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Magyarnak lenni…

A Magyar Köztársaság 
Elnöke, 2011. április 5-én, 
ill. 2011. május 16-án kelt 
okiratában kérelmükre 
honosította az erdélyi 
Kócza házaspárt és a dél-
vidéki az Ilia házaspárt, 
ezzel megadta számukra a 
magyar állampolgárságot, 
és az errõl szóló iratot 
megküldte a mezõtúri pol-
gármesteri hivatalba. Így 
június 10-én, pénteken, 
Mezõtúron elsõ alkalom-
mal, két határainkon túl 
élõ házaspár elmondhatta 
állampolgársági esküjét 
Herczeg Zsolt polgármes-
ter úr elõtt:

Én – esküszöm, 
hogy Magyarországot hazám-
nak tekintem.
A Magyar Köztársaságnak hû 
állampolgára leszek.
Alkotmányát és törvényeit
Tiszteletben tartom és megtar-
tom.
Hazámat erõmhöz mérten 
megvédem,
képességeimnek megfelelõen 
szolgálom.
Isten engem úgy segéljen.

Az alábbiakban közöljük a 
polgármester úr beszédét:

Kedves ünnepeltek, új 
magyar állampolgáraink!
Sok szeretettel köszöntöm 

Önöket elsõként abból az alka-
lomból, hogy most már hivata-
losan is magyar állampolgárok 
lettek.

Bár szívükben mindig is 
annak érezték magukat, hiszen 
ezért is folyamodtak hozzánk 
ezzel a kéréssel, vágyódtak visz-
sza õseik földjére, melyet a tör-
ténelem alaposan megtépázott. 

Önök is egy másik országban 
élnek, a Kócza házaspár 
Erdélyben, az Ilia házaspár 
Délvidéken, Törökbecsén, ahol 

azonban mindig megtartották 
anyanyelvüket, onnan is ismer-
ték népük múltját, kultúráját és 
szokását.

Az Országgyûlés 2010. május 
26-án fogadta el a magyar 
állampolgárságról szóló 1993. 
évi LV. Törvény módosítását, 
amely lehetõvé tette 2011. janu-
ár 1-tõl a határon túli magyarok 
egyszerûsített, kedvezményes 
honosítását.

„Akikért a harang szól”

„Senki sem külön sziget... min-
den halállal én leszek kevesebb, 
mert egy vagyok az emberiség-
gel; ezért hát sose kérdezd, kiért 
szól a harang; érted szól.”

John Donne

1944-ben több száz mezõtúri 
zsidó honfitársunk a társzekér 
után négyes rendben gyalogolt 
a Vasútállomásra, ahol vago-
nokba tették, majd haláltábor-
okba vitték õket.

Fájdalmas útjukat egyedül az 
evangélikus templom harangja 
kísérte végig. Június 16-án – 
csütörtökön – 11 órakor ismét 
értük szólt az Evangélikus 
templom harangja, valamint 
ugyanebben az idõpontban, a 
fõiskola elõtti zsidó emlékhely-
nél megemlékezést tartottak 
túlélõk és leszármazottaik, 
valamint Mezõtúr Város Önkor-
mányzata.

Két évvel ezelõtt, az elhurcolt 
magyar zsidó családok túlélõi 
és utódai kérésére, a város 
támogatta az emlékhely létre-
hozását, amely Szabó András 
városi képviselõ ötlete és mun-
kája alapján valósult meg.

1944. május 27-én a városi 
rendõrség és csendõrség a helyi 
zsidóságot, közel 450 embert 
gettóba deportált.

A gettó helye a Márer és Társa 
cég ipartelepén és környékén 

lévõ munkás lakásokban lett 
kialakítva. A telep fõbejárata az 
akkori Vásártér felõl volt, ahol 
jelenleg Fõiskola épülete áll.

1944. június 16-án délután 
kezdõdött meg a deportáltak 
bevagonírozása. 

Errõl Erdõs Gáspár egykori 
túlélõ így emlékezett vissza:

„Péntek este 6 óra volt. A 
vonathoz a társzekér után 4-es 
rendben gyalog mentünk. - 
Csecsszopó gyerekek, súlyos 
betegek, öregemberek, fiatalok 
csüggedten szótlanul mentünk. 
– 60 – 80 ember sok poggyászá-
val került egy vagonba. 10 óra 
körül a vonat elindult és más-
nap délután Szolnokon, a 
cukorgyár vágányán állott 
meg.”

Szolnokról június 24-én szál-
lították tovább a foglyokat 
Bécsbe és lengyelországi tábo-

folyt. a 2. old. folyt. a 2. old.



2 m e z õ t ú r  é s  v i d é k e 2011. június 24.

A törvény célja, szándéka a 
világban élõ magyarok összefo-
gása, a magyar származását 
igazolni tudóknak a magyarsá-
guk visszaadása.

Önöket eddig is szoros szá-
lak fûzték Magyarországhoz, 
Mezõtúrhoz, hiszen a Kócza 
házaspárt több éves barátság 
fûzi Mezõtúrhoz, ahogy az Ilia 
házaspárt is, sõt Ilia László 
1995 óta Mezõtúr-Törökbecse 
testvérvárosi kapcsolatának 
,mûvelõdési és sport rendezvé-
nyeinek fõszervezõje is.

Ennek a régi, bensõséges 
baráti viszonynak köszönhetõ, 
hogy magyar állampolgárságuk 
megszerzését itt indították, 
állampolgársági eskütételük 
színhelyéül is  Mezõtúrt válasz-
tották, ezzel is mélyítve, erõsít-
ve kötõdésüket városunkhoz.

Most már, hogy köztünk 
lehetnek, kívánom, hogy érez-

zék jól magukat, mint magyar 
állampolgárok, haladjanak 
továbbra is azon a becsületes 
úton, melyen elindultak, élje-
nek boldogságban, egészség-
ben családjukkal, kívánom, 
hogy legyenek megelégedett, 
becsületes állampolgárai 
hazánknak!

Gratulálok!
Herczeg Zsolt, polgármester

rokba.  A mezõtúriak közül 176-
an soha nem tértek vissza.

