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Keleti kapcsolatok

Az Iráni Iszlám Köztársaság 
magyarországi nagykövete, Dr. 
Saeed Seyed Agha Banihashemi 
látogatott el mezõtúrra. A nagy-
követet Herczeg Zsolt polgár-
mester, Batta Attila Viktor 
alpolgármester és Szûcs Lajos 
az Ipari Park ügyvezetõje fogad-
ta a Polgármesteri Hivatalban, 
ahol a kulturális programokon 
túl, a Mezõtúron fellelhetõ gaz-
dasági és befektetési lehetõsé-
gekrõl tárgyaltak.

A nagykövet úr elmondta, 
hogy Magyarország és Irán dip-
lomáciai kapcsolata közel 400 
éves múltra tekint vissza, 
ugyanis az elsõ európai diplo-

mata, aki Iránnal felvette a kap-
csolatot magyar volt. Õ személy 
szerint is támogatja a két ország 
kapcsolatainak kiterjesztését és 
élénkítését a tudományok, a 
kultúra, a mezõgazdaság és a 
politika terén. Annak lehetõsé-
gét pedig, hogy Mezõtúrra iráni 
befektetõk érkezzenek, nagyon 
is valósnak látja, hiszen több 
környékbeli városban sikerült 
már hasonló kapcsolatok kiépí-
tését segíteni.

A nap folytatásaképpen ellá-
togattak a Csoda-vár óvodába, a 
Kossuth Lajos Általános 
Iskolába, a Badár-emlékházba 
valamint a Mezõtúri Ipari 
Parkba.            Vékony Erzsébet

Dr. Saeed Seyed Agha Banihashemi

A Kossuth Lajos Általános Iskolában

FELHÍVÁS
Tisztelt mezõtúri

lakosok!
Örömteli, hogy a város közútja-

it, járdáit  fák, bokrok, virágok 
szegélyezik, de alapvetõen az út, 
a járda közlekedési célokat szol-
gál.

Városunkban visszatérõ problé-
maként jelentkezik, fõleg a 
kiemelt szegéllyel nem rendelke-
zõ utaknál, hogy a közterületen 
lévõ növényzet lombosodásával a 
közlekedési táblák észlelését a 
túlburjánzott növényzet gátolja.

Az útburkolat mellé telepített 
növények és azok lombkoronája 
az amúgy is szûk, jellemzõen 4 m 
burkolatszélességgel rendelkezõ 
lakó utakon, gyûjtõ utakon az 

egymás mellet elhaladni kénysze-
rülõ jármûvek mozgását akadá-
lyozza.  A növényzet a jármûvek-
ben kárt tesz.

Az útkeresztezõdésekben a 
megfelelõ távolságra történõ sza-
bad kilátást a növények gátolják.

 Az útkeresztezõdésen történõ 
áthaladás ezért fokozott veszélyt 
jelent.

Különösen akkor, ha az elsõbb-
séget szabályozó közlekedési jel-
zõtáblák nem, vagy csak késõn 
észlelhetõek.

Szakmailag indokolt, hogy az 
útburkolat mellett 1 m távolságon 
belül növényzet ne legyen kiültet-
ve, az útburkolat szélessége és 
ezen védõtávolsággal növelt 
ûrszelvénybe a növényzet lomb-
koronája ne érjen be, és legalább 
4 m szabad magasság legyen.

Ez a probléma a gyalogjárdák 
mellett telepített növényzetre is 
igaz. A sövények lombosodása, a 
fák ágainak lehajlása a gyalogos 
közlekedést is sok helyen akadá-
lyozza. Különösen ott, ahol a köz-
területre gyümölcsfák vannak 
kiültetve. 

Ezért kérjük, hogy a növényzet 
ápolási munkáit az ingatlan tulaj-
donosok saját ingatlanuk elõtt 

végezzék el és a vegetációs idõ-
szakban tartsák fenn.

Amennyiben a növényzet a lát-
hatóságot korlátozva  balesetve-
szélyt jelent, a közlekedést gátolja 
és  annak elhárításáról a tulajdo-
nosok nem gondoskodnak, akkor 
a városüzemeltetés munkatársai-
val a növényzet visszavágását 
elvégeztetjük.
Segítõ közremûködésüket meg-

köszönve;
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr

Mûszaki Iroda
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A KÖNYVTÁRI EGYSÉGEK NYÁRI NYITVA TARTÁSA 
JÚNIUS 11-TÕL SZEPTEMBER 3-IG

FELNÕTT KÖNYVTÁR
HÉTFÕ, KEDD, CSÜTÖRTÖK, 

PÉNTEK 9-17 ÓRÁIG
SZERDA 13-17 ÓRÁIG
SZOMBAT 9-12 ÓRÁIG
GYERMEKKÖNYVTÁR

HÉTFÕ, SZERDA, CSÜTÖRTÖK 
13-17 ÓRÁIG

KEDD, PÉNTEK 10-12
ÉS 13-17 ÓRÁIG

SZOMBAT 9-12 ÓRÁIG
A ZENESZOBA

HÉTFÕ, KEDD, SZERDA, 
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 13-17

könyvtárosok

HIRDETMÉNY
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2012. május 31-ei soros 

nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott 
- a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról,
- a helyi adókról szóló 24/2010.(XII.10.) önkormányzati ren-

delet módosításáról,
- az egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helye-

zésérõl.
A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Polgármesteri 

Hivatal Mezõtúr Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi 
könyvtárban.

