõmérsékleteket a tisztító egység felett
elhelyezett üvegház biztosítja, így a
téli idõszakban is megélnek.
Az Organica-SBR elnevezés arra
utal, hogy a hagyományos SBR
rendszertõl eltérõen itt egy átmeneti, eleveniszapos tisztítású technológia valósult meg, mivel az anaerob, anoxikus és aerob terek térben
különülnek el, nem idõben. Idõben
csak a biológiai tisztítás és az ülepítési fázis különülnek el, idõvezérelt
program alapján. Az eleveniszap
egy mikroorganizmusokból álló
lebegésben tartott iszaptömeg,
melyek a növények gyökerén megtelepedõ biofilm mellett szintén felveszik a számukra szükséges tápanyagot, így távolítva el a szenny-

vízbõl a lebontható szerves szenynyezõ anyagokat. Ezért az eleveniszap és a biofilm együttes mûködése miatt nevezzük hibrid technológiának. Az ülepítés a tisztítási fázis
vége, ahol az eleveniszapot ülepítéssel választják el a tisztított vízfázistól, a tisztított víz ezután kerül a
befogadó vízfolyásba. A kiülepedett
iszap egy részét, a fölösiszapot
ekkor veszik el, majd sûrítik és víztelenítik.
A szennyvíztisztítóból eredõ
fölösiszap, esetenként a talajszenynyezést veszélyeztetõ módon eddig
a környezõ mezõgazdasági területeken lett elhelyezve. Az újonnan
létesített modern iszapvíztelenítõ
állomás lehetõséget ad arra, hogy a
keletkezett 15%-os szárazanyag tartalmú földszerû anyag ezután komposztáló telepre elszállítható
legyen. Így ellenõrzött körülmények között, talajszennyezés nélkül
kerülhet ki a mezõgazdasági területekre.

Mindennapos fogadóóra

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. március 28-ai soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott az önkormányzat tulajdonáról
és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 24/2012.(IV.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
dr. Szûcs Attila

jegyzõ

Hirdetés
A Túri Olvasókör Egyesület 2013. május 16-20-ig kirándulást szervez
Erdélybe Csíksomlyóra.
Érdeklõdni lehet:
Patkós Éva: 06/30 602-3447
Kaloczkai Sándorné: 06/30 424-8206

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

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

Húsvét a családomban
Boldog István országgyûlési képviselõ által meghirdetett „Húsvét a
családomban” címû rajzpályázat
kiállítás megnyitójára került sor
2013. március 28-án a Közösségi
Házban. A pályázatot minden választókerületben meghirdették, a legtöbb rajz Mezõtúrról érkezett.
Boldog István az Index Tv-nek adott
nyilatkozatában elmondta, hogy a
város összes általános iskolája indult
a pályázaton több mint 170 gyermektõl, több mint 180 alkotás érkezett.

Boldog István gratulál a gyõztes rajz
készítõjének, Papp Nórának

– Büszkén mondhatom, hogy a
kiállítás csodálatos lett. A 24 településen összesen 580 gyerek rajzolt.
Ezúton is köszönöm a gyermekeknek, a pedagógusoknak, a szülõknek, a Közösségi Háznak – mindenkinek, aki valamilyen formában segített –, hogy ez a kiállítás létrejöhetett.

Nehéz dolga volt a zsûrinek, 3
különdíjat is adtunk az elsõ három
helyezett mellett. Ajándékot természetesen mindenki kapott egy emléklap és egy csoki formájában. Az elsõ
helyezett rajzából készült el az
üdvözlõ képeslapom. Nagyon köszönöm a szülõknek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy minden mezõtúri
háztartásba eljuthatott ez a szép rajz
ilyen módon. A kiállítás 2013. április
16-ig tekinthetõ meg. Kérek mindenkit, hogy jöjjön el, nézze meg, mert a
gyermekeknek is fontos és nekünk is
jól esõ érzés ilyen remek rajzokban
gyönyörködni – mondta Boldog
István országgyûlési képviselõ.
A gyõztes pályázó Papp Nóra 4.
osztályos tanuló elmondta, hogy õ 3
db rajzot is beküldött. Nagyon régóta rajzol és büszke arra, hogy az õ
rajza lett a legjobbnak választott.
Különdíjas lett:
Molnár Tímea - Szent István
Katolikus Általános Iskola
Mihalina Máté - Református Kollégium
Bíró Patrik - Református Kollégium
I. helyezett: Papp Nóra Rákóczi Úti Általános Iskola
II. helyezett: Fehér Henrietta Újvárosi Általános Iskola
III. helyezett: Iván Szonja Rákóczi Úti Általános Iskola

