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Letették a mezõtúri bivalytelep alapkövét
Ahogy azt már korábban megírtuk a mezõtúri bivalytelep projekt
elsõ fázisába lépett, a komplexum
ünnepélyes alapkõletételére 2014.
szeptember 19-én került sor a
Földvári út külterületén.

ak lesznek. A beruházó az Italiagro
Kft. melynek olaszországi ügyvezetõje Carlo Tiberi, magyarországi
ügyvezetõje
Takács
Zoltán.
Mindketten kiemelték azt, hogy a
2008 óta húzódó beruházás mellett

Újabb elismerést ért el a Tourinform Iroda

Korábban már beszámoltunk
a mezõtúri Tourinform Iroda
sikerérõl, magas elismerésérõl. Az idei évben sincs ez
másképp. A helyi iroda ismételten a legjobbak között
lehet, Kalán Hajni az iroda
vezetõje nyilatkozott:
– Milyen újabb elismerést tudhat
magának az iroda?

Alapkõletétel: Takács Zoltán, Carlo Tiberi, Boldog István, Jakab István és
Herczeg Zsolt

Az ünnepségen részt vett Herczeg
Zsolt Mezõtúr város polgármestere,
aki elmondta nagy öröm ez a projekt
az önkormányzat számára, hiszen
Mezõtúr ezzel a beruházással sokat
léphet a gazdaság és a turizmus
területén elõre, valamint több munkahely alakul ki. Polgármester úr
után Boldog István országgyûlési
képviselõ tartotta meg köszöntõjét,
aki szintén kiemelte a munkahelyteremtés fontosságát, illetve az olaszmagyar kapcsolat jelentõségét.
Jelenlétével megtisztelte az eseményt Jakab István az országgyûlés
alelnöke, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek
Országos
Szövetségének elnöke. Köszöntõjében elmondta kuriózum lehet
Mezõtúron ez a telep, hiszen
Magyarországon mintegy 2000
bivalyt tartanak számon, de azokat
csak a húsállomány miatt, a bivalytejbõl készült termékek egyedülálló-

Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

nem véletlen tartottak ki, hiszen
most ezzel az alapkõletétellel egy
közös álmuk válik valóra. A tej feldolgozása, a Mozzarella sajt elkészítése egyelõre még Gyomaendrõdön
történik
a
Bethlen
Gábor
Mezõgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskolában. Davidovics
László igazgató elmondta ennek az
együttmûködésnek pozitív hatása
lesz a fiatalok elvándorlására,
hiszen szakembereket tudnak
képezni, Erasmus program keretében akár Olaszországban is szerezhetnek a diákok szakmai gyakorlatot, majd késõbb az állásuk is biztosított lehet.
Várhatóan az elsõ bivalyegyedek
az év végén meg is érkezhetnek, a
tavasz folyamán pedig elindulhat a
második fázis, amikor is megkezdõdik a sajtüzem építése a telep
területén.

Bodor Márti

– Irodánkat ismét megdicsérte az
ellenõrzések után a Turizmus Zrt.,
mert a negyedéves értékelés alapján
nagyon jól teljesítettünk. Örülünk,
hogy az iroda megfelelõen ki tudja
szolgálni az érdeklõdõket!
– Mivel tudják kivívni magának
az ilyen megbecsüléseket egyes irodák egy ekkora rendszerben, mint
a Turizmus Zrt.?
– Központilag ellenõrzik a felkészültséget, a kiadványok választékát, a tájékoztatás minõségét, illetve a háttérmunkát, amely az iroda
mûködését segíti. Nagyon komplex
feladat az iroda felépítése és mûködése, és örülünk, hogy megfelelõen
tudjuk ez teljesíteni!
– Milyen feladatai vannak az irodának?
– Ahogy már említettem, összetett a feladatunk, hiszen amellett,
hogy az ügyfeleket, érdeklõdõket
kiszolgáljuk kiadványokkal, információkkal, még teljesítenünk kell a
háttérfeladatokat, amelyek információgyûjtést, adatbázis feltöltést és
több, más feladatot is tartalmaznak.

Mezõtúr is bõvelkedett rendezvényekben,
hogyan
zárta
a
Tourinform iroda a nyarat?
- Több rendezvényen is részt vettünk és igyekeztünk mindenkit
megfelelõen tájékoztatni. Úgy gondolom, hogy sikerült elvégezni a
feladatunkat és szerencsére ezt a
visszajelzésekbõl is tapasztaltuk.
Sok látogatónk, érdeklõdõnk volt,
illetve telefonon és e-mailen is rengetegen kerestek bennünket, hiszen
nagyon színes volt a program a
nyáron is!
– A helyi látogatottságról mit lehet
elmondani, milyen gyakran fordulnak meg vidékrõl érdeklõdõk?
– Tapasztalataink szerint egyre
több érdeklõdõ van Mezõtúrról, és
szerencsére ki tudjuk szolgálni
érdemben a vendégeket. Vidékrõl is
sokan jönnek, fõleg a nyári szezonban, illetve több külföldi vendég is
volt az irodában.
– 2013-ban és most 2014-ben is
„kitûnõre vizsgázott” a helyi
iroda, mik a további célok?
– Szeretnénk továbbra is ilyen
jól, ha nem még jobban teljesíteni.
Továbbra is szeretnénk részt
venni a helyi turizmusban, ezzel
is emelve a város hírét! De természetesen az elsõ mindig az ügyfél
elégedettsége.

Bodor Márti

– A nyáron a térség és vele együtt

Bemutatkoznak a polgármesterjelöltek

4-6. old.

Ezüst diplomás a Vivace Kamarakórus

9. old.

Könyvtári hírek

7. old.

Összefogással szépül meg a Béketelepi játszótér

10. old.

Kubikos Napi megemlékezés

8. old.

Amatõr Gyermek Lovasverseny

10. old.
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MEGÚJUL MEZÕTÚRON A KÖZTEREK TÖBBSÉGE

Új mentõállomás épül Mezõtúron

Mezõtúr Város Önkormányzata 2014. szeptember 17-én 10 órai kezdettel a Mezõtúri Polgármesteri Hivatal Nagytermében sajtótájékoztatót tartott az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azonosító számú, „Mezõtúr városközpont funkcióbõvítõ fejlesztése” tárgyú projekt szakmai megvalósításának
elõrehaladásáról, illetve lehetõséget biztosított a projekt helyszínének
megtekintésére és bejárására a sajtó megjelent képviselõinek.

Mezõtúr Város Önkormányzata „Egészségház és Mentõállomás kialakítása
Mezõtúron” címû, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0030 jelû pályázatának támogatási
szerzõdését 2013. június 26-án írták alá. A Regionális Operatív Program
Irányító Hatósága 130 000 000 Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte az
önkormányzat pályázatát. A beruházást az Európai Unió Regionális Fejlesztési
Alapja, és a hazai központi költségvetés támogatja. A maradék költséget az
Önkormányzat egyéb forrásból, részben banki hitelbõl finanszírozza.