Erre a megalázó és fájdalmas 
eseményre nincs elfogadható 
magyarázat és nincs megfelelõ 
szó. Ám, ha gondolatainkban 
és lelkünkben elképzeljük az 
elhurcoltak szenvedéseit, osz-
tozunk a leszármazottaik gyá-
szában, talán enyhítünk fájdal-

mukon.
„Ki ülsz az égben a vihar felett, 
Én istenem hallgass engemet.
Hozzád megy szívem, itt sza-
vam dadog, 
Hazámért reszketek, magyar 
vagyok.”
Szép Ernõ: Imádság c. versébõl

Herczeg Zsolt, polgármester

„Papíron, örökül”
Rajz- és fotópályázat 7-18 éveseknek

Mezõtúr városa az „Európa a 
polgárokért” program keretében 
2011. augusztus 11-15. között 
Testvértelepülési Találkozót ren-
dez az Európai Unió támogatásá-
val. A találkozó fontos célja hoz-
zájárulni a kultúrák, nemzetek, 
nyelvek és egyének közötti kom-
munikációhoz, ezáltal egymás 
megismeréséhez és megértésé-
hez, a nyitott, befogadó világ-
szemlélet és egy egységes euró-
pai identitás kialakulásához. A 
cél elérésének érdekében kiemelt 
szerepet kap a történelmi-
kulturális-értékrendbeli kapcso-
lódási pontok felismerése, így a 
különbségek mellett a hasonlósá-
gok tudatosítása. Mindezen célok 
elérésének egyik eszközeként 
Mezõtúr Város Önkormányzata 
rajz- és fotópályázatot hirdet 
Mezõtúr és testvértelepülései, 
Árkos, Canelli, Maków 
Podhalañski, Sepsikõröspatak, 
Törökbecse és Weida 7-18 éves 
fiataljai számára „Papíron, örö-
kül” címmel.

Az alkotások a következõ kér-
désekre feleljenek: 

- Szerinted mit takar a „kultu-
rális örökség” kifejezés? 

- Te mit tartasz környezeted-
ben kulturális örökséged részé-

nek? 
(Ha érdekel a kifejezés „hivata-

los” magyarázata, a nemzetközi 
egyezményekben foglalt definíci-
ót megtalálod a pályázati felhívá-
sunk végén.) 

Pályázni két kategóriában…
1) Rajz
- megkötöttség nélkül, bármi-

lyen technikával készült képek 
(zsírkréta, tus, pasztell, vízfesték, 
kollázs, grafitceruza, szén…) 

- min. A4-es méretû, papírra 
készült alkotásokat várunk

2) Fotó
- színes vagy fekete-fehér, digi-

tális fotó esetén: 
- 1600 x 1200 min. pixel felbon-

tás 
- min. A/4-es méretben fotópa-

pírra nyomtatva vagy CD, DVD 
lemezen, JPG formátumban 
beküldve

- amennyiben a képek adathor-
dozón kerülnek benyújtásra, a 
fájlok elnevezése a kép címe 
legyen és a lemezre írjátok rá a 
neveteket, korotokat, illetve az 
általatok képviselt település 
nevét

- hagyományos filmes fotó ese-
tén min. A/4-es méretû papírala-
pú képet várunk

…és három korcsoportban 

lehet:  7-10 évesek; 11-14 évesek; 
15-18 évesek.

Egy pályázó egy kategóriában 
legfeljebb 2 mûvet nyújthat be, 
de mindkét kategóriában indul-
hat. A mûvek hátoldalára min-
denképpen írjátok fel a mû címét, 
a neveteket, korotokat, illetve az 
általatok képviselt település 
nevét.  Kérünk minden pályázót, 
csak saját alkotást nyújtson be, 
mûve eredetiségéért mindenki 
maga vállal felelõsséget.

A pályamûveket 3 tagból álló 
zsûri bírálja:

- dr. Csonka-Takács Eszter 
(igazgató, Szellemi Kulturális 
Örökség Igazgatóság)

-Pusztai Zsolt (muzeológus, 
Túri Fazekas Múzeum)

-Takács Gyõzõ (grafikus, kera-
mikus)

Az alkotásokat a zsûri az aláb-
bi szempontok szerint bírálja:

- ötlet eredetisége
- rajzi megoldások
- esztétikai érték
- mennyiben felel meg a kiírás-

ban szereplõ pontoknak.
Kategóriánként 3 - 3 pályázót 

díjazunk. A pályamûvek a Túri 
Fazekas Múzeumban kerülnek 
kiállításra, a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Szellemi Kulturális Örökség 
Igazgatóságának „Szellemi kultu-
rális örökségünk” címû kiállításá-
val párhuzamosan. A két kiállí-
tást az Igazgatóság munkatársa 
nyitja meg és augusztus 13 – 20. 
között lesznek megtekinthetõk. 
A pályamûvek beérkezésének 
határideje: 2011. augusztus 5. 
Ezen határidõ után beérkezett 
pályamûveket nem tudjuk érté-
kelni. A kiállítás megnyitója, egy-
ben az eredményhirdetés és a 
díjak átadásának idõpontja és 
helyszíne: 2011. augusztus 13., 
14 óra, Túri Fazekas Múzeum.

A pályázatokat a következõ két 
cím egyikére várjuk:

Mezõtúr Város Önkormányzata 
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. Pf. 
51.

Túri Fazekas Múzeum 5400 
Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky Endre 
út 41.  Pf. 10.

A borítékon jól láthatóan tün-
tessétek fel: „Papíron, örökül”, 
valamint a korcsoportot és 
kategóriá(ka)t, ami(k)ben indul-
tok.

Érdeklõdni Kiss Boglárkánál a 
bkiss@mezotur.hu e-mail címen 
és a +36 56 551 937 telefonszá-
mon.

Sok sikert kívánunk!
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Pedagógusnap
Pedagógusnap alkalmából 
felköszöntötték a 
Polgármesteri Hivatal nagy-
termében június 3-án a 
nevelõket, tanítókat, tanáro-
kat, a nevelési, oktatási 
intézmények dolgozóit, 
mindazokat, akik bármely 
területen munkájukkal 
szolgálják a fiatalság neve-
lését.

Az eseményen munkája elis-
meréseképpen:

„Mezõtúr neveléséért, oktatá-
sáért” kitüntetõ díjat kapott 
Korom Endre

A 626. Szakképzõ Iskola és 
Kollégium a Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 
Tagintézmény vezetõje. 