Tisztelt Mezõtúri Álláskeresõk!
A nagy érdeklõdésre való tekintettel újra ajánljuk szíves figyelmükbe a
Türr István Képzõ és Kutató Intézet
Debreceni Igazgatósága (továbbiakban TKKI) és Településünk
Önkormányzatának együttmûködésével szervezett rendezvényünket,
melyre szeretettel meghívjuk!
A program keretében a TKKI tájékoztatást nyújt a hamarosan megvalósuló készségfejlesztõ és szakmai képzésekrõl, valamint a program által Önnek kínált egyéb lehetõségekrõl is.
A képzési és foglalkoztatási
programokban részt vehetnek
azon álláskeresõk, akikre az alábbiak közül legalább egy teljesül:
• Legalább 6 hónapja álláskeresõ;
• Nincs középfokú végzettsége
vagy szakképzettsége;
• 50 év feletti életkor;
• Egyedül élõ (ha egy vagy több
eltartottal egyedül él);
• Etnikai vagy egyéb kisebbséghez tartozó;
• Súlyosan hátrányos helyzetû
(legalább 24 hónapja munkanélküli);
• Fogyatékossággal élõ (rehabilitációs járadékban részesül);
• Megváltozott munkaképességû.

A tájékoztatót követõen lehetõséget kínálunk a programba való belépésre, melyhez a részvételi feltételek megléte esetén egy felmérésen
kell részt vennie.
Természetesen a rendezvényen
való részvétel és a felmérés is teljesen ingyenes.
A programba lépéshez szükségesek az alábbi okmányai, ezért
kérjük, hogy ezeket mindenképpen hozza magával:
• legmagasabb iskolai végzettségét
igazoló dokumentum,
• személyi igazolvány,
• TAJ kártya,
• adókártya.
A teszt kitöltéséhez javasoljuk,
hozzon magával tollat, olvasószemüveget is.
Jelentkezési határidõ: 2013.
május 3. Családsegítõ Szolgálatnál, Városháza Déli porta
Tájékoztató idõpontja: 2013.
május 7. 9 óra
Rendezvény
helyszíne:
Mezõtúr, Kossuth L. tér 1.
Városháza Díszterem
Tisztelettel:

Herczeg Zsolt
polgármester

Felhívás
Óvodai jelentkezésre

Bodor Márti

Felhívás
Keresem Szalai István(1874-1960) leszármazottait, akik bármilyen
információval tudnának szolgálni a nazarénus gyülekezet vezetõjeként és
tagjaként véghezvitt munkásságáról. 1960-ban Mezõtúr Vágóhídkert 29.
szám alatt lakott, és éjjeliõrként dolgozott. Aki bármilyen más értesüléssel bír a nazarénus gyülekezetrõl, azok jelentkezését is szívesen várom
Bármilyen információt köszönettel veszek!
Bátori Lajos , email: westham4@vipmail.hu
Telefon: 06/20 366-6034

Sport felhívás
A 2013. évi kispályás labdarúgó bajnokság sorsolását
április 16-án 17:00 órakor tartjuk a Sportcentrum tanácskozó termében.
2013. április 15-tõl teniszpályák bérelhetõk a Sportcentrumban.
Bõvebb információ:
Barta Gyula, sportágazat vezetõ, telefon: 06 20 481-6233

Helyreigazítás
Bocsánatkérõ nyilatkozat
Én, Szabó Gábor, Olajos Sándor mezõgazdasági és közbiztonsági
ügyintézõvel szemben tett becsületsértõ kijelentéseimmel
kapcsolatban meggyõzõdtem azok alaptalanságáról.
Azokat visszavonom és bocsánatot kérek.

Tájékoztatom a város lakosságát,
hogy Mezõtúr Város Önkormányzata Mûvelõdési, Oktatási és
Sport Bizottsága átruházott hatáskörben hozott 9/2013.(II.25.)
számú határozata alapján Mezõtúr
város önkormányzati fenntartású
óvodai intézményegységeiben a
2013/2014-es nevelési évre történõ
óvodai felvételek idõpontját:
2013. április 22. (hétfõ)
8.00 - 17.00 óráig
2013.
április
23.
(kedd)
8.00 - 17.00 óráig
2013. április 24. (szerda)
8.00 - 17.00 óráig tûzte ki.

amelyben az ötödik életévét betölti,
a nevelési év kezdõ napjától (2013.
szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Óvodába a gyermeket 3. életéve
betöltése után lehet felvenni.
Felvehetõ, aki a harmadik életévét a
felvételtõl számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ
három éves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ.

A beíratás helyszíne: MezõtúriMesterszállási Óvoda és Mezõtúri
Móricz Zsigmond Könyvtár Csodavár Óvodája, Mezõtúr, Zrínyi út 1.

Az 5 éves gyermek beíratásának
elmulasztását a szabálysértésekrõl,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247.
§-a szabálysértésnek minõsíti.