A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a 
Városháza portáján lehet igényelni.

Mezõtúr, 2012. június 14.
dr. Boldog Szilvia sk.

aljegyzõ 

Tájékoztató
Tájékoztatom a gépjármûadó mentességben részesülõ 

magánszemélyeket, hogy a súlyos mozgáskorlátozottsághoz 
kapcsolódó gépjármûadó-mentesség feltételei 2012. évtõl meg-
változtak.

A megváltozott feltételekrõl levélben értesítjük ügyfeleinket. 
A tájékoztató teljes szövege megtalálható a www.mezotur.hu 
honlap hirdetményeiben, valamint az adóügyek gépjármûadó-
val kapcsolatos dokumentumai között.

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Az Új Széchényi Terv Észak 
– Alföldi Operatív program 
támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Közös kincsünk a 
gyermek” – A Szivárvány 
Gyermekkert Nonprofit 
Kiemelten Közhasznú Kft. által 
mûködtetett Mezõtúr, Zrínyi úti 

bölcsõde felújítása és kapacitá-
sának bõvítése a XXI. század 
követelményeinek megfelelõ-
en” címû, ÉAOP – 4.1.3/B – 11- 
2012-0003 jelû pályázatát az 
Észak – Alföldi Operatív 
Program Irányító Hatóságának 
vezetõje 72.086.000 Ft összegû 
támogatásra érdemesnek ítélte. 

NYERT A PÁLYÁZATUNK

Lakossági fórumot tart a Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság a térség belvízvédelmi 

fejlesztésérõl

A Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság tiszte-
lettel meghívja Önt a 
’Nagykunsági fõcsatorna 
mellettes területeinek víz-
rendezése’ címû projekt 
megvalósításával kapcso-
latban szervezett lakossági 
fórumra.

Helyszín: KÖTI-VIZIG Mezõ-
túri Szakaszmérnökség, 5400 
Mezõtúr, Pétery Károly út 5.

Idõpont: 2012. július 4. 15 óra
A fórumon tájékoztatást kap-

hat többek között:
A csatornarendszer fejleszté-

sének céljairól
A térségben ismert kül- és 

belterületi vízrendezés fejlesz-
tési elképzelések új lendületet 
kapnának. Csökken a csatorna-
rendszer szerves anyag terhelé-
se, ezáltal az eutrofizációs 
folyamatok lelassulnak. 
Növelhetõ a helyben tartott víz 
mennyisége, térben és idõben 
kiegyenlítettebb vízjárási viszo-
nyok jönnek létre. A vízi élet-
formák és helyi ökoszisztémák 
életfeltételei jelentõsen javul-
nak. 

A kivitelezés módszereirõl
A csatornák az elmúlt évtize-

dekben jelentõsen feliszapolód-
tak és romlott vízelvezetõ 
képességük. Állapotuk javítása 
érdekében az elmúlt hónapok-
ban cserjeirtást, a vízi növény-
zet eltávolítását, csatornakot-
rást kellett elvégezni az érintett 
80 km hosszú szakaszon, a szi-
vattyúk és a zsilipek fejlesztése 
és beépítése is hamarosan befe-
jezõdik. 

A mezõgazdasági területek 
belvízi elöntésére gyakorolt 
hatásáról

A 2006. év hosszantartó és 
jelentõs elöntéseket okozó bel-
vizei, valamint az azt követõ 
jelentõs aszály rámutatott arra 
a tényre, hogy a területi vízgaz-
dálkodás terén továbblépésre 
van szükség. A csapadék- és 
felszíni vizek hatékonyabb 
összegyûjtésének és elvezetésé-
nek, illetve a kiszámíthatóbb és 
kiegyenlítettebb vízjárás megte-
remtésének köszönhetõen a 
termelés feltételei jelentõsen 
javulnának a területen.  

Az öntözésre gyakorolt hatás-
ról

Kuncsorba térségében a 
Nagykunsági fõcsatorna bal 
oldalán nincs kiépített csatorna-
rendszer, amely az öntözési 
célt szolgálná. A szivárgóvizek 
gravitációs elvezetésével lehe-
tõség nyílik az öntözés fejlesz-
tésére. A fejlesztés megvalósítá-
sával megalapoztuk az öntözé-
ses gazdálkodás feltételeit.