„Mezõtúr gyermekeiért” díjat 
kapott Búsi Erzsébet

A Városi Általános Iskola, 
Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai 
Szakszolgálat és könyvtár 
Rákóczi Úti Általános Iskolájának 
pedagógusa. 

„Életmûért” díjat kapott 
Kugyela Anna

1978 óta dolgozik a mezõtúri 
Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiumban, mint magyar-ének 
szakos tanár.

„Életmûért” díjat és 
„Pedagógus szolgálati emlékér-
met” kapott Vass Jánosné

Matematika-fizika szakos 
középiskolai tanárként több, 

mint három évtizede dolgozik a 
mezõtúri Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumban. 

 „Életmûért” díjat kapott 
Mezei Józsefné

1974. szeptember 1-jén került a 
volt Dózsa György úti óvodába. 
Jelenlegi munkahelye a Szent 
István Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda.

Oktatói, nevelõi tevékenysé-
géért oklevélben részesült Cihat 
Annamária

2000 óta dolgozik a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában. 

Oktatói, nevelõi tevékenysé-
géért oklevélben részesült 
Kovátsné Tódor Enikõ

1990-tõl dolgozott a mezõtúri 
Kereskedelmi Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumban. 
2007-tõl az iskolai-összevonást 
követõen a Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium pedagó-
gusa. 

Oktatói, nevelõi tevékenysé-
géért oklevélben részesült 

Láda Sándor
26 éve dolgozik a 626. 

Szakképzõ Iskola és Kollégium a 
Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium Tagintézményében.

Oktatói, nevelõi tevékenysé-
géért oklevélben részesült 
Vargáné Gyülvészi Piroska

37. éve (1974. augusztus 16. 
óta) dolgozik Mezõtúron a 
Mezõtúri  Református 
Kollégiumban (és annak jogelõd-
jeiben, a Dózsa György Gépészeti 
Szakközépiskolában és a Szegedi 
Kis István Református 
Gimnáziumban).

„Pedagógus szolgálati emlék-
érmet” kapott Bense Jánosné

1975. augusztusa óta végzi 
rendkívüli eredményes nevelõ-
oktató munkáját a Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumban, 
mint gyorsírás, gépírás és magyar 
nyelv és irodalom szakos tanár. 

„Pedagógus szolgálati emlék-
érmet” kapott Jurta Miklósné

Közel három évtizede végzi 

rendkívül eredményes nevelõ-
oktató munkáját a Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumban.

„Arany diplomásként” 
köszöntötték Dr. Tóth Istvánnét

1964. augusztus 15-tõl nyug-
díjba vonulásáig, 1995. október 
23-ig a Református Általános 
Iskola és Diákotthonban és jog-
elõdjeiben dolgozott.

„Arany diplomásként” 
köszöntötték Borsi Sándornét

1964. szeptember 15-én 
Mezõtúrra került, a Kilián lakóte-
lepi óvodába. 

Beosztott óvónõként dolgo-
zott, 1969. szeptember 01-ig. Ezt 
követõen a Petõfi úti óvodába 
került, áthelyezéssel, ahol szin-
tén beosztott óvónõként dolgo-
zott, nyugdíjba-vonulásáig.

„Gyémánt diplomásként” 
köszöntötték Bíró Sándornét

1951. augusztus 15-ével 
Mezõtúr városa kinevezte a Petõfi 
utcai óvodába vezetõ óvónõnek. 
1952-ben áthelyezték vezetõnek 
a Székesújlaki Óvodába, ahol 
1985-ig, nyugdíjazásáig dolgo-
zott.

F. Kiss Lajosné 2011. június 
9-én  a Pedagógusok Szakszerve-
zete székházában vehette át a 
pedagógusok érdekében kifejtett 
lelkiismeretes és eredményes 
tevékenységéért a Pedagógusok 
Szakszervezete kitüntetést, mely-
hez ezúton is gratulálunk.

Vékony Erzsébet

1951-ben matúrázott a 
Református Fõgimnáziumban 
az a fiúosztály, akik az alant 
látott képen május 30-án, hétfõi 
napon összegyûltek a 
Református Kollégium 
Dísztermében emlékezni, fiata-
lodni. A találkozó résztvevõit a 
mai iskola nevében Vasas István 
igazgatóhelyettes köszöntötte. 
Örömmel üdvözölték nemcsak 
egymást, hanem egykori angol 
tanárukat dr. Dobos Istvánt is, 
valamint dr. Gombás István 
tanárurat.

Hálával és szeretettel emlé-
keztek az Alma Materre, mely-
nek tanításait, melyet Szép 
Ernõ a túri öregdiák, költõ így 
foglalta egybe: „Hitet, hûséget, 
harcokat állni” – megtartották 
és szétvitték a világba, a tenge-
ren túlra is, amerre az élet küld-
te õket.

A szép évfordulót dr. 
Beregszászi Gábor (budapesti 
orvos) és Magyar Béla (iskola-
igazgató, Mezõtúr) szervezte 
meg.

K.M.É.

Érettségi találkozó
- 60 év múltán -

A találkozó résztvevõi a Szegedi Kis István szobor elõtt. Keresztes Sándor, J. 
Kovács Dezsõ, Debreczeni Imre, Guba Gyula, Dr. Beregszászi Gábor, Magyar 
Béla, Szakálos Mihály, Dr. Varjú Imre, Huszár László, Megyeri Sándor, Dr. Nagy 
Sándor.
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A hagyományokhoz híven ez 
évben is megrendezésre került 
a verseny az Újvárosi 
Iskolában. Az MKKI általános 
iskoláinak  rendezett Szépíró 
versenyen a tagintézmények 
alsó tagozatosai mérték össze 
tudásukat.

A verseny megálmodója 
Nagy Józsefné, az iskola egy-
kori igazgatója.

A verseny névadója általános 
iskolai tanítóként komoly 
hangsúlyt fektetett a füzetek 
rendezettségére, tisztaságára, 
külalakra, betûkapcsolásra, 
ékezetekre.

Ezek is olyan fontos szem-
pontok voltak számára, mint 
maga a helyesírás. 

Ennek szellemében zajlott 
az idei verseny is.