Értesítem a város lakosságát,
hogy a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése
szerint a gyermek abban az évben,

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

2013. április 12.
Aki tud segítsen!
2013-ban újra kezdi a küzdelmet
a rák ellen a mezõtúri Tóth Adrienn
leukémiás nagylány, akit nagymamája testvérével egyedül nevel,
nehéz körülmények között.
Részlet a nagymama levelébõl:
„ 2009.03.30. rutin vérvétel fejfájás, sápadtság miatt. Az eredmény
03. 31-én lett kész, este már a mentõ
vitte a kislányt Szegedre. Sajnos
igazolódott a leukémia, ekkor a sejtszám már 107,1 volt. A kemoterápia
és gyógyszerek hatására cukorbeteg
lett, inzulint kapott. 2009.04.28-án
heves hasnyálmirigy gyulladása
lett, 2009.11.26. sepsis.
2009. december 5-én mûtét, a
hasnyálmirigybõl 2 db ciszta nõtt.
Pelenkázás, tolókocsi, gyomor és
hólyagkatéter, hasi katéter a jobb és
baloldalon. 2009.12.25 H1N1 40
fokos lázzal mentünk vissza. Az elsõ
felvételkor 77.8 kg volt a kezelés befejezésekor 49 kg lett. Enni, inni nem
tudott. A kemoterápia befejezése
2010.02.11. A gyógyszeres kezelés
vége 2011. március. Záró csontvelõ
2011. április 30. Jelenleg tünetmentes. Kéthavonta járunk ellenõrzésre,
vérvételre.”
2013. februárban kiújult betegsége, így újra kell kezdeni a kemoterápiát Adriennek, hogy legyõzze a
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Kun Emléknap Mezõtúron

leukémiát, írja levelében a nagymama. Anyagi helyzetük sajnos
nagyon nehéz és minden segítség
jól jön, amivel tudják õket a jószívû
emberek támogatni!
Adrienn életében a megpróbáltatások 2002-ben kezdõdtek, amikor a
testvéreivel a szülei elhagyták, ekkor
nagyszüleikhez kerültek. Adrienn
nagypapája 2011-ben sajnos meghalt, így a nagymama magára
maradt a gyerekekkel. Az 57 éves
nagymama kora miatt munkahelyre
elhelyezkedni nem tud, így nagyon
nehéz anyagi helyzetbe kerültek.
2011 májusában a gázt is kikötötték
a felhalmozódott számlák miatt. A
Remény a Leukémiás Gyermekekért
Alapítvány a jövedelemadóból felajánlott 1%-nak köszönhetõen rendszeres szociális alapú segélyezéssel,
támogatja a családot.
Adriennt Ön is közvetlenül támogathatja, hogy a betegség által
megnövekedett kiadásokat (útiköltség, gyógyszerköltség, vitaminok,
táplálék kiegészítõk) a nagymama
könyebben tudja elõteremteni.
Közvetlen Bankszámlaszám:
Tóth Adrienn Róza
11600006-00000000-48615712

Köszönjük támogatását!

2013. április 05-én 10.00 órától a
Kun Emlékhelyen (Túrkevei út)
városi ünnepség keretében emlékezett
meg
Mezõtúr
Város
Önkormányzata kun örökségünkrõl. Az ünnepség kezdetén Szabó
András városi képviselõ, a Kun
Emlékhely létrehozója és a megemlékezés levezetõje bevezetõjében
köszöntötte többek között Dr. Bene
Sándor regnáló Nagykun Kapitányt,
Horváth György emeritus Nagykun
Kapitányt, az elhelyezésre került
emlékoszlop adományozóját és
alkotóját, valamint Györfi Sándor
Munkácsy – díjas szobrászmûvészt,
a Kun emlékszobor alkotóját és a
megjelent emlékezõket. A bevezetõ
után Herczeg Zsolt Mezõtúr város
polgármestere felhívta a figyelmet
az emlékhely fontosságára, városunk és a térség lakosságának közös
történelmi múltjára, és annak összetartó erejére. Hangsúlyozta, hogy a
jövõ nemzedékeinek is kötelessége
ápolni hagyományainkat, és a kollektív tudatot erõsíteni az emlékhelynél szervezett megemlékezésekkor. Herczeg Zsolt polgármester
beszédét Dr. Papp István Phd. történész megemlékezése követte, majd
az emlékoszlopra helyezték el a
lélekszalagokat az emlékezõk. A

programok 11.00 órakor folytatódtak a Túri Fazekas Múzeumban.
Szûcs Dániel a Mûvelõdési, Oktatási
és Sport Bizottság elnöke köszöntõjében kiemelte a várost alapító túriak és késõbb betelepülõ kunok történelmének és néphagyományainak
kapcsolódási pontjait. Valamint a
közös jelenünket és jövõnket meghatározó identitástudatunkat, amelyet kötelességünk átadni és ápolni.
A program folytatásaként Pusztai
Zsolt etnográfus, a Túri Fazekas
Múzeum vezetõjének elõadása
következett a „Nagykunság hagyományos életmódja” címmel.
Jövõre a húsvét hétfõt követõ pénteki napon újra várjuk az emlékezõket.