A belterületi csapadékelveze-
tésre gyakorolt hatásról

A térség települései belterüle-
ti csapadékvíz-elvezetõ rend-
szereiket fejlesztik. A vizek 
elvezetése a beruházás elõtt 
problémát jelentett, a kapaci-
tásfejlesztéssel azonban bizton-
ságosabban elvezethetõk a 
többletvizek a területrõl. 

Számítunk jelenlétére és 
segítõ együttmûködésére!

2012. június 15.



1. Számviteli beszámoló
A Kft a 2011-es évben a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó elõírások-
nak megfelelõen egyszerûsített éves 
beszámolót készített, melynek fõbb 
adatait a fenti táblázat tartalmazza.

2. Költségvetési támogatás fel-
használása

Tárgyévben a Kft. 2288559 ezer Ft 
alapítói támogatás kapott az önkor-
mányzattól, melybõl 200919 ezer Ft 
12.31-ig pénzügyileg realizálódott, míg 
27640 ezer Ft igényelt támogatásként 
került elõírásra.

3. Vagyonfelhasználással kapcso-
latos kimutatás

A Kft. jegyzett tõkéje 500 ezer Ft. A 
tõketartalék 12.667 ezer Ft, ami az 
alapító által átadott követelések össze-

gébõl áll. Az eredmény tartalék 1682 
ezer Ft, mely a 2009.és 2010. évi mér-
legszerinti eredménybõl tevõdik 
össze. A tárgyévi mérlegszerinti ered-
mény 2533 ezer Ft, a saját tõke így 
17402 ezer Ft.

4. Cél szerinti juttatások kimuta-
tása

2010-ben a Kft cél szerinti juttatást 
nem nyújtott.

5. Központi költségvetési szervtõl, 
elkülönített állami pénzalaptól, 
helyi önkormányzattól települési 
önkormányzatok társulásától és 
mindezek szerveitõl kapott támoga-
tás mértéke

A Kft 2011-ben az alapítótól, 
Mezõtúr Város Önkormányzatától 
kapott a közhasznú tevékenység 

mûködésére támogatást a 2. sz. pont-
ban foglaltaknak megfelelõen, míg a 
közfoglalkozatás támogatására a 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjától 84637 ezer Ft támogatás 
került jóváírásra.

6.Kiemelten közhasznú gazdasági 
társaság vezetõ tisztségviselõinek 
nyújtott juttatások értéke, illetve 
összege

Munkabér munkaviszony alapján 
6800 ezer Ft

Étkezési hozzájárulás
116 ezer Ft
Szgk. költségtérítés
284 ezer Ft
Felügyelõ Bizottsági tiszteletdíj 384 

ezer Ft
Juttatás összesen

7584 ezer Ft
7. A közhasznú tevékenység rövid 

tartalmi bemutatása
A Kft 2011-ben Mezõtúr Város 

Önkormányzatával kötött együttmû-
ködési megállapodás alapján az alábbi 
közfeladatokat látta el: - gyermek- és 
diákétkeztetés

- lakóingatlan és egyéb bérlemény 
kezelése

- önkormányzati intézmények taka-
rítása

- önkormányzati intézmények kar-
bantartása

- közcélú foglalkoztatás szervezése
- közérdekû munkavégzés szerve-

zése
Dr. Hock Ernõ 

ügyvezetõ igazgató

3m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2011. június 29.

REFERENCIA-INTÉZMÉNNYÉ VÁLÁS MEZÕTÚRON A CSODA-VÁR ÓVODÁBAN

„A gyermek szeme a jövõ 
tükre”
Befogadó pedagógiai gyakor-
lat, tehetséggondozás a kom-
petenciában, címû projekt 
megvalósításának folyamata a 
mezõtúri Csoda-vár Óvodában 
(TÁMOP-3.1.7-11/2)
A referencia-intézmény egye-
di, más intézmények számára 
is példaértékû, mûködésében 
koherens, befogadó, gyermek-
központú pedagógiai gyakor-
lattal, szervezeti innovációval 
rendelkezõ és ezt szolgáltatá-
saiban publikálni, valamint 
átadni képes közoktatási intéz-
mény. A referencia-intézmé-
nyek a közoktatás fejlesztésé-
nek minõsített bázisai lesznek.
A projekt megvalósításával 
hozzá kívánunk járulni az 