A verseny nagy izgalmak 
közepette, jó hangulatban, 
bensõséges keretek között zaj-
lott, mely egy jó hangulatú 
kerti partival zárult, ahol süte-
ménnyel, üdítõvel látták ven-
dégül a versenyzõket.

Korcsoport 1. osztály:
Kerékgyártó Dávid - Móra 

Éva, Református Általános 
Iskola

Kókai Ádám - Kelemen Edit 
,Újvárosi Általános Iskola

Arany Koppány - Varga 
Lászlóné, Mesterszállási Álta-
lános Iskola

Korcsoport 2. osztály
Varga Ágnes - Kovács Zsoltné 

Molnár Annamária, Újvárosi       
Általános Iskola

Dormán Gerda - Nagyné 
Mile Ilona, Kossuth Úti Álta-
lános Iskola

Bihari Petra 2. osztály

Különdíj:  Farkas  Melinda - 
Szalainé Vass Katalin, Rákóczi 
Úti Általános  Iskola

Korcsoport 3-4. osztály
Fésûs Lajos -Peténé Bárdos 

Erzsébet, Kossuth Úti Általános 
Iskola

Keszthelyi Rebeka 3. osztály 
- Molnárné Patkós Erika, 
Református Általános Iskola

Muzsai Anna 4.osztály - 
Kecse Krisztina, Kossuth Úti 
Általános Iskola

Különdíj: Lénárt Szabolcs 
4.b – Dr Siposné Varga Ildikó

Korcsoport 5-6. osztály 
Gajdán Réka 6. osztály - 

Bánné Gaudi Éva, Rákóczi Úti 
Általános Iskola

Iglódi Ivette 5. osztály -  
Bánné Gaudi Éva, Rákóczi Úti 
Általános Iskola

Lukács Klaudia 5. osztály - 
Varga Katalin, Kossuth Úti 
Általános Iskola

Különdíj: Fehér Attila 5. osz-
tály Rózsás Istvánné, Újvárosi 
Általános Iskola

Zsûri: Nagy Józsefné, 
Horváth, Németné Tolnai Edit, 
Busi Erzsébet, Papp Erika, Tar 
Anikó, Nyíri Lajosné, Fodorné 
Vajai Krisztina

Minden résztvevõ kisdiák 
oklevelet kapott.

A helyezettek értékes könyv-
jutalomban részesültek, melye-
ket az iskolai alapítvány ill. a 
Szalay könyvkiadó biztosított.

Külön dicséret illeti a ver-
seny megálmodóit, lebonyolí-
tóit, felkészítõ tanárokat, s 
nem utolsó sorban a résztvevõ 
gyerekeket.

Gratulálunk!
Papp Erika

Szépíróverseny az Újvárosi Iskolában Gyermeknap az Újvároson

Az MKKI Újvárosi iskola-
rész munkaközössége 2011. 
május 27-én rendezte meg 
hagyományos gyermeknap-
ját az újvárosi diákok szá-
mára.

Gyönyörû napsütésben, barát-
ságos templomkerti játszótéren 
gyülekeztek a gyerekek.

A különbözõ korosztályú gye-
rekekbõl összeállt csapatok, 
menetlevéllel a kezükben indul-
tak állomásról állomásra.

Legjobb tudásuk szerint kerék-
pároztak akadálypályán, hajto-
gattak repülõt, táncot rögtönöz-
tek különbözõ stílusú zenére. 
Volt még célba dobás, arcfestés, 

székfoglaló, darts, tekefoci, 
gólyaláb, vízhordás. 

A kitartó munka után palacsin-
ta és szörp várta a gyerekeket. 
Senki nem távozott üres kézzel. 
Labdákat és egyéb sporteszközö-
ket kaptak az osztályok, melyek-
nek minden kisdiák nagyon 
örült.

A legügyesebb és legfegyelme-
zettebb csapat jutalma pedig egy 
közös fürdõzés lett a Városi 
Strandon.

Boldogok vagyunk, hogy 
együtt tölthettük ezt a délelõttöt 
és egy aranyos dallal elköszönve 
már nagyon várjuk a következõ 
közös játékot.

A szervezõk

Számviteli beszámoló:
Közhasznú tevékenység
bevétele: 276625,-Ft
Kapott támogatás: 0,-Ft
APEH SZJA 1 %:252747,-Ft
Kapott bankkamat: 23878,-Ft 
Kiadások: 267585.-Ft
Közösségi felhasználás:
253000,-Ft
(Gyermeknap, Karácsony)
Kis összegû ajándék:
12000,-Ft
Bankköltség: 385,-Ft
Eljárási illeték. 2200,-Ft
A Kézenfogva alapítvány 2010. 

évben egyszerûsített beszámolót 

készített.
A mérleg fõ összege: 683 ezer 

Ft, pénzügyi eredmény 9 ezer Ft.
Az eszközei között csak pénz-

eszközök-banki betét szerepel.
A magánszemélyek személyi 

jövedelemadójának 1%-a felaján-
lásából 252747,-Ft bevétele volt, a 
kamat bevétel 23878,-Ft.

A Kézenfogva Alapítvány az 
alapító okiratban megfogalma-
zott célok szerint- játékokra, 
közösségi rendezvényekre 
(Gyereknap, Télapó ünnepség) 
253000,-Ft-ot használt fel.

Az Alapítvány Kuratóriuma

„Kézenfogva Alapítvány”
(Gyermek-kert Óvoda)
Közhasznú jelentése

2011. június 15-én Mezõtúr Város 
Önkormányzata a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület által fel-
ajánlott élelmiszer csomagokat osz-
tott ki a Mezõtúri Intézményellátó 
és Ingatlankezelõ Kft telephelyén a 
a Mezõtúri Nagycsaládos Egyesület 
tagjai között. A felajánlott élelmi-
szercsomagokat a Penny Market 
karcagi raktárbázisából a Fórizs 
Sándor mezõtúri vállalkozó által 
felajánlott jármû segítségével szállí-
tották Péteri Károly utcai telephely-
re. 

A felajánlott élelmiszercsomagok 
kizárólag elõhûtött húskészítmé-
nyeket tartalmaztak, mint pl. sertés 
darált hús, csirkeleves aprólék, 
magyaros grilltál, Pulyka apróhús. 