Bordács László

Városnap 2013
Az elmúlt idõszakban többen is
felhívták a figyelmem, hogy a
Városnapi dátumok nem elég egyértelmûek. Tulajdonképpen, mikor is
van a születésnap, és mikor ünnepelünk.
Tehát: a Város napja 2013. május
14.(kedd). Ez a dátum hivatalosan
Mezõtúr Város születésnapja, amelyet
Mezõtúr
Város
Önkormányzatának Képviselõ – testülete
határozatában elfogadott. A Városnaphoz kapcsolódó programok idõpontja május 11. (szombat). Azaz,
május 11-én tartja a város a születésnapi programjait.
A fõzõversenyre (csoportos és
egyéni), csak száraztésztából készült
étellel lehet nevezni. Versenyen kívül
bármilyen ételt lehet fõzni. A
Fõszakácsi címet elnyerõ versenyzõ
+ 1 fõ fõdíja: hosszú hétvégés félpanziós ellátás a szarvasi Lux Panzióban.
A városkapitányi címért is lehet idén
indulni. A városkapitány + 1 fõ fõdíja
szintén: hosszú hétvégés félpanziós

ellátás a szarvasi Lux Panzióban.
Ezen díjak mellett, Mezõtúr Város
Önkormányzata is meglepetésekkel
kedveskedik a gyõzteseknek. Ezekrõl
bõvebb információk plakátjainkon
lesznek olvashatóak. Valamint
vegyes (városkapitány és fõszakács)
fõdíjként 3 nap / 2 éjszakás 8 fõre
szóló tartózkodást nyerhetnek a
Békés Dánfoki Üdülõközpontba a
Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális Sport és Turisztikai
Központ felajánlásával.
A 140. születésnapját ünneplõ
Petõfi Dalkör és a vendégkórusok
mûsorát 16.00 órától láthatják a
Petõfi úti Színházteremben. Május
11-én köszöntjük a mezõtúri 50. és 60. házassági évfordulójukat
2013-ban ünneplõ házaspárokat.
Köszöntésük korábbi híreinkkel
ellentétben, a Közösségi Házban
lesz a Mezõtúr képzõmûvészetét
bemutató elõadásokat követõen. Az
elõadások kezdete 10.00 óra.
Tavaly nagy sikernek örvendett a

természetjáró kerékpártúra. Ez
évben indulás 09.00 órakor a Városi
Sportcentrumtól, érkezés ugyanoda. Aki letekeri velünk a távot,
vendégünk egy tányér finom topogóra! A Városi Sportcentrumban
kézilabda, labdarúgás, tenisz, íjászat, teke sportágakbna induló
baráti közösségek jelntkezését várjuk. A meghívott csoportoknak fõznek az Újvárosi Hagyományõrzõk
Klubjának tagjai, amelyhez a finom
alapanyagot biztosítja támogatónk,
a Gyermelyi Tészta Zrt. A sport – és
kulturális programok mellett kiállítás nyílik a Városi Galériában,
melynek témája Mezõtúr képzõmûvészete.
Az alább felsorolt Mezõtúrról
elszármazott, elhunyt képzõmûvészek alkotásaiból szeretnénk megrendezni a kiállítást: Galambosi
Edit, Szalay Béla, Csabai Wagner
József, Izsák József, Tauber Vilmos,
Félegyházi Gyula, Kolozsvári Endre,
Németh Ferencné Emma néni,

Pörge Gergely, Várady Lajos, Illyés
Árpád, Mády Mihály, Túri Polgár
István, Parányi Pabar István, Rendes
Vilmos, Mádi Mihály, Seres Katalin,
N. Szûcsné Tóth Ilona, Salgó Endre,
Arany Ilona és Varga László.
Bõvebb infó: Bordács László ügyvezetõ: telefon: 06-56-350-299;
06-20-243-5807, vagy titkarsag@
mkskft.hu, ig@mkskft.hu; illetve
személyesen a Közösségi Ház 122es irodájában. A beérkezett alkotásokból rendezett kiállítás idõpontja
2013. május 14. 17.00 óra, Városi
Galéria. Rendezzük együtt a
Városnapi kiállítást!
Ne feledje: 2013. május 11.
VÁROSNAPI PROGRAMOK!!!
Minden érdeklõdõt szeretettel
vár Mezõtúr Város Önkormányzata
és
a
rendezõ
Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Bordács László
ügyvezetõ
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- Törékeny jégen táncol a lélek –