Mezõtúr Város Önkormányzata a Mezõtúr Város Sportjáért Alapítvánnyal
konzorciumban pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi Operatív Program
ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú, „Funkcióbõvítõ integrált települési fejlesztések” címû komponenséhez Mezõtúr városközpontjának funkcióbõvítõ fejlesztésére. A projekt 100%-os intenzitású, vissza nem térítendõ támogatásban részesült, melynek összege bruttó 447 066 940 Ft. A városközpont
tervezett fejlesztéseinek célja a belváros attraktivitásának és kihasználtságának növelése a városközponti funkciók megerõsítésével és bõvítésével.
A projekt, illetve annak szakmai megvalósításának bemutatására
Mezõtúr Város Önkormányzata 2014. szeptember 17-én, 10 órai kezdettel
sajtótájékoztatót tartott a Mezõtúri Polgármesteri Hivatal Nagytermében. A
meghívottakat a kedvezményezett képviselõje, Herczeg Zsolt, Mezõtúr
város polgármestere köszöntötte. Beszédében részletezte a beruházás rendkívüli fontosságát, hiszen a projekt átfogó céljának elérése révén a belváros
attraktivitása növekszik mind Mezõtúr lakossága, mind az idelátogató
turisták körében, amely hozzájárul a város társadalmi-gazdasági fejõdéséhez, ezáltal népességmegtartó erejének erõsítéséhez. A köszöntõ után a
sajtó megjelent képviselõi és a meghívottak tájékoztatást kaptak a projekt
fõbb adatairól és a szakmai megvalósításának elõrehaladásáról. Elhangzott,
hogy a pályázat keretében tervezett beavatkozások nyomán új, eddig az
akcióterületen nem létezõ funkciók jönnek létre, illetve a már meglévõ
funkciók megerõsítése is megtörténik, amely révén az akcióterületen már
meglévõ szolgáltatások a fejlesztések eredményeként magasabb minõségben lesznek elérhetõek. A beruházás fõbb elemeiként az alábbiak kerültek
felsorolásra:
- Városi Strandfürdõ és Fedett Uszoda fedett részének bõvítése egy új,
akadálymentesített gyógyvizes és egy új gyermekmedencével,
- Hagyományõrzõ civil közösségi szolgáltatóház kialakítása 1 db kiállítótér, 3 db bemutató és foglalkoztató tér, 2 db iroda és több kiszolgáló helység
akadálymentes kialakításával,
- a helyi védelem alatt álló, a Városi Színházteremnek is helyet adó épület
„A” épületrészének felújításával többfunkciós kulturális központ akadálymentes kialakítása,
• a Kossuth Lajos tér, a Múzeum tér, a Petõfi tér, az Erzsébet liget, és a
Szabadság tér. megújítása, valamint
• olyan kiegészítõ („soft”) tevékenységek magvalósítása, melyek hozzájárulnak a tervezett akcióterületi célkitûzések eléréséhez, az akcióterület
közösségi funkcióinak erõsítéséhez.
A tájékoztató végén, egy állófogadás után a meghívottak lehetõséget
kaptak a projektmegvalósítás helyszíneinek megtekintésére és bejárására.

Mezõtúr Város Önkormányzata

Mezõtúr Város Önkormányzata 2014. szeptember 17-én Sajtótájékoztató
keretében mutatta be a nyilvánosságnak az „Egészségház és Mentõállomás
kialakítása Mezõtúron” címû, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0030 jelû pályázatának
aktuális helyzetét. A sajtótájékoztatón Herczeg Zsolt polgármester méltatta
a pályázat jelentõségét. Kiemelte, hogy a pályázati célok közül meghatározó
szerepe fog lenni az új mentõállomás megépítésének. Kihangsúlyozta az
önkormányzat, a Városi Kórház és Rendelõintézet, illetve a mentõszolgálat
között kialakult partneri kapcsolat szerepét, amelyet a projekt elõkészítése,
és megvalósítása során hoztak létre a kistérségi ellátás javítása érdekében.
Mezõtúr Város Önkormányzata célul tûzte ki a fenntartásában mûködõ
háziorvosi és gyermek háziorvosi rendelõ korszerûsítését. A pályázat keretében lehetõség nyílik a jelenleg kettõ épületben mûködõ háziorvosok, gyermek
háziorvosok, a védõnõi hálózat és az iskolaorvosi hálózat egy épületben történõ elhelyezésére, un. praxisközösség létrehozására egy egészségházban.
Az egészségügyi alapellátás – ezen belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás – megszervezéséért a helyi önkormányzatokról szóló törvény
értelmében a települési önkormányzatok felelõsek, amely Mezõtúr
esetében is teljesült. A „családorvosi szerepkör” megerõsítésére jó lehetõséget adott a fenti pályázat. Segítségével, a jelenleg önkormányzati elhelyezésben dolgozó háziorvosok mellett az iskolaorvosi ellátás, és a védõnõi
hálózat is korszerû körülmények közé fog kerülni.
A pályázati kiírás nyújtotta lehetõséget kihasználva Mezõtúr Város
Önkormányzata vállalta azt az opcionális fejlesztési feladatot, amelynek
keretében gondoskodik a településen lévõ mentõállomás elhelyezésérõl is.
Ezzel a vállalással egy magasabb összegû támogatási igényt nyújthatott be.
Az Országos Mentõszolgálattal kötött együttmûködés keretében, a jelenleg
méltatlan körülmények között mûködõ kistérségi feladatokat ellátó mentõszolgálat, egy korszerû „A” típusú mentõállomásra kerül elhelyezésre.
A fenti célok elérése érdekében egy használaton kívüli, önkormányzati
tulajdonú épület- a volt véradó épületének – felújítását, és egy új mentõállomás építését határozta el a képviselõ testület. A jelenlegi városi kórház és
rendelõintézet közvetlen szomszédságában megvalósuló fejlesztés segítségével biztosítja az önkormányzat, hogy a beteg lakóhelyén, illetve annak
közelében választása alapján igénybe vehetõ, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétõl, korától és betegsége természetétõl függetlenül
folyamatos egészségügyi ellátásban részesülhessen.
A projekt, a megvalósulás szakaszában tart. A kivitelezõ cég a terveknek
megfelelõ ütemben halad a beruházás megvalósításával. Már tetõ alatt van
az új mentõállomás, és az egészségház belsõ kialakítása is a végsõ megvalósulás elõtti szakasznál tart. Befejezõdött a közmûvek kiépítése, és elkezdõdött a bekötõ út szélesítése. A megközelítõleg 210 millió forintba kerülõ
beruházás pénzügyi hátterének biztosítása érdekében Mezõtúr Város
Önkormányzata fejlesztési hitel felvételét határozta el a támogatáson felüli
költségek finanszírozására.

Cím: 5400 Mezõtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Mezõtúr Város Önkormányzata

Telefon: +36 (56) 551-900

Cím: 5400 Mezõtúr, Kossuth Lajos tér 1.

E-mail: pmh@mezotur.hu
Honlap: www.mezotur.hu

Telefon: +36 (56) 551-900, E-mail: pmh@
mezotur.hu, Honlap: www.mezotur.hu
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Mezõtúr
Város
Önkormányzata
támogatást
nyert
a
KEOP-6.1.0/B/11-2011-0151 azonosító jelû pályázaton „Mezõtúron a
fenntartható fejlõdésért” címû programjával, amelynek célja, a fenntartható fejlõdés és életmód közvetítése a lakosság körében, elsõsorban a
legfogékonyabb korú általános és középiskolás tanulók számára.
Mezõtúr Város Önkormányzata 2014. szeptember 17-én sajtótájékoztató
keretében mutatta be a projektjének aktuális helyzetét. Herczeg Zsolt polgármester kiemelte, hogy 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.
A programban több, mint 500 tanuló vett részt, iskolánként 4 osztály.
A szakmai programok februárban, a projekthez csatlakozott oktatási
intézményekben az iskolai oktatás részét képezõ szemléletformáló, interaktív tanórákkal indultak. Az általános és középiskolás diákok április
közepéig vettek részt az elméleti oktatásban, összesen 160 tanórán keresztül volt alkalmuk megismerni a fenntartható fejlõdés alapjait és az ehhez
szükséges viselkedésmintákat. Minden órán egy-egy témakört vizsgáltak
meg, ezek közül a legfontosabbak: a környezetvédelem, energetika, értékmegõrzés és a helyi, egészséges termékek vásárlásának, fogyasztásának
elõnyei. A tananyagot, óravázlatokat környezeti nevelési szakemberek
dolgozták ki, az oktatást a projekt környezeti nevelési szakértõje és munkatársai végezték. A diákok a tanórákon, a programsorozat keretén belül
megjelent információs anyagot kaptak kézhez, amely szorosan kötõdik az
elhangzott oktatási anyaghoz.
A tanórák után, májusban tanyalátogatásra indultak a tanulók, ahol a
tanyavilág és gazdálkodás gyakorlati oldalával is megismerkedhettek.
Ízelítõt kaptak a tanyán folyó munkákról, láttak mezõgazdasági gépeket
mûködés közben, közel kerültek a tanyavilág állataihoz, megfigyelhették
gondozásukat. Régi hagyományokat felelevenítõ játékokat játszhattak,
majd helyi termékekbõl, hagyományos recept alapján, bográcsban készült
ebédet kaptak a résztvevõk. A szakemberek által vezetett tanyalátogatásokra csoportonként került sor.
A Zöldmezõtúr programsorozat vetélkedõjére szintén májusban került
sor, amelyen valamennyi, a projektbe bevont tanuló indult. A vetélkedõ
eredményhirdetésére, a nyeremények és oklevelek ünnepélyes átadására a