A tagok a Mezõtúri Nagycsaládos  
Egyesület vezetõsége segítségével 
lettek kiértesítve, így a több mint 40 
érintett család felkészülten és öröm-
mel vehette át a családonként mint-
egy 14 kg-os csomagokat.

A kiosztás nagyon jó hangulat-
ban és zökkenõmentesen zajlott, a 
Polgármesteri Hivatal Mezõtúri 
Hatósági Irodája és Simonné Panyik 
Erika (Mezõtúri Nagycsaládos 
Egyesület elnöke) Közremûkö-
désének köszönhetõen.  

Herczeg Zsolt, polgármester

Élelmiszerosztás
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Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

Közhasznúsági jelentése A 2010-es évrõl

1. Számviteli beszámoló
A Kft a 2010-es évben a számvi-

teli törvénynek és a kapcsolódó 
elõírásoknak megfelelõen egysze-
rûsített éves beszámolót készített, 
melynek fõbb adatait a fenti táblá-
zat tartalmazza.

2. Költségvetési támogatás fel-
használása

Tárgyévben a Kft. 335664 ezer 
Ft alapítói támogatást kapott az 
önkormányzattól, melybõl 296582 
ezer Ft 12.31-ig pénzügyileg reali-
zálódott, míg 39082 ezer Ft igé-
nyelt támogatásként került elõ-
írásra.

3. Vagyonfelhasználással kap-
csolatos kimutatás

A Kft. jegyzett tõkéje 500 ezer 
Ft. A tõketartalék 12.667 ezer Ft, 
ami az alapító által átadott követe-
lések összegébõl áll. Az eredmény 
tartalék -982 ezer Ft, mely a 2009. 
évi mérleg szerinti eredménybõl 
tevõdik össze. A tárgyévi mérle 
szerinti eredmény 2664 ezer Ft, a 
saját tõke így 14849 ezer Ft.

4. Cél szerinti juttatások kimu-
tatása

2010-ben a Kft cél szerinti jutta-
tást nem nyújtott.

5. Központi költségvetési szerv-
tõl, elkülönített állami pénzalap-
tól, helyi önkormányzattól telepü-
lési önkormányzatok társulásától 
és mindezek szerveitõl kapott 

támogatás mértéke
A Kft 2010-ben csak az alapító-

tól, Mezõtúr Város 
Önkormányzatától kapott a köz-
hasznú tevékenység mûködésére 
támogatást a 2. sz. pontban foglal-
taknak megfelelõen.

6.Kiemelten közhasznú gazda-
sági társaság vezetõ tisztségvise-
lõinek nyújtott juttatások értéke, 
illetve összege

Munkabér munkaviszony alap-
ján: 5131 ezer Ft

Étkezési hozzájárulás: 111 ezer 
Ft

Szgk. költségtérítés: 437 ezer Ft
Felügyelõ Bizottsági tiszteletdíj: 

384 ezer Ft
Juttatás összesen: 6063 ezer Ft
7. A közhasznú tevékenység 

rövid tartalmi bemutatása
A Kft 2010-ben Mezõtúr Város 

Önkormányzatával kötött együtt-
mûködési megállapodás alapján 
az alábbi közfeladatokat látja el: 

- gyermek- és diákétkeztetés
- lakóingatlan és egyéb bérle-

mény kezelése
- önkormányzati intézmények 

takarítása
- önkormányzati intézmények 

karbantartása
- közcélú foglalkoztatás szerve-

zése
Dr. Hock Ernõ

ügyvezetõ igazgató

Közhasznúsági jelentés a Mezõtúr Város 
Sportjáért Alapítvány

2010. évi tevékenységérõl
A közhasznú szervezetekrõl szóló 

1997. évi CLVI. törvény 19 § értelmé-
ben kötelesek az éves beszámolójuk 
jóváhagyásával egyidejûleg közhasz-
núsági jelentést is készíteni.

Számviteli beszámoló
Az alapítvány éves egyszerûsített 

mérlege.
Eszközök (Forintban):
Pénzeszközök:1.095.053.-
Eszközök összesen: 1.095.053.-
Források
Saját tõke
Induló tõke: 370 000.-
Tõkeváltozás: 678.126.-
Tõkeváltozásból szja. 1 % tartalék-

ba: 111.954.-
Tõkeváltozásból NCA pályázati 

támogatás: 43.013.-
Tárgyévi eredmény alaptevékeny-

ségbõl, közhasznú tevékenységbõl: 
46.927.-

Források összesen: 1.095.053.-
Költségvetési támogatás felhaszná-

lása
Az Alapítvány költségvetési támo-

gatást 2010. évben nem kapott.
A vagyon felhasználásával kapcso-

latos kimutatás.
Pénzforgalmi jelentés 2010. évre 

(Forintban)
2010. január 1-i pénzkészlet: 

1.048.126.-
Bevételek
Kamatbevétel: 255.-
APEH 1%-os támogatás: 136.859.-
NCA Pályázati támogatás: 110.000.-
Reklám szerzõdés: 20.000.-
Telefon magánhasználat 20%
befizetése: 1.400.-
Megbízási díj szja.: 7.770.-
Adomány: 61.920.-
Egyéb bevétel: 425.-
Bevételek összesen: 338.629.-
Kiadások
OTP költség: 13.857.-
Erste Bank költség: 1.500.-
Vírusvédelem szoftver: 11.895.-
Nyomtatvány irodaszer (NCA 

pályázatból): 8.000.-
Posta ktg.: 1.930.-
Megbízási díj nettó + szja. (NCA 

pályázatból 32.230 + 7.770): 40.000.-
Szja átutalás megbízási díj után 

(NCA pályázatból): 5.670.-
Eü.hozzájárulás megbízási díj után 

(NCA pályázatból): 3.465.-
Telefon ktg. (NCA pályázatból): 

7.000.-
Saját gk.ktg elsz. (NCA pályázat-

ból): 28.385.-
Érem, oklevél, serleg (Szja 1%-bó): 

75.000.-
Nyomdai munka (Tour de Tur rek-

lámszerzõdésbõl) : 18.900.-
Serleg (Tour de Tur reklámszerzõ-

désbõl): 1.100.-
Úszó Szakosztály támogatása (Szja 

1%): 50.000.-
Szállítási ktg (verseny Szja 1%): 

25.000.-
Kiadások összesen: 291.702.-
Záró pénzkészlet 2010. december 

31-én: 1.095.053.-
Célszerinti juttatások kimutatása.
Az alapítvány nem kapott célszerin-

ti juttatást.
Központi költségvetési szervtõl 

kapott támogatás mértéke 2010. évben.
Adó és Pénzügyi SZJA 1 %-os támo-

gatás: 136.859.-Ft
Ellenõrzési Hivatal 
Az Alapítvány vezetõ tisztségviselõ-

inek nyújtott juttatások értéke, illetve 
összege.