Rég nem hallottatok Rólam, de ne
nyugodjatok meg, mert még élek.
Csak most másztam elõ a barlangomból. A tavaszi idényt egy klipp forgatásával kezdtem. Lehet, hogy ez
nagyképûen hangzik, de ezek a
tények. Most szeretném megköszönni Don Roberto Vad, Rácz Péter és a
KisHerceg Zenekar visszautasíthatatlan ajánlatát. Mint már tudjátok elég
sûrû gyerekkorom volt, ezért a zeneiskola nem fért bele. Így kottából
olvasni és hangszeren játszani nem
tudok. Épp úgy, mint a Szentesi
Drámai suliban. Hatalmas színészi
ambícióval indultam neki, ami
nagyon gyorsan és könyörtelenül
összetört. Ezért is örültem, hogy több
tucat ember közül rám esett a választás, hogyha tudásommal nem is, de
egyéniségemmel fényesítsem a Kis
Herceg zenekar sikerét. Remélem
sokan láttátok a klippet. Már az elején éreztem, hogy nagyon jó helyen
vagyok. Ritkán történik meg, de most
ismét jóllakott a lelkem. Ismét bebizonyosodott, hogy minél többet adsz,
annál gazdagabb leszel. Pár dologról
sikerült elgondolkodnom. Rengeteg
emberrel találkoztam, az egyik fele
fogócskázott Szent Istvánnal, a másik
fele Deák Ferenccel bújócskázott,
hogy megtalálták vagy elkapták-e
egymást azt nem tudom, de tõlem
Patkós Laci barátomon kívül senki
sem kérdezte meg, hogy segíthetek-e.
Fénysebességgel rohantak el mellettem az élõlények. Azt sem kérdezték,
hogy mit keresek én itt a Zebra közepén. A forgatás ideje alatt végig
Juhász Laci (Balázs) barátom járt az
eszembe. Vajon elégszer megöleltem?

Kellõképpen átbeszéltem-e vele a
világ dolgait? Segítettem-e Neki, amikor szüksége volt rá? Nem tudom!
Soha nem kérte! Viszont Õ segített,
mert figyelmeztetett arra, hogy addig
szeressünk valakit amíg itt van, mert
egyszer csak azt vesszük észre, hogy
szeretnénk szeretni, de már nincs.
Kiszáradt, hangtalan torokkal,
széttárt karokkal bámuljuk a hideg
csöndet. Legyen az álmod szép,
Balázs!
A forgatás alatt elém raktak
Robiék vagy két tükröt, de még
most sem tudom, hogy magam láttam-e benne, vagy csak a tükröt.
Arra viszont megtanított, hogy elõször magamat kell megtalálnom,
magammal kell kibékülni, mert
csak ezután tudok másoknak szeretetet adni. A buta-pestiek azt mondták, hogy öleljek meg egy fát. Miért
ne, mûvészek vagyunk! Csak amikor a 200 éves nyárfa nekem adta az
erejét, átjárt az energia és egybeolvadtam Istennel, akkor éreztem
csak a CSODÁT. Csak egy fa!
1., ÉLETÉBEN ERÕT AD,
2., HALÁLÁBAN MELEGET,
3., MEGFÕZI A LEVESEM.
Ki más teszi ezt meg értem?
Csupán ez a csodálatos teremtmény.
Azóta az új indián nevem: Faölelgetõ. Szerelmeim elhagynak,
pedig én mindent lány arcát magamra tetováltatom. A lányok elmennek a
tetoválások itt maradtnak. Én mindre
rajzoltam 2 tollat és így rögtön átváltoztak indiánná. Már egy egész
apacsfalu van a testemen. Na, és persze a Takáts Tomi. Remélem ezt a
gonosz, anyagias és cinikus világot
egyszer csak legyõzi a szeretet ereje.
Nem vagyok nagy ember, csak
ember, és itt vagyok és nem megyek.
Csak azoknak írtam ezt a pár
sort, akik értik-e szavakat és mégsem taszítanak el maguktól!

Tisztelettel:
Mányi Tibor a fanyûvõ

A Teleki 10.A osztálya
meghívja a város érdeklõdõ diákjait
Holokauszt-megemlékezésének
nyilvános fõpróbájára.
Városi Galéria, Mezõtúr
2013. április 17. du. 6 óra
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Egyedülálló pályázati támogatás a Telekinek
Örömmel tájékoztatjuk Mezõtúr
lakosságát arról, hogy a Teleki Blanka
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium a TAMOP3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése címû pályázatát a Humán
Erõforrás Programok Irányító
Hatósága támogatásra érdemesnek
ítélte. Az iskolánk ezzel 66 927 160 Ft
vissza nem térítendõ támogatást
nyert. A megyében csak két középiskola részesülhet ilyen fejlesztésben,
ebbõl egyik a Teleki!