Gyermeknapi rendezvényen került sor.
A vetélkedõ nyerteseinek: Bíró Tamásnak, Faragó Ildikónak és Gyuricskó
Istvánnak Herczeg Zsolt polgármester adta át a nyereményeket és további
14 jól teljesítõ tanulónak az okleveleket. A nevek és az eredmények a honlapon és a Facebook oldalon találhatók:
http://zoldmezotur.hu
http://zoldmezotur.hu/vetelkedo-eredmenyei
A Zöldmezõtúr programsorozat az alábbi rendezvényeken, zöld sátorral,
programokkal, kézmûves kiállítással, ajándékokkal és az augusztusi rendezvényeken, az ez alkalomra elkészült, 16 oldalas hagyomány- és értékõrzõ kiadvánnyal várta az érdeklõdõket, a diákokat és a felnõtt lakosságot:
2014. május 17. - Városnap
2014. május 25. - Gyermeknap
2014. augusztus 9. - arTúr fesztivál
2014. augusztus 10. – Túri Vásár
A Zöldmezõtúr programsorozat saját honlapot indított, amely az alábbi
címen érhetõ el: www.zoldmezotur.hu, de a közösségi oldalakon is megtalálható. (Facebook, Twitter és Linkedin)
Közterületi plakátok készültek és médiakampány indult az év elején a
közszolgálati és helyi televíziókban és a sajtóban, amely végigkíséri a programsorozatot.
Mezõtúr Város Önkormányzata a hazai, helyi továbbá a környezeti fenntarthatóság más szempontjaiból értékes termékek fogyasztását népszerûsítõ, valamint helyi értékek népszerûsítését célzó programjára, a ” Mezõtúron
a fenntartható fejlõdésért!”címû KEOP-6.1.0/B/11-2011-0151 azonosító jelû
pályázattal 35.179.675 Ft egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást nyert.
A projekt összköltsége: 37.031.237 Ft.
A projekt célja, hogy Mezõtúr jelenlegi és jövõbeli felnõtt lakossága környezettudatos életmóddal teremtse meg magának és a következõ generációknak az élhetõ környezetet.

Mezõtúr Város Önkormányzata
Cím: 5400 Mezõtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: +36 (56) 551-900
E-mail: pmh@mezotur.hu
Honlap: www.mezotur.hu

Köszönöm

Felhívás

A Kéknefelejcs Énekkar nevében megköszönöm Debreceni Tamás,
Vincze Ildikó, Orosz Károlyné Margó, Tóthné Fási Zsuzsa, Korom Zoltán,
és az Albán Pékség jó szándékú támogatását. Külön kiemelném a mezõtúri nóta szeretõ lakosokat, akik eljöttek minket megnézni és a mûsorunkat hatalmas tapssal jutalmazták.
Köszönöm a megjelent szolnoki, mezõkovácsházi, kétpói, túrkevei
vendégeknek a megjelenésüket.
A konferálónak, a szereplõknek a lelkes hozzáállásukat a sikerhez.

A Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. a jövõ évben a Városi Strandfürdõ területét muskátlikkal, leanderekkel szeretné díszíteni.
Szeretnénk kérni a lakosság támogatását. Akinek helyhiány vagy egyéb
okok miatt van a fent említett növényekbõl kimaradt példánya, nagy hálával fogadnánk felajánlásaikat. Elérhetõség: 06-56/350-037

Fejesné Ila
A Dalkör vezetõje

MEZÕTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Kétpón, Mezõhéken, Mesterszálláson és Mezõtúron!
Telefon: 06/56 350-075
Központi mobil: 06/70 673-0110
Email: mvtv@mkskft.hu
mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu
Cím: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17. I. em.

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni
velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri
Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek
bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)
Boldog István

Országgyûlési Képviselõ
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mezõtúr és vidéke
Bemutatkoznak a polgármesterjelöltek
Közlemény

a helyi önkormányzati választáson induló jelöltekrõl a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §-ában foglaltak alapján a szavazólapon
a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A sorrend a következõ:
Polgármesterjelöltek:
1. Csányi Tamás
JOBBIK
2. Molnár Szilvia
Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület
3. Rózsa Endre
MSZP
4. Herczeg Zsolt
FIDESZ - KDNP

Forrás: www.mezotur.hu
A jelölteket a választási bizottság által kisorsolt sorrend alapján mutatjuk be!

Csányi Tamás bemutatkozása
Tisztelt mezõtúriak!

A tavaszi választások megmutatták, hogy városunkban továbbra is
a Jobbik a második erõ, méghozzá
mindössze 600 szavazattal lemaradva. Itt köszönöm meg ezt a
nagyarányú támogatást és azt, hogy
Önök közül már sokan látják, hogy
változásra van szükség nemcsak az
országban, de Mezõtúron is. Mi
ennek tudatában készülünk a helyhatósági választásokra.
Mint az bizonyára ismert, 2010óta tagja vagyok a képviselõ testületnek. Munkámban igyekeztem
Mezõtúr és az itt élõk érdekét szem
elõtt tartani. Mivel nem volt „saját”

választókörzetem (listáról kerültem
a testületbe), így mindenkinek igyekeztem a problémájával foglalkozni, aki megkeresett, ezt több beadvány, interpelláció is alátámasztja.
Fontosnak tartottam az emberi hangot, emberi bánásmódot, amelyet
gyakran hiányoltak másoktól a hozzám forduló lakosok.
Egyedüli jobbikos képviselõként
jelentõsebb hatással nem lehettem
a városvezetésre, mégis értem el
sikereket a négy év alatt: városi
rendezvényen méltathattam a márciusi forradalmat, javaslatomra
kerültek a városi megemlékezések
sorába a doni áttörésre, Trianonra
és Mezõtúr bombázására való megemlékezések. A Jobbik Mezõtúri
Szervezetével rendszeresen megrendeztük a Szent István Napot,
igyekeztünk föléleszteni Nagy
Lajos királyunk városi elismerését,
elsõ lépésként egy pallossal koszorúzhatóvá tettük a Mezõtúrnak
városi rangot adó királyunk szobrát, hogy a fontosabbakat említsem.
Munkámról igyekeztem rendszeresen beszámolni lakossági fórumokon, a Honunk címû idõszaki
kiadványunkban, valamint az
interneten.

Polgármesterként az alábbi programot szeretném megvalósítani:
• A megélhetést, a munkahelyek
teremtését tartom a legfontosabbnak, hiszen ha munka van, akkor
minden van. A közmunka helyett,
valódi termelõ munkahelyeket kívánok létrehozni, elsõsorban a mezõgazdaság felélénkítésével és a feldolgozóipar
feltámasztásával.
Olyan pályázatokat kell preferálnia
a következõ vezetésnek, amelyek
nem a látványberuházásokat részesítik elõnyben, hanem munkahelyeket hoznak létre. Ezen kívül
nagy hangsúlyt kell fektetni az
egészségturizmus föllendítésére, a
megújuló energiák további fölhasználására.
• Rendet kell tenni. Ez alatt a
közbiztonság megteremtését értem,
hiszen ha már megtermeltük a javainkat azt szeretnénk, hogy azt ne
lopják el és annak is örülnénk, ha
gyermekeink nyugodtan mehetnének ki az utcára, nem kellene félniük attól, hogy megtámadják, kirabolják õket. Amennyiben bizalmat
kapok Önöktõl, elsõ lépésként
Városõrség fölállítását kezdeményezem, amely segítheti a rendõrség munkáját. Mezõõrséget állítunk

föl, amely a külterületek biztonságát lesz hivatott elõsegíteni.
Alapelvünk, hogy aki építi az adott
közösséget, azt igyekszünk mindenben segíteni, aki viszont csak
rombolni szeretne és elvenni más
javait, azt nem segítjük, sõt kellõ
szigorral megbüntetjük. Mindenki
eldöntheti, hogy melyiket tekinti
irányadónak a saját életében,
viszont a következményekkel is
számolnia kell. Azt szeretnénk,
hogy mindenkire egyformán vonatkozzanak a törvények.
Végezetül egy tévhitet szeretnék
eloszlatni, mely szerint csak kormánypárti vezetésû település tud
fejlõdni. Úgy gondolom erre kellõ
cáfolatot nyújt Gyöngyöspata, vagy
Tiszavasvári, amely településeken
jobbikos polgármester tevékenykedik és pályázatokat nyernek, beruháznak, rendet teremtenek.
Kérem Önöket mindezeket
figyelembevéve szavazzanak a változásra, szavazzanak a Jobbik
jelöltjeire, támogassanak bennünket október 12-én!