Nem volt ilyen jellegû felhasználás.
Az alapítvány éves tevékenységé-

nek rövid tartalmi beszámolója.
Az alapítvány alapító okirata szerint 

végezte éves tevékenységét. Az elõzõ 
évben tartalékba helyezett 2009. 
évben kapott szja. 1%-ból tartalékba 
helyezett 125.095.-Ft-ot elköltöttük. 

A beszámolási idõszakban szakmai 
segítséget nyújtottunk az utánpótlás 
szakosztályok szakmai munkájához. 
Segítettünk rendezvényeik lebonyolí-
tásában. 

Az anyagi támogatások közül 
kiemelkednek az alábbiak:

A 2009. évben kapott és tartalékba 
helyezett 125.095.-Ft  szja 1%-ot a 
következõk szerint költöttük el. 2010. 
augusztus 21-én megrendezett Túri 
Kupa utcai futóversenyen résztvevõ 
utánpótlás korú versenyzõk díjazására 
fordítottunk 30.000.-Ft-ot. Ebbõl az 
összegbõl érem és kupa lett vásárolva. 
Király Imre utánpótlás korú sportoló, 
az úszó szakosztály tagja, aki 2010. 
június 27-én Balatonalmádiban a 
magyar hosszútávúszók nyíltvízi ver-
senyén, 5 km távon vett részt. Az ifjú-
ságiak közül jó eredményt ért el, így 
jogot nyert a 2010. júliusi 23-i junior 
Európa-bajnokságon való indulásra. 

Ezen a versenyen való részvételét 
támogattuk 50.000.-Ft-al,  amely 
Hollandiában volt megrendezve. Tóth 
Nándor Lábtenisz válogatott Junior VB 
csapat tagja lett, aki október 21-25-ig  a 
Törökországi Lábtenisz Juniuor VB 
versenyén vett részt.  A versenyzõ uta-
zási költségét és kint tartózkodását 
támogattuk 25.000.-Ft-al.

2010. december 17-én megrendezett 
sportolók elismerése évzáró ünnepsé-

gen a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó 
utánpótlás korú sportolók jutalmazá-
sát támogattuk 40.000.-Ft-al. (2009. 
évben kapott szja 1%-ból 20.095.-Ft  +  
24.905.-Ft  2010-ben kapott szja 1%)

A 2010-évben kapott szja 1%-ból 
még el nem költött 111.954.-Ft-ot tarta-
lékba helyeztük, amit 2011. október 
30-ig kell felhasználni.

Herbály Gergely Ferenc 
elnök 
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Kedves Olvasóink! 
A Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár a szolgáltatások szé-
les körével (könyv- és folyó-
irat-állomány; zenei- és film-
gyûjtemény, internet szolgálta-
tás, fénymásolás, irodalomku-
tatás, társasjátékok, könyvbör-
ze) egész nyáron készséggel 
fogadja a látogatókat.

Részlegeinek nyári 
nyitvatartása (június 20 – 
augusztus  20 között) az aláb-
biak szerint alakul: 

Felnõtt olvasószolgálat
Hétköznapokon:  9-17 óráig
(kivétel szerda: 13-17 óráig), 
Szombaton 9-12 óráig

Gyermekkönyvtár
Hétköznapokon: 13-17 óráig
Szombaton: 9-12 óráig 

Zenei részleg
Hétköznapokon: 13-17 óráig 
Szombaton: zárva 

Szeretettel várjuk Önöket! 

 A Városi Könyvtár nyári nyitvatartása

Túlélõ tábor
Harminckét mezõtúri gyer-

mek vett részt az elsõ túlélõ 
táborban. A háromnapos tábor 
ötlete, amelyet Karancsberény 
határában egy „Kopó-bérc” 
nevû dombon rendeztek meg a 
vállalkozó kedvû fiataloknak, 
Pápai Károly nevelõtanár fejé-
bõl pattant ki, mert szükséges-
nek érezte a gyerekeket kimoz-
dítani a számítógépek mellõl a 
természetbe.

- Nagyon élvezték a tábort, 
ami természetesen elég megter-
helõ egy mai, modern környe-
zetben élõ gyermeknek. Már 
most tervezzük a következõ 
hasonló tábort, ahol már termé-
szetesen figyelembe vesszük a 
már meglévõ tapasztalatokat. 
Nagyon hasznos az, ha néha 
kikerülhetnek a gyerekek a 
komfortzónájukból és így ész-
reveszik menyi minden van 
körülöttük, amirõl eddig még 
nem vettek tudomást, vagy egy-
szerûen csak elsétáltak mellette 
- mondta Pápai Károly.

A tábor kezdetén minden 
elektronikai eszköz letétbe 
került, így a gyerekek naturális 
körülmények között vágtak 

neki a túlélésnek. De nem csak 
errõl szólt a három nap, hanem 
sokféle ismeretet is elsajátíthat-
tak, például túlélõtechnikákkal 
ismerkedhettek, vizet tisztítot-
tak, menedéket építettek, de 
vadismereti és drogprevenciós 
elõadáson is részt vehettek. Az 
utolsó napon pedig lovasbemu-
tatón és íjászversenyen is részt 
vettek a Skorpió S.E. íjászaival, 
de a Magyar Honvédség Kelet-
magyarországi Hadkiegészítõ 
Parancsnokságának jóvoltából 
fegyverbemutató is volt.

A következõ tábor augusztus 
5-7-ig lesz. Érdeklõdni Pápai 
Károlynál a 06/70-771-98- 99-es 
telefonszmon.