megvalósítása nélkül, mely egyedi
módon hívja fel a figyelmet az egészségfejlesztés legmodernebb gondolataira. A projekt idõszaka alatt az
egészségfejlesztési célokat egészségnapok, gasztronómiai fesztivál, elsõsegély-nyújtási tanfolyam, a lelki
egészség fejlesztését konfliktus- és
iskolai agressziókezelés, illetve droghasználattal kapcsolatos tréningek
valósítják meg. A környezetünkkel
való harmonikus együttélésre való
figyelemfelhívást természetvédelmi

A pályázat az iskolai életet számtalan területen támogatja. Az egyik legfontosabb feladat, hogy a diákok számára olyan programokat biztosítsunk
melyek a mai világ korszerû ismereteinek közlésén kívül, a mindennapok
tudatos megélését is lehetõvé teszi.
Ehhez elengedhetetlen a tanárok új
ismeretekkel való ellátása, mely
számtalan tanártovábbképzés keretén
belül valósul meg. A programoknak
azonban nem csak képzett oktatókra,
hanem eszközökre is szüksége van.
Ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani a
vállalt természet-közeli sporttáborokat, sportkirándulásokat, és a mindennapos testnevelés részét képezõ
mozgásprogramokat,
számtalan
modern sporteszközt vásárolhatunk.
A nyelvi témahét, és vetélkedõ alapját
nyelvtanulást segítõ szoftverek biztosítják. A média szakkör technikai feltételeit egy jól felszerelt stúdió alapozza meg. A korunkban gyakran
emlegetett egészséges életmód szintén elképzelhetetlen olyan programok

táborok, és a táboroztatáshoz szükséges eszközök biztosítják. A tudatos
vásárlói magatartás kialakítását egy
erre a célra kifejlesztett gazdasági
pénzügyi ismeretek tantárgy teszi
lehetõvé, amit szakkörként választhatnak a diákok. Nemzeti hagyományok és helytörténeti ismeretek ápolása elõadások, és autóbuszos kirándulások alkalmával valósulhatnak meg.
Õszintén reméljük, hogy a pályázati támogatás lehetõséget nyújt olyan
fejlesztések, és programok megvalósítására, melyek hosszú távon is meghatározzák az iskola arculatát. Bízunk
abban, hogy a fejlesztések hatását
nem csak az iskolánkban tanuló diákok és tanáraik élvezhetik, hanem
bizonyos programok Mezõtúr város
lakossága számára is elérhetõ kellemes kikapcsolódást nyújtanak. A
programokról a város lakói a késõbbiekben folyamatosan tájékoztatást
kapnak a helyi médián keresztül.

Majoros Gergely
igazgatóhelyettes

Mezõtúr Város Önkormányzata, a Közösségi Ház,
a Teleki Blanka Gimnázium, a 10. A osztály
meghívja Önt
Holokauszt-megemlékezésére.
A 10.A osztály mûsora.
Rendezte: Achs Károly osztályfõnök
Elõd Nóra drámapedagógus, túlélõ, a Sztehlo Gábor által
megmentett gyermekek egyike beszél emlékeirõl.
Városi Galéria, Mezõtúr
2013. április 18. du. 6 óra
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Világbajnoki selejtezõn a Mezõtúri thai-boxolók
2013. március 09-én Budapesten
került megrendezésre a Magyar
Muaythai
Sportági
Országos
Szakszövetség rendezésében az idei
év elsõ országos bajnoksága. A népes
mezõny a XVIII. kerületi sportkastélyban gyûlt össze, hogy eldöntsék
ki lesz a magyar bajnok a nap végére.
A rendezvény tétjét emelte, hogy az
elsõ helyezettek lehetõséget kaptak a
Thaiföldön megrendezésre kerülõ
világbajnokságon való részvételre. A
Mezõtúri Kick & Thai-Boksz Klubot
öt versenyzõ képviselte a rendezvényen különbözõ súlycsoportokban.
Juniorként Rácz András képviselte
csapatunkat 60 kg-ban, felnõttként
Kurgyis Csaba 54 kg-ban, Bóka
Kamilla 57 kg-ban, Rácz Tamás 63
kg-ban és Nagy István 86 kg-ban. A
verseny kezdeti szakasza jól indult,
hiszen minden versenyzõ bekerült a
délutáni középdöntõkbe a selejtezõket követõen. Innentõl kezdve sorozatos balszerencse kísérte harcosainkat, és hárman nem kerültek a döntõbe. Kurgyis Csaba és Rácz András
bizakodva készült a döntõre, azonban sérülés miatt mindkét döntõt fel
kellett adnunk a sportolók épségét
szem elõtt tartva. Öröm az ürömben,
hogy a középdöntõbõl kiesett ver-