Csányi Tamás
A Jobbik polgármesterjelöltje

Molnár Szilvia bemutatkozása
Tisztelt Mezõtúri lakosok!
Molnár Szilvia polgármesterjelölt vagyok. Mielõtt kifejteném
Önöknek, ki is vagyok és merre
tartok, szeretnék megosztani
Önökkel egy idézetet, ami Kishonti
Ildikó színmûvésznõtõl ered: „A
nulláról kell kezdeni minden napot.
Amit már letettél, az nem érdekes.
Amit még nem csináltál meg, az az
érdekes.”
1977. október 19-én születtem

Szegeden. Gyermekéveim nagy
részét is itt töltöttem, de Mezõtúr is
igen sok gyönyörû nyarat hagyott
számomra emlékül. Véglegesen
1994-ben költöztünk családommal
Mezõtúrra. A Teleki Blanka
Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskolában érettségiztem,
majd
tanulmányaimat
a
Testnevelési Egyetemen folytattam,
ahol 2000-ben diplomát szereztem
edzõi, ezután 2002-ben tanári sza-

kon. Diplomáim megszerzése után
számos területen képeztem tovább
magam. Reményeim szerint 2015ben végzek a Corvinus Egyetemen
tanügyigazgatási szakértõként.
Közben folyamatosan bõvítettem
nyelvtudásomat is, az angol nyelv
mellett beszélek még németül, oroszul és olaszul.
Eddigi életemet végigkísérte a
sport. Általános Iskolai éveim alatt
atletizáltam és kézilabdáztam. Tíz

éves korom óta lovagolok és attól
kezdve életem meghatározó részévé vált a díjugratás. Ennek a gyönyörû sportnak köszönhetem a
küzdeni akarásomat, kitartásomat
és azt, hogy a világ számos pontján
megfordulhattam. Eredményeim
után tagja voltam a korosztályos
magyar válogatottnak és képviseltem Magyarországot nemzetközi
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versenyeken.
Mikor édesanya lettem, úgy döntöttem abbahagyom az élsportot és
az anyaságra, a munkára fókuszálok. Jelenleg a Református Általános
Iskolában dolgozom testnevelõként. Részt veszek valamilyen formában - rendezõként, testnevelõként, szülõként - majdnem minden

mezõtúr és vidéke
Mezõtúron megrendezésre kerülõ
sportversenyen. A Lokálpatrióta
Egyesülettel 2010 óta veszek részt a
helyi közösségi rendezvények szervezésében.
Nem a politikából, hanem a civil
életbõl jöttem. Vallom, hogy
Mezõtúrnak olyan polgármesterre
van szüksége, aki az emberek
között él, aki a valós, hétköznapi
problémákkal törõdik és nem a politikai élet csatározásaiban vesz részt.
Ugyanakkor fontosnak tartom azt is,
hogy jó viszonyt kell ápolni a mindenkori kormánnyal, mivel csak így
tudjuk szolgálni a mezõtúri emberek és a város érdekeit egyaránt. Ez
azonban csak összefogással lehetséges, amire mindenkor törekedni
fogok. Mezõtúron az elmúlt évtizedben az élet számos területén látok
javulást, de azt mernünk kell
kimondani, hogy az emberek jelentõs hányadának szegénysége jóval

nagyobb, mint azt a politikusok
gondolják. Az emberek szegénységét nem lehet látványberuházásokba csomagolni, jó marketinggel eltakarni. Ettõl még nem lesz a szociálisan hátrányos helyzetben élõ családoknak jobb az életszínvonala.
Olyan munkahelyteremtõ beruházásokra van szükség, amelyek nem
akciójellegûek (pl. építõipar),
hanem profitot hosszútávon termelni tudó, állandó érték elõállítására
képes munkahelyek. Az emberek
egyik legfontosabb igénye a dolgozni akarás, de ennek kiaknázásához
sokkal erõteljesebb, érdekérvényesítõbb önkormányzati összefogás
kell. Szükség van mezõtúri vállalkozókra, szakemberekre, mûvészekre,
tanárokra, szociális munkásokra,
orvosokra, polgárokra, akik megfogalmazzák és elmondják a véleményüket, hogy városunkban hogyan
alakuljanak a dolgok. A Mezõtúri
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Lokálpatrióta Egyesület tagjai és
szimpatizánsai széles körû szakmai
tudását és támogatását tudhatom
magam mögött. A város mûködése
és fejlesztése során így biztosítható,
hogy a döntések pártpolitikai céloktól mentesen szakmai alapokon történjenek.
A nõk szerepe az egész világon
egyre nagyobb. Helytállásunkkal
miért ne lehetnénk mi is ott, ahol a
férfiak! Nõként olyan értékeket
tudunk a közéletbe vinni, mint az
odafigyelés, a szociális érzékenység,
alkalmazkodóképesség.
Ahhoz
hogy céljainkat valóra váltsuk akarat, tett, kitartás és alázat szükséges.
Tiszteljenek meg bizalmukkal és
tegyünk „Együtt Mezõtúrért”!
Szavazzon október 12-én a
Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület
jelöltjeire.

Rózsa Endre bemutatkozása

Rózsa Endre vagyok, 1954-ben
születtem. Fõiskolai hallgatóként
ismerkedtem meg feleségemmel,
aki szintén pedagógus, 16 évig a
Kereskedelmi igazgatója volt. 1976tól 2002-ig, országgyûlési képviselõvé választásomig dolgoztam a
Telekiben, ahol 17 évig voltam
igazgató. Elsõ diplomámat az egri
Tanárképzõ Fõiskolán, másodikat a
József Attila Tudományegyetem
földrajz szakán, harmadikat a
Budapesti Mûszaki Egyetemen szereztem. 10 évig földrajz szaktanácsadó, 5 évig a megyei középiskolai
igazgatói munkaközösség vezetõje
voltam. 1994-ben az Oktatási
Minisztérium tankönyvírói pályázatán elsõ helyezést értem el.
Eddig összesen 15 földrajzköny-

vem jelent meg. A MSZP alapító
tagja vagyok, 1990 óta a mezõtúri
alapszervezet elnöke. A mezõtúri
képviselõ-testületben 1994-tõl
2002-ig képviselõként, 1998-tól a
Mûvelõdési, Oktatási és Sport
Bizottság elnökeként dolgoztam.
Az önkormányzati választáson
két alkalommal egyéni jelöltként,
egy alkalommal listás jelöltként
lettem képviselõ. A 2002-es és
2006-os parlamenti választáson
szintén egyéni gyõzelemmel jutottam be az országgyûlésbe, ahol az
Oktatási és Foglalkoztatási bizottságban dolgoztam.
Az itt ismertetésre kerülõ program egy csapaté, a baloldali
összefogásé. Ez a program azonban csak akkor valósulhat meg,
ha önök szavazataikkal segítik
jelöltjeinket.
Mi azt valljuk, hogy a rendszerváltozás elõtt is volt fejlõdés az
országban és Mezõtúron. Akkor
munkát biztosító üzemek és
mezõgazdasági szövetkezetek jöttek létre, családi házak és lakótelepek épültek. 1989 után nagy
jelentõségû volt az intézményhálózat mûködtetésének felvállalása, a csatornahálózat és a belvízelvezetõ rendszer fejlesztése.
2002 és 2010 között – amikor szocialista volt a polgármester és az

országgyûlési képviselõ is - épült
a kórház új szárnya, akkor újították fel a vasútállomást, a városházát, a Munkaügyi Kirendeltséget.
Mindezek mellett több intézményünk (Teleki Blanka Gimnázium,
Kossuth Lajos Általános Iskola, tûzoltóság, posta) és a csatornahálózat
fejlesztése is megvalósult.
Legfontosabb céljaink:
- a Mezõtúron mûködõ üzemek
és termelõ tevékenységet folytató
vállalkozások termelési biztonsága és fejlesztése,
- a mezõgazdasági termékek
helyben történõ feldolgozásának
megoldása,
- a közmunkások közül minél
többen kerüljenek át megélhetést
biztosító munkahelyekre,
- a kórházi intenzív osztály és a
sürgõsségi ellátás visszaállítása,
- a közrend és a közbiztonság
javítása a rendõrség és a polgárõrség segítségével,
- a köztéri megfigyelõrendszer
kiépítésének folytatása,
- az egyéni képviselõknek a
városi költségvetésbõl minden
évben egy meghatározott pénzügyi keret álljon rendelkezésükre, amelyet kizárólag a választókörzetük fejlesztésére (utak, járdák, idõsek napközi otthona, játszótér stb.) fordíthatnak a lakos-

ság egyetértésével,
- az egészségügyi intézmények
(a kórház, a rendelõk és a gyógyszertárak) által nyújtott szolgáltatások fejlesztése,
- az uniós forrásból történõ ivóvízminõség-javító és szennyvíztisztítási program megvalósítása,
- a lakótelepek energetikai korszerûsítésének elõsegítése,
- a családi házak alternatív
fûtésére kiírt pályázatok kihasználása,
- a testvérvárosi kapcsolatok
kiterjesztése a gazdasági területekre,
- Mezõtúr iskolavárosi rangjának visszaszerzése,
- az út- és járdahálózat fejlesztése,
- a Hortobágy-Berettyó fõcsatorna vízminõségének javítása,
- az Erzsébet-liget és a Ligeti tó
térségének pihenõparkká alakítása,
- a szociális alapellátás fejlesztése,
- a horgász- és víziturizmus
jelentsen bevételt a helyi vállalkozóknak,
- az üzletek cégéreinek megjelenítésében támaszkodni kell
fazekas hagyományainkra,
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- az idõsek és a környezõ tanyákon élõk lakásukról egy központi
jelzõrendszerhez kapcsolódhassanak.