Vékony Erzsébet

Tisztelt mezõtúri polgárok!

A Mezõtúri Közmûvelõdési 
és Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. fõszervezésében 
idén is megrendezésre kerül az 
arTúr Fesztivál Mûvészeti 
Napok és a Túri Vásár.

A Mûvészeti Napok hagyo-
mányteremtõ kezdeményezés-
ként indult 2002-ben. Az elmúlt 
évek tapasztalatai bebizonyítot-
ták, hogy a rendezvénysorozat 
valós igényeket elégít ki. 
Minden korosztályt megcéloz 
rendkívül gazdag, színvonalas 
kínálatával, a különbözõ mûvé-
szeti ágak elõadóinak tolmácso-
lásában. A fesztivál idõtartama: 
2011. augusztus 09 – 13. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
a fesztivál összmûvészeti jelle-
gébõl adódóan több helyszínen 
sok színes programmal várjuk 
az érdeklõdõket. 

Többek között: színházi elõ-
adások, monodráma, interaktív 
kalandozás a Forrás Színház 
elõadásában, komolyzene-jazz 
formáció, dj-k mûsora, világze-
ne a Besh O Drommal, rock – és 
alternatív zene a Szabó Balázs 
Band és a FISH! elõadásában. A 
felsoroltak mellett több más 
zenekar és formáció elõadását 
is hallhatjuk, láthatjuk. A prog-
ramsorozat fõhelyszíne a vízto-
rony alatti zöld terület (volt 
virágkertészet).

A Túri Vásár 2011. augusztus 

14-én, az elõzõ évektõl eltérõ-
en, új helyszínen, a Szolnoki 
úton lesz, a napi színpadi prog-
ramok fõhelyszíne pedig a víz-
torony alatti zöld terület (volt 
virágkertészet). Az egész napos 
színes vásári forgatag mellett 
színpadi programok is várják az 
érdeklõdõket. A teljesség igé-
nye nélkül: Re-Flex Band 
Fúvószenekar ébresztõje, 
Tihanyi-Tóth Csaba (Barátok 
Közt Lacija) zenés mûsora, az 
Eurovíziós Dalfesztiválon 
hazánkat képviselõ Wolf Kati, 
végezetül de nem utolsósorban 
a Mûvészeti Napok és Túri 
Vásár záró színpadi programja 
az 1970-es megalakulásuk óta 
nagy népszerûségnek örvendõ 
Apostol Együttes koncertje. 
Hagyományosan a Túri Vásár 
záró akkordja a koncertet köve-
tõ tûzijáték.

A Mezõtúr és Vidéke követ-
kezõ számaiban folyamatosan 
tájékoztatjuk Önöket a részletes 
programokról, helyszínekrõl, 
idõpontokról, kísérõprogra-
mokról, valamint bõvebb infor-
mációért tekintse meg honla-
punkat: www.mkskft.hu; www.
turivasar.hu; www.mezotur.hu. 

A rendezvénysorozat fõtámo-
gatója Mezõtúr Város Önkor-
mányzata. 
A szervezõk nevében üdvözlet-
tel: Bordács László ügyvezetõ

„Terülj - terülj...”

A Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület „Terülj - terülj asz-
talkám” címmel pályázatot írt 
ki hideg élelmiszerek kiosztására. A Mezõtúri Közmûvelõdési 
és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. sikeresen pályá-
zott, amelynek eredményeként több mint 500 gyermek részére 
tudtunk hidegélelmiszer csomagot kiosztani. Az élelmiszerosz-
tás gyakorlati lebonyolításához tanácsokat adott a Családsegítõ 
és Gyermekjóléti Szolgálat Mezõtúr munkatársa. 

A rászorulók névsorának összeállításában segítséget nyújtott 
Mezõtúr Város Önkormányzata. 

Köszönjük a segítséget!
Bordács László ügyvezetõ
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Volt egyszer egy Európa Kupa…

Gyomaendrõdön, a Hun-Boksz 
SE. rendezésében nagyszabású 
verseny vette kezdetét 2011. júni-
us 02-án reggel 08 órakor. Közel 
40 ország küzdõsportolói nevez-
hettek K1 és MMA szabályrend-
szerben az Európa Kupa bajnoki 
címért. A színvonalas, két napos 
versenyen még Uganda is képvi-
seltette magát a nemzetközi 
mezõnyben. Az elsõ napon lezaj-
lottak az elõ és középdöntõk, 
majd másnap június 03-án, a 
döntõk következtek.

A Mezõtúri Kick & Thai-Box 
Klub három versenyzõvel képvi-
seltette magát az Európa Kupán. 
Rácz András és Katona Attila K1 
szabályrendszerben, míg Juhász 
József MMA szabályrendszerben 
mérte össze tudását a nemzetkö-
zi mezõnnyel. Nem kis meglepe-
tésre mindhárom versenyzõnk 
túljutott az elsõ napon, így biza-
kodva várhattuk a másnapot, 
ahol legrosszabb esetben is a 
negyedik helyen végezhettek 
volna. Rácz Andris kezdte a meg-
mérettetést, és magyar bajnok-
hoz méltón utasította maga mögé 
az ellenfeleit, így az -55 kg-os 

súlycsoport Európa Kupa gyõzte-
se lett. Katona Attila a -75 kg-os 
súlycsoportban a döntõben pon-
tozásos vereséget szenvedett, így 
õ Európa Kupa ezüstéremmel tér-
hetett haza. Juhász Józsi a -65 
kg-os mezõnyben MMA szabály-
rendszerben küzdött. A jelentõs 
birkózó múlttal rendelkezõ Józsi 
sajnos a döntõben kikapott egy 
fojtással, bár egészen addig õ irá-
nyította a mérkõzést. Õ is ezüst-
éremmel gyarapította a sikerein-
ket.

Mindhárom versenyzõnk bebi-
zonyította, hogy a nemzetközi 
porondon is helyt tudunk állni. 
Külön köszönet Karnits Péter 
(Kanó) ökölvívó edzõ barátom-
nak, aki hónapokon keresztül 
segítette az edzésmunkánkat 
szakmai rutinjával és kõkemény 
edzésprogramjaival.

A képzeletbeli vitrinünkbe 
bekerült két ezüst kupa és egy 
bõrbõl készült bajnoki öv, melyek 
a gyûjteményünk eddigi legszebb 
és legrangosabb darabjai.