értékalapú, a hazai és a nem-
zetközi innováció értékeit 
ötvözõ országos referencia-
intézményi hálózat kialakítá-
sához. Az Intézményi 
Fejlesztési Terv alapján felké-
szülünk jó gyakorlataink 
továbbadására, elterjesztésére, 
segítve más közoktatási intéz-
mények szakmai fejlesztési 
tevékenységét. A szolgáltatá-
sok ellátását a referencia-intéz-
ményi mentor-pedagógussá 
válás biztosítja. Szorosabb 
együttmûködés alakul ki, erõ-
södik a partnerkapcsolat és 
hálózati együttmûködés.
A projekt megvalósításával 
intézményünk referencia-
intézménnyé válik. A szakmai 
megvalósulás során a projekt-
ben részt vevõ kollégák szak-
mai felkészültséget szereznek 
a fenntartás idejére és azt 
követõen is a mûködtetéshez. 
A folyamatos hálózati tanulás 

eredményeként egyre több 
pedagógus sajátítja el azokat 
az eljárásokat, módszereket, 
mentoráláshoz szükséges 
képességeket, melyek biztosí-
tékai a létrehozott fejlesztések-
nek. Mindezek hozzájárulnak 
a folyamatos megújuláshoz, a 
tapasztalok alapján eljárási-, 
módszertani és mentorálási 
korszerûsítésekhez. A projekt 
során megtörténik a referen-
cia-intézményi mûködéshez 
szükséges szervezeti, oktatás-
szervezési és szolgáltatás-
szervezési gyakorlat kialakítá-
sa és beépítése a pedagógiai 
gyakorlatunkba, mely doku-

mentumainkban jelenik meg, 
amely szintén a fenntartás biz-
tosítéka. A szolgáltatás színvo-
nalas mûködéséhez a feltéte-
lek biztosítottak.
Az Európai unió és a Magyar 
Állam által nyújtott támogatás 
összege: 3.000.000 - Ft
Projekt megvalósítása: 2012. 
04. 01- 2012. 11. 30.  Helye: 
Csoda-vár Óvoda Zrínyi M. 
1.sz.
Kedvezményezett: Mezõtúri 
Általános Iskola, Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény, 
Óvoda,  Pedagógiai 
Szakszolgálat és Könyvtár 

Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
Közhasznúsági jelentése A 2011-es évrõl

Egyszerûsített éves beszámoló /ezer Ft/ Egyszerûsített eredmény kimutatás /ezer Ft/
Befektetett eszközök 221 Közhasznú célú mûködési támogatás 228559
Forgóeszközök. 45267 Közhasznú tevékenység bevétele 52193
Aktív idõbeli elhatárolások 5380 Egyéb bevétel 26
Eszközök összesen 50868 Összes közhasznú tevékenység bev. 365536
Saját tõke 17402 Anyagjellegû ráfordítás 111457
Jegyzet tõke 500 Személyi jellegû ráfordítás 248890
Tõketartalék 12667 Értékcsökkenési leírás 660
Eredménytartalék 1682 Egyéb ráfordítás 2833
Mérl. sz. eredmény alaptevékenység -7770 Rendkívüli ráfordítás 9466
Mérl. sz. eredmény vállalkozási t. 10303 Közhasznú tevékenység eredménye -7770
Kötelezettségek 33265 Vállalkozási tevékenység bevétele 50292
Passzív idõbeli elhatárolások 217 Vállalkozási anyagjellegû ráfordítás 26067
Források összesen 50868 Vállalkozási személyi jellegû ráfordítások 13654
  Vállalkozási tevékenység eredménye 10303
  Mérleg szerinti eredmény 2533
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Számviteli beszámoló.
Közhasznú tevékenység bevé-

tele: 225388-Ft,
Kapott támogatás. 0-Ft,
APEH SZJA 1%: 207536-Ft,
Kapott bankkamat 17852-Ft.
Kiadások: 314085-Ft
Közösségi felhasználás: 

192700,-Ft (Gyermeknap, 
Karácsony)

Anyag beszerzés: 120080-Ft
Bank költség: 645-Ft
posta költség: 660-Ft
A  Kézenfogva Alapítvány 

2011. évben egyszerûsített 
beszámolót készített.

A mérleg fõösszege: 593 ezer 
Ft.  Pénzügyi eredmény: -89 
ezer Ft.

Az eszközei között csak pénz-
eszközök-banki betét szerepel.

A magánszemélyek személyi 
jövedelemadójának 1%-a fel-

ajánlásából 207536,-Ft bevétele 
volt, a kamat bevétel 17852,-Ft.

A Kézenfogva Alapítvány- az 
alapító okiratban megfogalma-
zott célok szerint játékokra, 
közösségi rendezvényekre (gye-
reknap, Télapó, Karácsony) 
192700-Ft-ot használt fel.

Gyermeknapra játékvásárlás 
10000-Ft értékben történt. 
Karácsonyi ünnepségre édesség, 
szaloncukor vásárlás 12700-Ft, 
játékvásárlás 80000-Ft.

Az óvodához tartozó játszótér 
felújításához szükséges anyago-
kat –festék, faanyag- az alapít-
vány vásárolta meg 120080-Ft 
értékben. 