mezõtúr és vidéke
Tisztelt Mezõtúriak!
Igazgatóként, önkormányzati
képviselõként, bizottsági vezetõként, országgyûlési képviselõként
szerzett tapasztalataim alapján

felkészült vagyok arra, hogy az
Ön bizalmából polgármesterként
illetve képviselõként dolgozzam
tovább Mezõtúrért!
Ezúton is kérem szavazatát!

2014. szeptember 26.
Kérem, hogy szavazzon a baloldalra!

Tisztelettel: Rózsa Endre

Herczeg Zsolt bemutatkozása

1964. március 22-én születtem
Mezõtúron. Nõs vagyok, két leánygyermekem van, Bernadett 25,
Nikolett 19 éves. Általános iskolai
tanulmányaimat Mezõtúron végeztem, majd a Ványai Ambrus
Közlekedésgépészeti
Szakközépiskolában
érettségiztem
Túrkevén. Ezután 1985-ben a DATE
Mezõgazdasági Gépészeti Fõiskolai
Karán mezõgazdasági gépész
üzemmérnöki oklevelet szereztem.
Elsõ munkahelyem az Alföldi
Téglaipari Vállalat volt, ahol technológusként dolgoztam. 1986-tól másfél évig sorkatonai szolgálatomat
töltöttem. Ezután a Szolnok Megyei
V ízmû
Vállalat
Mezõtúri
Üzemigazgatóságára
kerültem
energetikus,
anyaggazdálkodó
munkakörbe. Két év múlva szenny-

víz ágazatvezetõ lettem, mely
beosztást 1991-ig láttam el. Ekkor
megbíztak az üzemigazgató-helyettesi feladatok ellátásával. 1995
augusztusában megbízott üzemigazgató lettem, majd az év végén
sikeresen megpályáztam az 1996.
január 1-tõl mûködõ Mezõtúr és
Környéke Víz- és Csatornamû Kft.
ügyvezetõi állását, melyet 2010
októberéig töltöttem be. Idõközben
a munka mellett folytattam tanulmányaimat és 1996-ban építõmérnöki oklevelet szereztem az Ybl
Miklós Fõiskolán Budapesten, majd
2004-ben a Szent István Egyetemen
Gödöllõn környezetvédelmi szakmérnökként diplomáztam.
Munkám mellett részt veszek
Mezõtúr társadalmi életében is. A
MAFC Sportegyesület elnökségének több mint tizenöt éve vagyok
tagja, továbbá tíz éve az elnöki
teendõket is én látom el társadalmi
munkában. Ezen kívül tagja vagyok
a Magyar Nemzetõrségnek.
Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy 2010-ben Mezõtúr polgármesterévé választottak, mely tisztséget
jelenleg is betöltök. 2010-ben egy
igen rossz anyagi körülmények
közt lévõ önkormányzat vezetését
vettem át. Az elmúlt négy esztendõ

során az önkormányzati feladatellátó rendszer átszervezésével sikerült
a mûködési költségeinket csökkenteni. Az állami adósságátvállalás
révén 3,2 milliárd forint adósságot
vettek le a vállunkról. A polgári
kormány ezen intézkedése történelmi jelentõségû, hiszen a csõdtõl
mentette meg önkormányzatunkat,
az évtizedek alatt felhalmozódott
adósság rendezésével. A 2010-es
választásokat követõen, a folyamatban lévõ projekteket befejeztük és
számos új sikeres pályázatot nyújtottunk be. Ezek révén a települési
infrastruktúra jelentõsen fejlõdött,
illetve a folyamatban lévõ beruházások által fejlõdni fog. A ciklus
végén kijelenthetjük, hogy a mûködésünk folyamatosan biztosított
volt és számos, a fejlesztések által
megvalósult értékkel gyarapodott
településünk. Az elmúlt négy esztendõ során közel 3.5 milliárd forint
forrás érkezett az önkormányzat
fejlesztéseihez. Ugyanezen idõszakban a városban mûködõ gazdasági társaságok pedig közel 4 milliárd forint fejlesztési támogatásban
részesültek.
Mezõtúr életében a következõ öt
esztendõ meghatározó lesz, hiszen
a 2014-2020 közötti uniós költség-

vetési ciklus során jelentõs fejlesztési források érkezhetnek városunkba. A fenti idõszakban megcélzott
fejlesztési források összege megközelíti a 7 milliárd forintot.
A következõ évek az önkormányzat területén is a helyi gazdaság fejlesztésérõl fognak szólni,
ezért a 2020-ig terjedõ idõszak évtizedekre meghatározó lesz. Az elõttünk álló feladatokat meghatároztuk, a fejlesztési elképzeléseink
kidolgozásra kerültek, melyeket az
elkövetkezendõ idõszakban meg
akarunk valósítani. A céljaink eléréséhez szükséges kapcsolati tõkével
rendelkezünk, hiszen Orbán Viktor
miniszterelnök, a Magyar Kormány
támogatásán kívül nem utolsó sorban Boldog István országgyûlési
képviselõnk támogatására is számíthatunk.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a támogatását,
akik az elmúlt négy esztendõ során
segítségemre voltak abban, hogy
szeretett szülõvárosom fejlõdéséért
dolgozhattam. Kérem, a Tisztelt
Mezõtúri Polgárokat, hogy a megkezdett munkám folytatását támogassák, és október 12-én szavazzanak a FIDESZ-KDNP jelöltjeire.

Reikisek, Pránanadisok, Agykontrollosok,
Figyelem!

A Teleki Blanka Gimnázium 1959-ben érettségizett tanulóinak 55. érettségi találkozója Tamáshidy Ernõ tanár úrral.
Az érettségi találkozó nagy szeretetben, örömben telt.

A közel 20 éve, a közösségi házban létezõ, Reiki klub megújításába
fogtam bele! Bízom benne, hogy
sikerül megújulnia a klubnak, és
Zentai Pali szellemi örökségét
tovább visszük. A klub nem csak a
reikisek elõtt nyitott. Jöhetnek
reikisek, pránanadisok, agykontrollosok, és mindazok, akik nyitottak
az ezoterikára, és a vonzás törvényének a befogadására. A klubfoglalkozásokon lesz meditáció is.
Állandó témáink között lesz, a vonzás törvényének a megismerésére,
a betegségek (igazi) okainak, azaz
az érzelmi okoknak és a háttérben
lévõ meggyõzõdéseknek a feltárása.

A tudatosabb életmód, elõsegítése.
Az érzelmi vezérlõrendszerünk
megértése, és céljaink szolgálatába
állítása. A klubfoglalkozások csütörtökönként 18-21-óráig lesznek.
(tehát marad a régi idõpont) Az elsõ
foglalkozást, Október 2.-án fogjuk
tartani, amelyre szeretettel várunk
minden érdeklõdõt. Kérdésekkel
fordulhatsz hozzám e-mailban :
pappanti@gmail.com címen, vagy a
Mezõtúri Reiki Klub Facebook csoportban.