senyzõink Bóka Kamilla, Rácz Tamás
és Nagy István mindhárman attól
kaptak ki súlycsoportjukban, aki
késõbb megnyerte döntõt, így egyöntetûen a harmadik helyen zártak. A
két sérült versenyzõnknek pedig be
kellett érnie a második helyezéssel.
Nagy csalódás volt ez számukra,
azonban a testi épségük szem elõtt
tartásával nem lett komolyabb baj a
végén. A világbajnoki részvétel álmai
szétfoszlottak, azonban a versenyzõink hatalmas csatákat vívtak meg,
hozták azt a teljesítményt, amire ott,
és
akkor
képesek
voltak.
Szégyenkezni nincs okuk, a mai
napon az ellenfeleknek kedvezett
Fortuna istennõ, azonban ez a tény
még elszántabb edzésmunkára sarkallja õket, hogy legközelebb ne a
szerencse, hanem a tudás döntse el a
mérkõzések kimenetelét. Mindazon
által a két ezüst és három bronzérem
továbbra is bizakodásra ad okot a
jövõbeni teljesítményeket tekintve.
Külön köszönet a törökszentmiklósi Manó Minibusz tulajdonosának, hogy segítette utazásunkat,
ezáltal lehetõséget biztosítva a megmérettetésre.

Bíró László
vezetõ edzõ

Márciusi úszóversenyekrõl
2013.
március
8-10-én,
Hódmezõvásárhelyen a Tavaszváró
Nemzetközi úszóversenyen vettek
részt a Mezõtúr VSI úszói: Hasznos
Bianka, Gonda Panna, Bíró Csenge,
Farkas Viktor, Nagy Zoltán,
Karapancsev Kristóf, Lengyel
Dorottya és Lengyel Norbert.
Közülük Nagy Zoltán 1. 100 m mell, Karapancsev Kristóf 2. 200 m
vegyes-, Bíró Csenge 3. 200 m
gyors-, hát-, 100 m mellúszásban.
Második alkalommal rendezte a
Bácsvíz-KVSC és a KESI az
Aranyhomok Kupa nemzetközi
Úszóversenyét Kecskeméten. Az 1.
fordulóban 2 ország 42 egyesületének 708 versenyzõje küzdött a
minél jobb idõkért és helyezésekért. A hódmezõvásárhelyi csapatunk Mester Lottival, Kun
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Martinnal, Nagy Kornéllal, Székely
Sárával, Forján Annával, Csató
Blankával, Ádám Hajnalkával,
Fésûs Renátával, Szabó Gáborral,
Fazekas Sándorral kiegészülve sok
szép egyéni idõeredményt és érmes
helyezést ért el: Nagy Kitti 3. 100 m
gyors-, 200 m mell-, Lengyel
Norbert 2. 200 m hát-, 3. 400 m
gyors-, Fésûs Renáta 3. 200 m mellúszás. További eredmények a
musz.ramin.hu web oldalon.
Gratulálunk a versenyzõknek,
Csipes Andor edzõnek!
Köszönjük a felkészüléshez és a
verseny lebonyolításához nyújtott
segítséget szakosztályunk támogatóinak:
Mezõtúr
Város
Önkormányzata, Mezõtúr és Vidéke
Víz- és Csatornamû Kft.

kiru

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

Aquatlon döntõ
Világbajnokok részvételével zajlott a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Sport XXI. Aquatlon Döntõ
2013. március 23-án, Martfûn.

– sokszoros magyar bajnok és számtalan Ironman verseny gyõztese.
A futásra mindenki a szokásosnál
alaposabban felöltözött, mert a nulla

Az idõjárás nem volt kegyes hozzánk, ám a versenyszellem így is
magasra szökött. A verseny megyei
döntõ volt, de a színvonalat emelte,
hogy a helyi fellegvárakon kívül
érkeztek versenyzõk olyan jól csengõ klubokból is, mint a Triatlon
Villám SE, a Hód-Triatlon SE,
Kropkó Triatlon Club, Fergeteg
Triatlon Abonyból. Igazi színfolt
volt az a futam, ahol egymás mellett
úszott Borhi Zsombor – kétszeres
világbajnok kajakos, Balogh Gábor
– olimpiai ezüstérmes, kétszeres
világbajnok öttusázó, Kropkó Péter

fok közeli hõmérséklet megkövetelte
az odafigyelést a ruházatra.
Izgalmasan alakultak a futamok,
feszülten számolgattuk, hogy az
úszásban szerzett elõnyök megtarthatók-e, illetve a jó futók felérnek-e
dobogós helyekre.
Erre is, arra is akadt példa.
A mezõtúri eredményeket megtekinthetik a www.mezoturesvideke.
hu weboldalon.
Gratulálunk a versenyzõknek!