Egyéb kiadásokra-bank és 
postaköltség- 1305.-Ft lett fordít-
va.

Az alalpítvány kuratóriuma

Kézenfogva Alalpítvány (Gyermek-kert 
óvoda) közhasznú jelentése 2011. évrõl

A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerûsített köz-
hasznúsági beszámolója a 2011. évrõl.

1. Számviteli beszámoló
Mezõtúri Közmûvelõdési és 

Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2011. évben gaz-
dálkodásáról a Számviteli 
Törvénynek és a kapcsolódó 
elõírásoknak megfelelõen egy-
szerûsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg fõösz-
szege 12.502 ezer forint. A Kft 
2011. évi bevételének összeté-
tele:

Az alapító támogatása
77.000 ezer Ft
Saját közhasznú bevétel
17.224 ezer Ft
pályázati, támogatási bevé-

tel 5.929 ezer Ft.
2. Költségvetési támogatás 

felhasználása
2011. évben a Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport 
Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. 77.000  e Ft ala-
pítói támogatást kapott a köz-
hasznú tevékenység folytatá-
sához.

A társaság a kapott költség-
vetési támogatást mûködésére 
fordította. 

3. Vagyonfelhasználással 
kapcsolatos kimutatás

Bevételeinket tekintve fõ 
tevékenységünk a saját tulaj-
donú ingatlan bérbeadása, 
ezért nagyon fontos, hogy a 
közösségi házban és a sport-
centrumban termet, illetve a 
sporttevékenységek végzésé-
hez pályát bérlõ személy már 
eleve egy rendezett, tiszta 
külsõ környezettel találkoz-
zon. 

4 Cél szerinti juttatások 
kimutatása

2011-ben cél szerinti jutta-
tást a Kft. nem nyújtott.

5. Központi költségvetési 
szervtõl, elkülönített állami 
pénzalaptól, helyi önkor-
mányzattól, települési önkor-
mányzatok társulásától és 
mindezek szerveitõl kapott 
támogatás mértéke

A Kft. 2011-ben az alapító 
M e z õ t ú r  Vá r o s 
Önkormányzatától a közhasz-
nú tevékenység mûködtetésére 
77.000 ezer forint támogatást 
kapott.

6. Kiemelten közhasznú 
gazdasági társaság vezetõ 
tisztségviselõinek nyújtott 
juttatások értéke, illetve 

összege
A Kft. ügyvezetõ igazgatója 

munkaviszony keretében látja 
el a feladatát. 

A Kft. mûködésének ellenõr-
zését 3 fõs Felügyelõ Bizottság 
látja el, melynek tagjai munká-
jukért tiszteletdíjban részesül-
nek.

7. A közhasznú tevékeny-
ség rövid bemutatása

Új programjaink 2011-ben: 
Matúra, játszótéri zsibongá-
sok, Halloween party, történeti 
kiállítások (Városi Galéria: 125 
éves Városi Tûzoltóság kiállítá-
sa, Mezõtúri Mûvészeti 
Alkotótelep 30 éves jubileumi 
születésnapi kiállítása), 
Adventi programsorozat 
(együttmûködve más szerve-
zetekkel), Szent Iván éji tûzug-
rás bõvített programmal, 2012-
tõl farsangi mulatság – játszó-
ház.

Nagyon sikeres és közked-
velt volt a közösségi ház gon-
dozásában kiadott decemberi 
programajánló füzet, amely a 
városi programokat foglalta 
össze.

A Túri Vásár új helyszínen 

várta az árusító partnereinket, 
a mûvészeti napokon és vásár-
ban fellépõ elõadókat, és ter-
mészetesen a közönséget is. 

Együttmûködünk a sporttal 
foglalkozó helyi szervezetek-
kel, támogatjuk az önszerve-
zõdéseken alapuló szabadidõs 
sporttevékenységeket és segít-
jük a versenysportolók mun-
káját

2011-ben új automata bábu-
állító berendezést kapott a 
tekepálya, ezzel párhuzamo-
san folytatódtak a városi teke 
csapatbajnokság fordulói. Az 
atlétikai szakosztály sportolói 
a tavalyi évben és az õszi, - téli 
versenyeken nagyon szép 
eredményeket értek el. Az 
úszó edzõk kitartó munkájá-
nak köszönhetõen egyre több 
gyermek érdeklõdik, -és nem-
csak érdeklõdik, hanem aktív 
részesévé is válik- az úszó 
szakosztály munkája, edzései 
iránt. 