Papp Antal

2014. szeptember 26.
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Szeptember 30-án 14 órakor Mesemondó verseny
Benedek Elek születésnapját,szeptember 30-át
a NÉPMESE NAPJA-ként tiszteljük, ünnepeljük.
Ebbõl az alkalomból hirdetjük,
rendezzük az általános iskolás korosztály számára a

Október 10-én 11 órától és 13 órától Víg Balázs: Puszirablók –
A rettegõ fogorvos – KÖNYVBEMUTATÓ
kicsiknek és nagyobbaknak

VIII. MESEMONDÓ és ELJÁTSZÓ
versenyünket.

Október 14-én 14:30 órától Nógrádi Bence: Te is lehetsz kutyabolond!
Felelõs kutyatartásról szóló elõadás író-olvasó találkozó
a gyermekkönyvtárban
Október 15-én 16 órától Novák Zsüliet
(mezõtúri származású író) és
Jenei Gyula (ESÕ c. lap fõszerkesztõje)
irodalmi délutánja és könyvbemutatóval

Az Országos Könyvtári Napok jegyében egy kis elõzetes
programjainkból
Október 8-án 17 órakor író-olvasó találkozó
Schäffer Erzsébettel

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
Rendezvényeinkre a belépés díjtalan!
Helyszín: Közösségi Ház és Könyvtár
Rendezvényeinkrõl bõvebben következõ lapszámunkban olvashatnak.
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Kubikos Napi megemlékezés
A Munkáspárt és a Hagyományõrzõ Klub szervezésében immár 10. alkalommal került megrendezésre a Kubikos Napi megemlékezés 2014. szeptember 13-án.

A Balassa Bálint úton található kubikos szobor koszorúzása, mondanivalójának felidézése mára már hagyomány. A kubikos szobor alkotója Gyõrfi
Sándor szobrászmûvész, azért választotta az Újvárost az alkotás elhelyezé-

„Õsz-ülõ” a Közösségi Ház és a Mezõtúriak a
Holnapért Alapítvány rendezésében
Az idei év október 19-én (vasárnap) egy új, színes programra szeretnénk
meginvitálni a város lakosságát.
Az október végén eddig megrendezett Dömötör napi népdaléneklõ verseny az idén elmarad.
DE! Helyette az Õsz-ülõ õszköszöntõ utcabálra hívjuk, várjuk a kedves
kilátogató érdeklõdõket.
A nap folyamán színpadi programokkal, elõadókkal, táncbemutatókkal, fõzõversennyel, kisvárosunk gyermek mesemondóival, kirakodóvásárral készülünk a sétáló utcában.
A fõzõcskézni vágyók jelentkezését az 56/350-075 vagy a 20/243-5807es telefonszámokon várjuk!
A fõzõversenyre baráti – munkahelyi - civil közösségek jelentkezését
várjuk. A fõzõversenyekre sokféle étellel szoktak jelentkezni, ezért csak
annyi megkötést teszünk, hogy a benevezett étel pörkölt legyen. Bár így a
zsûrinek nehéz dolga lesz, de annál ízletesebb kihívás vár majd rájuk. Ha
valaki másfajta ételt kíván elkészíteni, annak is adunk helyet, de az a versenyen nem nevezhet.
A fõzés kellékeirõl a résztvevõk gondoskodnak.
Nevezési díj NINCS, nevezésenkénti mennyiségi korlát NINCS.

sére, mert itt élt a legtöbb kubikos család. – A szobor egy olyan életformát
ábrázol, amely rendhagyó a történelemben. A kubikosok munkájuk során
alkottak, építettek és egyre többen új technikát sajátítottak el – hangzott az
esemény köszöntõjében. A megemlékezésen köszöntõ, ünnepi mûsor, a
kubikosok megélhetésének, alkotó
munkájuknak felidézése hangzott
el. Az eseményen részt vett
Thürmer Gyula a Munkáspárt
országos elnöke, Csató László a
Vízügyi szakaszmérnök helyettese,
Boldog István országgyûlési képviselõ, Herczeg Zsolt Mezõtúr polgármestere és Patkós Lajos a MAGOSZ
helyi elnöke.
Az eseményen olyan kubikosokra emlékeztek, akiknek rokonai ma is
köztünk élnek. Emlékeztek Máté Lajosra, Lénárt Istvánra, Herczeg Istvánra,
Papp Ferencre és Rideg Istvánra. A felsorolt személyek nevei és munkatársaik nevei emléklapkákra kerülnek fel, hogy emlékük fennmaradjon az utókor
számára.
A rendezvényt kubikos ételek kóstolása zárta.

Bodor Márti
„Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok a mezõtúri
kistérségben” TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül
A Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
Értesíti a mezõtúri kistérség lakóit, hogy
Ingyenes
EMLÕ és MÉHNYAKRÁK SZÛRÉST tart.
A szûrést végzi: Dr. Ádám István
A Mezõtúri Kórház Szülészeti és Nõgyógyászati Osztály
Osztályvezetõ Fõorvosa
A szûrés ideje: 2014. október 09 és november 13.
Helyszín: Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet
ELÕZETES BEJELENTKEZÉS ÉS IDÕPONTKÉRÉS SZÜKSÉGES!
Hétköznapokon 07-15 óráig
Tel: 06-56/550-427

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Közösségi Ház

A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel
meghívja Önt, családját, barátait
Busi József és családja
fazekasmûhelyének
kiállítás megnyitójára.
A megnyitó helye, idõpontja:
Túri Fazekas Múzeum
(Bolváry-kúria)
Mezõtúr,
Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
2014. szeptember 27.
(szombat) 11 óra.

2014. szeptember 26.
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Ezüst diplomás a Vivace Kamarakórus

A mezõtúri Vivace
Kamarakórus már több neves
fellépésen, verseny van túl.
Szeptemberben már nemzetközi vizekre is kieveztek. A
IV. Liviu Borlan Nemzetközi
Kórusversenyrõl,
Nagybányáról tértek haza
igen szép eredménnyel. Ezzel
kapcsolatban Csiderné Csizi
Magdolna a kórus karnagya
nyilatkozott.
– Hogyan jutott ki a kórus erre a
versenyre?
– A KÓTA (Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége) honlapján megjelennek idõnként különbözõ kórusversenyre történõ felhívások és itt láttam meg ezt a kiírást. Megbeszéltük
a kórussal, hogy jelentkezünk, amit
egy három lépcsõs jelentkezés
követett.
– Mi alapján kerültek kiválasztásra a kórusok?
– Elõször április elején el kellett
küldeni a kórustól egy hangzóanyagot, videóanyaggal, kórus önéletrajzzal. Majd május végén választotta ki a nemzetközi zsûri, hogy
kiket hív meg a versenyre. A jelentkezõ körülbelül 26 kórus közül
tízet hívtak be a versenyre. Amikor
megtudtuk az eredményt nagyon
örültünk neki, de meg is ijedtünk,
mert láttuk, hogy kikkel fogunk
együtt versenyezni. Nagyon neves
kórusok jutottak be. Végül is a versenyen 8 kórus énekelt. Azt mindenképp szeretném elmondani,
hogy a versenyt megelõzte egy sajtótájékoztató, ahol kihúzták a versenyzési sorrendet, illetve itt mondta el a nemzetközi zsûri, hogy az
elõzetes válogatás során nem is tudták, hogy kiket hallgatnak a válogatás közben, csak számokkal jelölték
a kórusokat. A zsûri elnöke elmond-

– Igen, ez a legbarátságosabb
kórus díja. Ezen nagyon csodálkoztunk, de azt mondták, hogy valóban mi voltunk a legbarátságosabbak. Az biztos, hogy a kórus tagjai
híresen jókedvûek, nem kell egy kis
humorért a szomszédba menni, fiatalos-laza a csapat.
– A kórus nem csak a versenyen
mutatta meg magát, hanem egy
koncert is követte ezt.