Bíró László 
vezetõ edzõ

Homok a szélben……..

2006. május elején történik: 
Egy barna fiúcska ugrál a pálya 
szélén, összehúzott szemöldök-
kel vizsgálja az ellenfeleket, 
vajon ki az, aki megverheti? – 
Nem, engem nem verhetnek 
meg!- gondolja. Látszik az arcán 
gyõzni jött. Próbál gimnaszti-
kázni mint a nagyok, de még 
esetlen a mozgása. Nem áll oda 
az elsõk közé a rajthoz, szeret-
né látni, hogyan futnak a többi-
ek, mennyi erõt kell magához 
vennie abból a tehetségbõl, amit 
a szüleitõl és nagyszüleitõl 
kapott. Gyorsak, talán túl gyor-
sak is!-gondolja. A szemöldök 
még inkább összehúzódik és 
beáll a rajtgépbe. Gyula bácsi 
rászól:- Vonal mögött a kéz! 
Megigazítja és már csattan is az 
indító léc. Elindul, esélyt nem 
hagyva a társaknak megmutatja 
magát Nagy Csaba Olivér, ez az 
Õ sportága! Visszafelé sétálva 
egy kis szél kerekedik, felkap 
néhány homokszemet és a sze-
mébe csapja. Törülgeti és kér-
dõn néz Szabó Bandi bácsira, 
hogyan fusson neki a távolug-
rásnak? Tanár úr gondosan 
elmagyarázza, honnan is indul-
jon kedvenc kis tanítványa. 
Tesz néhány melegítõ mozdula-
tot. Én azonnal szólok Bagdán 
Sanyinak jöjjön, mert valami 
olyat fog látni néhány perc 
múlva, amit régen látott. (Jön is, 
mert tudja, az ilyen tehetsége-
ket, „könnyen felkaphatja” a 
szél és messzire fújhatja az atlé-
tikai pályától.) Szólítják, de 
nem indul el azonnal, gondol-
kodik. Ez már mutat valamit. 
Elindul, magasan szépen emel-
ve a térdét fut. Könnyû bokával 
kevés idõt tölt a talajon, meg-
gyorsítja az utolsó három lépést 

(ahogy a könyvekben is megír-
ták a nagy ugróedzõk) szépen 
magasra tolja a csípõjét, nézi a 
szemben lévõ jegenyefa tetejét 
és befejezi elsõ ugrását. Ez igen! 
Összenézünk Sanyival és meg-
szólítjuk:

- Szép ugrás volt Csaba! Gyere 
közelebb egy lábfejjel és akarj 
még gyorsabban futni!

A kis barna, határozott gyerek 
felnéz és durcásan kijelenti: 

- Nem szeretem a Csabát, 
Olivér vagyok!

Kis tanácstalanság lett úrrá 
rajtunk, de összeszedtük 
magunkat.

-Rendben van Olivér, akkor 
menj Te hátra egy lábfejet.

Teltek-múltak a napok, hetek, 
évek és jött egy telefonhívás. A 
Magyar Atlétikai Szövetségbõl 
kerestek. A Szövetségi Kapitány 
hívott és kérdezte:

- Ugye, a te tanítványod a 
fedettpályás országos bajnok 
távolugrásban a 14 évesek 
között?

- Igen,- válaszolom- Olivér.
-Na, akkor jó hírem van! Õ 

lesz a válogatott távolugró az 
elsõ alkalommal megrendezett 
a n k a r a i  G ye r m e k 
Világtalálkozón húsvét hétfõn!  
Szerintem elég gyors is, így a 
4x100-as váltófutásban is számí-
tok Rá.

Az udvaron álltam és füvet 
nyírtam. Lehet, hogy egy 
homokszem ment a szemembe, 
mert megkönnyesedtem...

A verseny remekül sikerült, 
Olivér nagy egyéni csúccsal 
(605 cm-rel) ezüstérmes, a 
4x100 méteres magyar váltó tag-
jaként pedig bronzérmes lett.

Szép volt Oli!
Uzsoki János

Fénymásolni szeretnél színesben, olcsón?
Új szolgáltatással várjuk kedves vendégeinket áprilistól.

A városban talán legolcsóbban a Közösségi Ház emeletén szí-
nes nyomtatás maximum A/3-as méretben, ugyanitt kis pél-

dányszámú kiadványok szerkesztése. A/4 méretben: laminálás, 
spirálozás valamint fényképek DVD-re, CD-re írása!

Vállaljuk meghívók, plakátok tervezését, kivitelezését és 
egyéb grafikai munkákat!

Inormáció : tel.: 56/ 350-299 vagy 06-20/243-58 08
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
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ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Boldog Sándorné Szõke Róza élt 88 évet,

Szilágyi Imréné Kiss Margit élt 83 évet,

Nagy Gáborné Varga Zsuzsanna élt 87 évet,

Kun Sándorné Papp Julianna élt 78 évet,

Buzi Sándor élt 67 évet,

Patkós Lajos élt 76 évet,

Czupp Ferencné

Ábrahám Zsuzsanna élt 72 évet,

Béres Ferenc élt 54 évet,

Csikós József élt 67 évet,

Kupai Albertné Futás Ilona élt 76 évet,

Juhász László élt 89 évet.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Készenléti gyógyszertár
Június 24-30-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-11
Július 1-7-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Június 25-26-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Július 2-3-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

A Nádas Büfé szeretettel várja minden
kedves régi és új vendégét a

Közösségi Házban!

Kínálatunk: kávé, cappucino, forró csoki, 
cappucino különlegességek, tea sokféle ízben

(BIO alapanyagokból is!), üdítõ- és szeszes italok.
Ételkínálatunkból:

melegszendvics, hamburger, hot-dog, virsli… stb.
Nyitva: Hétfõ – Péntek: 9 – 20 óráig

Szombaton 9 – 13 óráig

Nándori Nimród Bendegúz
(Kovács Mónika)Csikós Ivett Kármen

Rácz Gréta Liliána
(Rácz Krisztina)

Palcsi Anasztázia Ildikó
(Károlyi Ildikó Alexandra)

Rafael Márk
(Rafael Teréz)
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