A beszámoló teljes terjedel-
mében megtekinthetõ az aláb-
bi oldalon: www.mkskft.hu

Bordács László ügyvezetõ

Köszönet a segítségért

A Harmatcsepp Óvoda életé-
ben elsõ alkalommal került meg-
rendezésre április 28-án a szülõi 
és nevelõi közösség együttmûkö-
désével megszervezett jótékony-
sági estünk. A rendezvény létre-
jöttének célja óvodánk udvari 
játékkészletének bõvítése a gyer-
mekek mozgásigényének minél 
változatosabb kielégítése érdeké-
ben.

Köszönjük támogatóink önzet-
len segítségét:

Pipacs csoport szülõi közössé-
ge, Pitypang csoport szülõi 
közössége,Pipitér csoport szülõi 
közössége, Badar Zsolt, Borsi 
Tibor, Jordán László, Borzi Kft., 
Borziné Sági Noémi, Soltész 
Gábor, Benczúr Pál, Kovácsné 
Fadgyas Ildikó, Mészáros Iván, 
Vasút ABC, Kováts Béla /Mini 
Market/, Németh Anikó /Well 
Trade/, KWS Magyarország Kft., 

Kovács Manufaktúra Mezõtúr, 
Kontér Béláné, Gála Divat és 
Ékszer, Földesi Ferenc, Lakatosné 
Rácz Gabriella, Mentész Zrt., 
Tóth Károly, Id. Nagypál 
Barnabás, Ifj. Nagypál Barnabás, 
Zuppán Zoltán, Olimpia Sörözõ, 
Papírforrás, Kelemen Márton, 
Pc-Planet ,  KOR-ZOL, 
Hófehérnemû, Adamcsik 
Fogklinika, Endrõdi László, 
Pocakos Étterem, Amper Mûszaki 
bolt, Talizmán, Hamarné Szûcs 
Gabriella, KÖFASZOL Kft., East & 
Go Szendvicsbár, Virrasztó 
Dénesné, Peppinó Cukrászda,  
Tibi Cukrászda, Gonda 
Konyhafelszerelés és 
Ajándékbolt, BBB Glass, Cerghedi 
Mária, Csoda-vár Óvoda, 
Százszorszép Óvoda, 
Gyermekkert Óvoda, Mesekert 
Óvoda.

a dolgozók
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A Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékeinek sikerei
a 2011/12- es tanévben

Tisztelt Olvasók, Kedves 
Érdeklõdõk!

A Bárdos Lajos Alapfokú 
Mûvészeti Iskola növendékei és 
tanárai minden megyei és orszá-
gos lehetõséget kihasználnak, 
hogy megmutathassák tudásu-
kat, felkészültségüket, mert ez a 
tehetséggondozásnak egy nagyon 
fontos eszköze. Szeretnénk meg-
köszönni a szülõknek és egyéb 
támogatóinknak sokoldalú segít-
ségüket, támogatásukat. 

- XII. Országos Lubik Imre 
Trombitaverseny, Zalaegerszeg. 

Karapancsev Kristóf 
Konsztantin VI. hely és Különdíj 
szép, lírai trombitajátékáért. 
Tanára Márta Irén, zongorán köz-
remûködött Tassonyi Zsolt.

- Hatvani Országos Barokk 
Fesztivál, Hatvan.

Gácsi László sikeresen szere-
pelt zongorajátékával. Tanára 
Körözsi Krisztina.

-A Gyermek és Ifjúsági 
Citerazenekarok Túri Találkozója, 
Mezõtúr.

Tücsök Citerazenekar Arany 
minõsítés és a korábban meg-
szerzett Arany Páva Nagydíj.  
Tanáruk Csider István.

-XV. Megyei Szolfézsverseny, 
Mezõtúr.

Szebenyi Kristóf Különdíj dal-
lamírásáért, tanára Csiderné 

Csizi Magdolna.
Korom Kata II. hely, Sándor 

Henrietta II. hely, Gácsi László I. 
hely. Tanáruk Karapancsevné 
Jász Ildikó, a verseny legeredmé-
nyesebb felkészítõ tanára.

-Megyei Rézfúvósverseny, 
Karcag.

Karapancsev Kristóf 
Konsztantin trombita kategóriá-
ban I. hely. Tanára Márta Irén, 
zongorán Tassonyi Zsolt kísérte.

- Éneklõ Ifjúság Minõsítõ 
Hangverseny, Szolnok.

Tücsök Citerazenekar Arany 
minõsítés, valamint külön elis-
merés kiemelkedõen magas szín-
vonalú elõadásáért. Tanáruk 
Csider István. 

- III. Nemzetközi Zongora-
fesztivál, Törökszentmiklós.

Gácsi László Különdíj romanti-
kus zongorajátékáért. Tanára 
Körözsi Krisztina.

- Területi Táncbajnokság, 
Kiskunhalas. 

Kiss László- Nagy Natália 
Területi bajnok, Fülöp Péter 
Árpád- Muzsai Anna Roberta 
latin táncokban Területi bajnok, 
Kovács Róbert Ádám- Farkas 
Tímea 4. hely latin és standard 
táncokban is. Tanáruk: Gyurkó 
László.