ta azt is, hogy az egyik legtisztább
verseny a nagybányai, a pártatlan
pontozás miatt. A jelentkezett kórusok három szûrõn mentek keresztül, de minden esetben kép és név
nélkül. Voltak magyarországi nagynevû kórusok is, de nem ez alapján
döntöttek.
– A versenykiírásban az elõadott
mûvek is meg voltak határozva,
mi alapján?
– Négy mûvet kellett énekelni a
versenyprogramban 14 - 17 percben. Kellett énekelni egy preklasszikus, reneszánsz vagy barokk
mûvet, egy XX. századi mûvet, egy
listából kötelezõ volt választani egy
Liviu Borlan mûvet, valamint a saját
országunk népzenéjébõl vagy egy
autentikus kíséretû népdalcsokrot,
vagy egy népdalfeldolgozást.
– Hogyan sikerült magyar kórusként román mûvet elõadni?
Úgy gondolom errõl a kórustagok jobban tudnának nyilatkozni.
Nagyon nehéz volt a szöveg, meszsze áll a román nyelv a mi nyelvünktõl. Szerettük volna kívülrõl
megtanulni, de sajnos ezt fel kellett
adnunk, így végül kottát tartottunk
ennél a mûnél, de nagyon sok
kórus ugyanezt tette. Alapvetõen
nehezek voltak ezek a mûvek, de
megbirkóztunk vele olyannyira,

hogy a versenyen egy különdíjat is
kaptunk a román mû elõadásáért.
Hiszen ez egy ortodox mû volt és
nagyon értékelte a román rendezõség, hogy ezt mi felvállaltuk.
– Ha vissza kellene emlékezni mi
az, amit kiemelne a kint lét három
napjából?
– Elõször is azt, hogy nagyon
magas színvonalú volt a rendezés,
minden a helyén volt, minden pontosan ment, nem kellett semmire
várni. Kiváló volt az ellátás.
Pénteken volt a verseny és a szombati értékelésen megkaptuk a pontszámainkat is. Ezeknek a pontoknak köszönhetjük a minõsítésünket
is, ezüst minõsítést kaptunk.
– Ez a minõsítés mit jelent a Vivace
Kamarakórus életében, mivel jár ez?
– Fontos, hogy az ember idõnként megmérettesse magát valahol,
nagyon jó dolog közönségnek énekelni, de ez nem nyújt mindig reális
képet. Valamint egy nemzetközi
versenyen elért nemzetközi minõsítéssel bárhova elmehetünk, bárhol
ha felmutatjuk, elismerik.
– Beszéltünk az ezüst minõsítésrõl és a román mûért kapott
különdíjról, viszont a Vivace
Kamarakórus egy másik díjat is
magáénak tudhat.

– Így van, a három nap elég szoros volt. Pénteken, amikor odaértünk, már délután volt egy akusztikai próba, majd kezdõdött a verseny, ahol harmadikként indultunk.
Szombat délelõtt volt egy szakmai
tanácskozás, illetve a zsûri értékelése és délután volt a gálakoncert,
ahol minden díjazottnak kellett
énekelni. Itt már nem ragaszkodtak
a versenyen kiírt dalokhoz, azt énekeltünk, amit akartunk és nagyon
nagy sikere volt a darabunknak.
Bárdos Lajos Engesztelõ énekét
énekeltük, minden magyar kórus
állva tapsolt nekünk. Este 7 órakor
pedig egy ortodox templomban
adtunk közös hangversenyt a nagyváradi kórussal, akinek a karnagya
magyar, de a kórustagok románok.
Ezúton is szeretném megköszönni a város támogatását, amelyet az
utazásunk költségeihez adott, illetve ahhoz, hogy olyan szép ruhába
fel tudtunk öltözni. Illetve soha el
nem múló köszönet a Kossuth
Iskolának, valamint a Közösségi
Háznak, hogy továbbra is biztosítja
nekünk a próbahelyet.
Köszönjük szépen a beszámolót,
az elismerésekhez szívbõl gratulálunk és további sok sikert kívánunk. A Vivace Kamarakórus híreit
követhetik a facebookon.

Bodor Márti

KÖZLEMÉNY
Örömmel értesítjük kedves betegeinket, hogy a Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet belgyógyászati és diabetológiai szakrendelésének rendelési
ideje bõvült!
Ezért kérjük a 2014. december 01. után elõjegyzett (idõponttal rendelkezõ) betegeket, hogy a betegfelvételi irodában (kartonozó) elõjegyzéseik idõpontváltozásait pontosítani szíveskedjenek személyesen vagy telefonon!
Betegfelvételi iroda: Telefon: hétköznapokon 11 -13 óráig a 06 56/ 550 453 telefonszámon
Személyesen: hétköznapokon 07 -13 óráig

Dr. Csellár Zsuzsanna
fõigazgató
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Összefogással szépül a Béketelepi játszótér

Amatõr Gyermek Lovasverseny

Az elmúlt hetekben elkezdtük a Szép Ernõ utca sarkán található közösségi játszóterünk felújítását, amelynek alapját a Béketelepi utcabálon
összegyûlt összeg (53.500 Ft) adja. Elsõ körben leszerelésre került a kosárpalánk, amelyet újradeszkáztunk, lefestettünk és a pálya vonalait is újrahúztuk. Csiszolás, javítás és szintén újra festés útján szépítettük meg az
asztalitenisz asztalt, a padokat, a libikókát és a focikapukat is. Még az
utcabál elõtti napokban meg tudtuk javítani az ivóvíz kutat is, amit egy
segítõ szülõi felajánlásnak köszönhettünk. Az elkövetkezendõ napokban
még pár munkálat van hátra, amelynek keretében a focikapukra hálót
teszünk, kicseréljük az eltört csúszdát – az újat szintén egy szülõ ajánlotta
fel – és egy új hintát is felállítunk a játszótéren, hogy tovább tudjuk bõvíteni a gyermekek kikapcsolódási lehetõségeit.

A Túri Lovas Klub Sportegyesület szervezésében valósult meg az XIII.
Amatõr Gyermek Lovasverseny 2014. szeptember 6-án. Az indulókról és a
verseny kimenetelérõl Szûcs Gergely nyilatkozott a Városi Televíziónak.
Elmondta, hogy több helyszínrõl érkeztek versenyzõk, többek között
Kecskemétrõl, Hajdúböszörményrõl, Ballószögrõl Kunszentmártonból,
Pilisrõl, Füzesgyarmatról, Gyomaendrõdrõl, Túrkevérõl és természetesen
Mezõtúrról. Összesen 83 start volt a versenyen. Ez egy gyermek ügyességi
lovasverseny volt, ahol kezdõ, haladó, nehéz és nyitott kategóriákban mérhették össze tudásukat. A díjlovaglást a mezõtúri Molnár Laura nyerte meg,
a többi versenyszámban sajnos nem sikerült elsõ helyezést elérni.

Ez a kis felújítás is azt mutatja, hogy ha egy közösség egy jó cél érdekében összefog, akkor szép eredményeket tud elérni. Fontosnak tartom, hogy
amit sok évvel ezelõtt szüleink közösségi munkában építettek fel, majd
késõbb azt többen is szépítették, azt mi továbbra is óvjuk és próbáljunk
tenni annak megõrzéséért.
Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a szülõknek, akik bármilyen
formában részt vállaltak a játszótér sok évvel ezelõtti megépítésében, vagy
épp az azóta történõ fenntartásában, szépítésében. Külön szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik felajánlásaikkal, támogatásukkal hozzájárultak a mostani felújításhoz!
Kérem, hogy továbbra is óvjuk és szépítsük együtt közös játszóterünket
a gyermekek legnagyobb örömére!

Szûcs Dániel
a körzet városi képviselõje

A kiskakas gyémánt félkrajcárja
A Szegedi Miniszínház elõadása
óvodásoknak és kisiskolásoknak
2014. október 9.
(csütörtök)
a Közösségi Ház nagytermében
délelõtt 10 órától
és délután 14 órától
Belépõ: 400 Ft

Információ, bejelentkezés: 56/350-075, 20/243-5808
Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KN Kft.

A nap folyamán esõzésre is sor került, de ez nem okozott problémát így
zavartalanul lement minden versenyszám.
Mezõtúr az Amatõr Gyermek Lovasverseny sorozat egyik helyszíne,
ebben a sorozatban 9 városban versenyeztek a lovasok. A 2014. évi versenyek összesített pontjai alapján a Túri Lovas Klub Sportegyesület versenyzõi elõkelõ helyen végeztek:
• Díjlovaglás: Molnár Laura I. hely
• Kezdõ kategória: Jakucs Petra VI. hely
• Haladó kategória: Molnár Laura IV. hely
Amatõr Gyermek Lovasverseny támogatói, segítõi:
Mezõtúr Város Önkormányzata, Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KN
Kft.,Ledfak Kft, HÓD 2000 Kft., Szebenyi László, Szûcs Imre, Nagyné Kollár
Mária, Nagy Árpád, Trinyik Anikó, Molnár Laura, Jakucs Petra, Uzsoki
Virág, Nagy Ferenc, Trinyik Zoltán, Jakucs Tibor, Tömösközi Zsigmond,
Kovács Károly Túrkeve, Katona Mátyás, Ádám Eszter, Mrena Balázs, Bodor
Márti, Bodor Katalin, Pete Gergõ