Seres János
testnevelõ tanár

Véget ért a tekebajnokság
Véget ért a 2012-2013-as városi
amatõr tekebajnokság, ezért itt az
ideje egy kis számvetésnek.
Összesen 18 csapat vett részt a
bajnokságban. Az „A” csoportban 6
csapat, míg a „B” csoportban 12
csapat küzdött a bajnoki címért és a
helyezésekért. A mérkõzések során
több mint százan léptek pályára
összesen. Volt, aki minden mérkõzésen játszott, de voltak olyanok is,
akik csak néhányszor gurítottak.
Így, vagy úgy szerencsére bátran
mondhatom, nagy az érdeklõdés a
városban a tekesport iránt.
Köszönhetõ ez a közvetlen hangulatú mérkõzéseknek, na meg persze
a nemrégiben felújított és gépesített
tekepályának és az ott dolgozók
áldozatos munkájának.
A szeptember közepétõl április elejéig tartó küzdelmek során, végül
mindkét csoportban az elõzetesen
legesélyesebbnek gondolt alakulat
nyerte el a bajnoki címet. Az „A” csoportban a Szerencseforrás csapata
ellentmondást nem tûrõen már hetekkel a vége elõtt bajnoknak mondhatta
magát, de a helyezésekért az utolsó
pillanatokig kiélezett küzdelem zaj-

lott és csak az utolsó mérkõzésen dõlt
el a végsõ sorrend. A „B” csoportban
nem voltak ennyire egyértelmûek az
erõviszonyok, ennek megfelelõen
egészen a végéig kellett várni az eredményhirdetéssel, ahol végül a
Sportosok csapata állhatott fel a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára.
Mezõtúr városi amatõr tekebajnokság 2012-13-as szezon végeredménye:
„A” csoport:
1. Szerencseforrás
2. FSBK
3. Tûzoltók I.
„B” csoport:
1. Sportosok
2. Oncsa
3. Masiniszták
A bajnokság végével nem áll meg
az élet a tekepályán. Április 8-án
kezdetét vette a Húsvét Kupa, április 15-tõl pedig kezdõdik az egyéni
rájátszás, hogy ne csak azt tudjuk,
melyik a legjobb csapat, hanem az
is kiderüljön, ki a legjobb játékos.

Lakatos Sándor
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Karsai István élt 73 évet,
Kávási Lajosné Lévai Mária élt 65 évet,
Fazekas István élt 76 évet,
Tóth Julianna élt 75 évet,
Sonkoly Jánosné Zahorecz Judit élt 90 évet.

Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Nyugodjanak békében.
Mezõtúr Városnap Sportnap

Teniszverseny kiírása

Balog Márk Gábor
(Gyõri Anikó)

Gátfalvi Kornél Balázs
(Kalóczkai Beatrix)

Gonda Réka
(Sõrés Katalin)

Koller Hanna
(Holczknecht Zsuzsa)

Nagypál Tamás
(Bíró Margit)

Török Iván
(Gonda Eszter)

A verseny célja: Mezõtúri és Mezõtúr közelében lévõ települések amatõr teniszezõinek nyílt tenisztornája
Nevezhetnek: Nyílt torna, bárki nevezhet, felnõtt kategóriában.
Nevezni lehet egyéni és/vagy páros versenyszámban.
Idõpont: 2013. május 11. (szombat) 900
Nevezés: - Elõzetesen: a 20/823-1532 telefonszámon (Horváth
Róbert), vagy a hrobert69@indamail.hu email címen
- Helyszínen: 8-845óra között
Sorsolás: 8:45 - 8:55
Nevezési díj: 2.000.- Ft
Díjazás: Az 1-3. helyezettek kupa és oklevél díjazásban részesülnek
Lebonyolítás: A jelentkezõk számától függõen egy 9-es szett vagy két
4-es szett lejátszása, döntõ szett esetén szupertiebreak (10-es) dönt.
A résztvevõk számára díjtalanul biztosítunk ebédet.
A rendezvény alatt büfé fog üzemelni!
Várunk minden teniszt kedvelõ sportbarátot!

a szervezõk

Húsvéti kézmûves játszóház
Húsvéthoz közeledve ismét kézmûves játszóház vette kezdetét a Közösségi Ház nagytermében 2013. március 29-én 15 órakor. Kicsik és nagyok egyaránt nagy kedvvel
vetették bele magukat a különbözõ húsvéti dísztárgyak készítésébe. Rengeteg gyönyörûbbnél-gyönyörûbb és egyedi mû született e délután alkalmával. Köszönjük minden
szülõnek és gyerkõcnek a részvételét! Találkozzunk a következõ rendezvényeinken is!
Orosz Annamária

2013. március 30-án
Nagyné Patkós Mária
önálló kiállítás megnyitójára
került sor a Közösségi Házban.
(foto: Tóth Zoltán)
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