-XII. Országos Gitárverseny, 
Vác.

Horváth Kornél a döntõben 
bizonyíthatta tehetségét. Tanára 
Bányai László Sándor.

- IV. Megyei Gitárverseny, 
Jászberény.

Kötél Enikõ Flóra III. hely, 
Horváth Kornél Kiemelt I. díj. 
Tanáruk Bányai László Sándor.

- KOVÁTS KI MIT TUD, Karcag.
Papp Nikolett hegedûs növen-

dék a hangszeres kategória gyõz-
tese. Tanára Kuttenberg Anikó. 
Pályi Mónika II. helyezett citera 
játékával. Tanára Csider István. 

- Országos Táncbajnokság, 
Békéscsaba.

Fülöp Péter Árpád- Muzsai 
Anna Roberta II. helyezett stan-
dard és latin táncokban egyaránt. 
Tanáruk: Gyurkó László 

- I. Zeneszerzõi Pályázat, 
Mezõtúr. 

Garai Maja Anna zongora sza-
kosként nyerte el a Közönségdíjat 
„C- moll hatkezes variáció zongo-
rára” c. darabjával. 

- IV. Esély a Mûvészetre 
Országos Táncmûvészeti 
Fesztivál, Pécs.

Garai Maja Anna klasszikus 
szóló I. hely, Adamcsik Hanna és 
Soltész Anna klasszikus duett II. 
hely. Tanáruk: Gyenesné Szarvas 

Katalin.
- Tánciskolás verseny 
Lakatos Ádám- Gonda Panna 

III. hely, Tóth Szabolcs Ignác- 
Sólyom Petra IV. hely. Tanáruk 
Gyurkó László.  

- III. Szolnoki Táncmûvészeti 
Fesztivál és Koreográfus- ver-
seny, Szolnok.

Garai Maja Anna klasszikus 
szóló II. hely, Adamcsik Hanna és 
Soltész Anna klasszikus duett II. 
hely, Achs Anna, Adamcsik 
Fanni, Antal Dzsenifer, Csernyán 
Tünde, Farkas Nikolett, Garai 
Maja Anna, Giricz Nóra, Sipos 
Renáta és Toldi Boglárka csoport-
ja III. hely. A tiszaföldvári csopor-
tok egy II. hely, egy III. hely és 
egy Különdíj tulajdonosai. 
Tanáruk Gyenesné Szarvas 
Katalin.

Mindannyiuk nevében még 
egyszer köszönöm az eredmé-
nyekhez vezetõ utat, a szülõi és 
egyéb támogatásokat, anyagi 
segítséget!

Gratulálok a fenti gyerekeknek 
és tanáraiknak! Várjuk az Ön 
gyermekét is iskolánkba!

Karapancsevné Jász Ildikó
Intézményegység-vezetõ

www.bardos-mezotur.hu 

Ismét gyûjtést szervezünk a Békésszentandráson megren-
dezett csángó magyarok anyanyelvi kézmûves táborban 
résztvevõ, Külsõrekecsinrõl érkezõ gyermekek számára.

A tábor ideje: 2012. július 10-21.
Létszám: 20 fõ

Hetedik éve patronáljuk a táborban résztvevõ gyerekeket.
Itt szeretnénk kérni a segítségüket, ha valakinek felesleges 
iskolai felszerelése, táskája, hátizsákja, tartós élelmiszere 

volna, kérem értesítsenek a következõ telefonszámon:
Patkós Éva: 06-30/328-18-40

Karsai Istvánné: 06-56/351-633 (Földvári út 47.)
Segítségüket elõre is köszönjük!

Oszvald Marika
operettrõl-operettre címû mûsora

2012. 07. 12. 18h
Mezõtúr, Városi Színházterem

Jegyek vásárolhatók a Közösségi Ház I. emeletén
2012. június 14-tõl 1.200,- és 1.000,-Ft-os áron!

/az ülõhely elhelyezkedésétõl függõen/
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Az Emberség Napja

Egy egész napos rendez-
vénysorozatot szánt a 
város június 17-én, az 
Emberség napja alkalmá-
ból arra, hogy megemlé-
kezzen Botyánszky János 
evangélikus esperesrõl, a 
mezõtúrról elhurcolt zsi-
dókról valamint egy 
ünnepi kiállítás is nyílt 
ugyanezen a napon a 
Városi Galériában, hiszen 
a zsinagóga idén 150 
éves.