- szerk. -

Felhívás!
A Népi-Díszítõmûvészeti Szakkör mezõtúron készült hímzésekbõl
tervezi novemberi kiállítását. Várjuk azok jelentkezését, akik szivesen
megmutatnák hímzéseiket (goblein kivételével).
Jelentkezési határidõ: 2014. november 10.
Bõvebb információ: Csider Irén szakkörvezetõnél, 06/70 606-4809

Figyelem Mezõtúr!
A Dalma Dance Club felvételt hirdet minden korosztály számára
kezdõ és haladó szinteken! Induló táncstílusaink: Verseny mazsorett és
Twirling, Rock ’n Show, Divattáncok, Fashion Dance, Hip-Hop, Látványtánc
Helyszín: Közösségi Ház
Órák keddenként:
15 órától felsõs mazsorett és twirling; 16 órától alsós mazsi és tánc;
16:45-tõl ovisok; 17:30-tól felsõs tánc; 18:30-tól középiskolás tánc
Beiratkozás folyamatosan óráinkon.
Jelentkezni 4 éves kortól lehet. Érdeklõdni:
Gyõrfi Dalma iskolavezetõnél: 06/30 349-4266
Kovács Zoltán tagozatvezetõnél: 06/30 850-2402
Valamint a facebookon oldalunkon és a dalmadanceclub@gmail.com
email címen lehet! Tandíj: 2800 Ft / fõ /hó
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Sajtóközlemény
A TISZA VÍZRENDSZERÉNEK LEGSZEBB HAGYOMÁNYOS
ÉPÍTÉSÛ LADIKJÁT KERESIK A FORD SEGÍTSÉGÉVEL
„Keressük a Tisza vízrendszerének legszebb hagyományos építésû
ladikját.” – címmel, Fazekas Sándor földmûvelésiügyi miniszter fõvédnökségével és Herczeg Zsolt mezõtúri polgármester védnökségével,
nemzeti ünnepünkön, 2014 augusztus 20.-án indul a szociográfiai
kultúrkincsnek számító hagyományos építésû ladikok felkutatását
célzó akció, amelynek fõ támogatója Magyarország egyik kiemelkedõ
Ford márkakereskedése, a Ford Hovány, és a legendás Evinrude csónakmotorokat forgalmazó Jet-Power Kft.
Az akció lényege, hogy 2015 március 15.-ig bárki beküldheti saját régi,
felújított vagy éppen új építésû ladikját, amely megfelel a hagyományos,
magyar Tisza-vidéki hajóépítési hagyományoknak. A legszebb csónak díja,
egy fél millió forint értékû, vadonatúj Evinrude csónakmotor gyári garanciával, de az elsõ hat helyezett is komoly díjakra számíthat a Ford Hovány
márkakereskedések jóvoltából.
„Különös öröm számunkra, hogy egy Ford kereskedõvel együtt hirdethetjük meg hagyományõrzõ akciónkat, hiszen köztudott, hogy cégünk
zseniális alapítója, Ole Evinrude és a legendás autógyártó, Henry Ford nem
csak jó kapcsolatban álltak egymással, de még a motor fejlesztések terén is
együtt mûködtek.” – meséli Major Sándor a Jet-Power ügyvezetõje, az
Evinrude csónakmotorok legjobb hazai szakértõje.

„Rendkívül kedves számunkra ez a verseny és bízom abban, hogy a
Hortobágy és a Kõrösök mentén különlegesen szép csónakok kerülnek
majd elõ a verseny keretében és titkon abban reménykedem, hogy talán
egy mezõtúri hajó gazdája lehet a gyõztes.” – teszi hozzá Herczeg Zsolt a
város polgármestere, aki szerint példaértékû a Ford és a Jet-Power összefogása a magyar hajós hagyományok megõrzésére és népszerûsítésére.
„Az Alföld és a Tisza-vidék egyik legjelentõsebb magyar tulajdonú vállalkozásaként örömmel csatlakoztunk a kezdeményezéshez. A beérkezõ
pályamûvek, vagyis a szép, régi tiszai, kõrösi, berettyó-menti ladikok fotóiban pedig fotókiállítást is tervezünk Ford autószalonjainkban.” – árulja el
Hovány Márton, a Hovány Csoport tulajdonosa.

„Rendkívül inspiráló számunkra, hogy egyik legjelentõsebb márkakereskedõnk, a Ford Hovány egy ilyen valódi, a magyar kultúrkincs részét képezõ szociográfiai értékek megmentését célzó kezdeményezés mellé állt.” –
fogalmaz Varga Zsombor, a Ford magyarországi PR és kommunikációs
igazgatója. „Jó példa ez arra, hogy nem csak a Ford, de márkakereskedõink
számára is kiemelten fontos a társadalmi felelõsségvállalás, és az, hogy
helyi közösségük hasznos, értékteremtõ tagjai legyenek.” – teszi hozzá a
kommunikációs szakember.
A Ford Motor Company
A Ford Motor Company központja a Michigan állambeli Dearborn; a
vállalat a globális autóipar egyik vezetõ vállalkozása, amely hat kontinensen gyárt és értékesít autókat. Az összesen mintegy 186.000 alkalmazottat
foglalkoztató, világszerte 65 gyártóüzemet mûködtetõ vállalat autóipari
márkái a Ford és a Lincoln. A vállalat a Ford Motor Credit Company révén
pénzügyi szolgáltatásokat is nyújt. Amennyiben több információra van
szüksége a Ford termékeirõl, kérjük, keresse fel a www.corporate.ford.com
honlapot.
A saját tulajdonú vállalatokban körülbelül 47.000 alkalmazottat, az
összevont, illetve nem összevont közös vállalkozásokkal együtt pedig mintegy 67.000 embert foglalkoztató Ford Európa felel a Ford márkához tartozó
autók gyártásáért, értékesítéséért és karbantartásáért Európa 50 piacán. A
Ford Motor Credit Company mellett a Ford Európa üzleti tevékenysége kiterjed a Ford Vevõszolgálati Osztály munkájára, a gyártás pedig 22 létesítményben (13 saját tulajdonú vagy összevont közös vállalatban, illetve 9,
nem összevont közös vállalkozásban) folyik. Az elsõ Ford autókat 1903-ban
szállították Európába – ugyanabban az évben, amikor a Ford Motor
Companyt alapították. Az európai gyártás 1911-ben indult meg.
Kapcsolat:

Varga Zsombor
Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítõ Kft.
+ 36 30 420 7007
zvarga8@ford.com
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Fotókat készítette: Lõrincz Katalin

Balog Maja Viktória
(Csató Andrea)

közéleti lap
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Balogh Patrik Krisztián
(Gorgyán Renáta)

ELHUNYTAK
Veres Andrásné Irházi Terézia élt 94 évet,
Csala Lajos élt 90 évet,
Szakony Jánosné Szabó Margit élt 74 évet,
Szabó Zsigmond Sándor élt 63 évet,
Kun Lajosné Négyesi Ilona élt 82 évet,
Bodó László Péterné Tóth Eszter
Zsuzsanna élt 65 évet,
Fórizs Lajosné Balogh Ilona élt 76 évet,
Szabó Gáborné Kozák Klára élt 78 évet.

Nyugodjanak békében.
SZÍNHÁZ

Fáncsik Gábor János
(Ádám Nikolett)

Fási Maja Kata
(Dávid Erika)

Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-bérlet tulajdonosait, hogy az évad elsõ elõadására október 2-án, csütörtökön kerül sor.
Mûsoron: Vörösmarty: Csongor és Tünde
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház elõtti parkolóból

Papp Erika

Alakítsák Önök a Városi Televízió mûsorát!
Mi megkérdezzük!
Küldjék el kérdéseiket névvel, vagy név nélkül és mi megkérdezzük!
Kitõl kérdezne? ......................................................................
Mit kérdezne? ........................................................................

Juhász Lara Linett
(Imre Tímea)

Kovács Lilla
(Varga Nikolett)

Küldje el kérdését e-mailben: mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu
postán: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17.,
vagy vágja ki ezt a szelvényt és dobja be a Közösségi Ház portáján
található dobozba!

Legyen Ön is szerkesztõnk!

ÜGYELETEK
Kovács Martin
(Nyitrai Ágnes)

Kozma Zengõ Kerka
(Molnár Nikolett)

Õsz-Ülõ
2014. október 19.
vasárnap
Szabadság tér - sétáló utca
fõzõverseny, kirakodó vásár, egész napos színpadi
programok
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Készenléti gyógyszertár
Szeptember 26- október 2-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
Október 3-9-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 27-28-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Október 4-5-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

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.

Lapzárta: 2014. október 1. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem õrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem
vállalunk.