„Mezõtúri polgárokra emlé-
kezünk, akik vagy áldozatok, 
vagy igaz emberek voltak az 
embertelenségben. Hajtsunk 
fejet azok elõtt, akik tevéke-
nyen részt vettek városunk, 
országunk fejlõdésében. Az 

akkori mezõtúri emberekre, 
akiknek csak egy bûnük volt, 
hogy zsidónak születtek. 
Azokra a pékekre, kereske-
dõkre, orvosokra, tanárokra, 
cipészekre, patikusokra, kiket 
kollektív bûnösként elhurcol-
tak és a náci hóhérok elé vetet-
tek.

Lehet-e akármely nemzet 
egyetemesen bûnös?

Lehet-e bûnös a három 
hónapos csecsemõ, egy tini 
lány vagy akármely becsületes 
ember, csak azért mert vala-
mely nemzet szülötte, vagy 
azért mert népének néhány 
tagja embertelen erõket szol-
gált.

Természetesen nem!
Aki ellenséget keres, az 

háborút talál, aki barátokat, 
azok békességet. Aki békessé-
get nyer, az Istent találja meg, 
amint azt Botyánszky János is 
tette. Áthatotta Õt az ember-
ség, mely több az elfogadás-
nál, tisztelte és becsülte min-
den embertársát, nem mérle-
gelt, csak azt cselekedte, amit 
a szíve diktált!

Emlékezni szükséges. 
Emlékezni minden ártatlan 
áldozatra. Emlékezni a jóra, 
melybõl erõt meríthetünk, és a 
rosszra, melybõl okulhatunk, 
de szükség van a megbocsá-
tásra is, hogy utána szívünket 
a szeretet és békesség tölthes-
se el.”

Részlet Batta Attila Viktor 
alpolgármester megemlékezõ 
beszédébõl.

Hezrczeg Zsolt polgármester és Györfi 
Sándor szobrászmûvész leleplezi 
Botyánszky János evangélikus esperes 
emlékmûvét

A leszármazottak õsi szokás szerint 
elhelyezik a megemlékezés kavicsait

Ünnepi kiállítás a Városi Galériában

Mezõtúr Város Önkormány-
zata nevében köszönetet nyil-
vánítunk az alábbi támoga-
tóknak: 

Achs Károlynak és családjá-
nak, Baukó Bélánénak, Batta 
Attila Viktornak, Dávid 
Anikónak, dr. Draskovits 
Dénesnek, Herczeg Zsoltnak, 
dr. Horváth Józsefnénak, dr. 
Kozma Tamásnak és dr. Forrai 
Katalinnak, Erdõs Klárának, 
Erdõs Veronikának, 
Evangélikus Egyházközségnek 
és híveinek, Gubucz Máténak, 
Gyarmati Imrénének, Gyõrfi 
Sándornak, Henry Dunant 
Klubnak, Kálnai Lajosnak, 
Kepe Ferencnek, Kétpó Község 
Önkormányzatá-nak, Király 
Imrénének, Mezõtúr és 
Környéke Víz- és Csatornamû 

Kft-nek, Mezõtùr Mûvészeti 
Közalapítvànyának, Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport 
Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek, Mlinárcsek 
Jánosnak, Mlinárcsekné Deme 
Katalinnak, Polgármesteri 
Hivatal Mûszaki Iroda és a 
Polgármesteri Kabinet munka-
társainak, Nagyboldog-asszony 
Katolikus Plébánia híveinek, 
Pusztai Zsoltnak, Református 
Egyházközségnek, Ritter csa-
ládnak, Szabó Andrásnak, 
Szathmári Józsefnek, Takács 
Józsefnek, Tóth Sándornak és 
nejének, Törökné Papp 
Rózának, akik a Botyánszky 
János emlékszobor megvalósu-
lását segítették.

MIÉRT ??!!

Városunkban ünnepeltük 
több helyszínen is az 
Emberség Napját. 
Emlékezve az elhurcolt 
mezõtúri zsidókról és 
arról az emberrõl, aki az 
esetleges megtorlással 
nem törõdve harangszóval 
búcsúztatta az elhurcolt 
tömeget.

Botyánszky Jánosról beszé-
lek, a Nagyapámról. Hétfõn reg-
gel kimentem az emlékmûhöz, 
hogy egyedül is megnézhes-
sem, és legnagyobb megdöbbe-
nésemre és felháborodásomra 
azt tapasztaltam, hogy több 

koszorúból KILOPTÁK A 
VIRÁGOKAT, megcsonkítva 
ezzel ezeket. A család által vitt 
virágok egy része kidobálva, 
vagy hiányzik.

Kérdem én, hogy tehetnek 
ilyet „emberek”!? Ez a mûem-
lék nem egy emberé, nem a 
családé, a VÁROSÉ! Miért nem 
lehet e kegyeletet tiszteletben 
tartani és megõrizni!?

Akárki tette is,  azt üzenem 
neki: szégyellje magát és mon-
danék mást is, de azt az újság 
nem nyomtathatja ki.

Sajnálattal írta:
Jaksits Lenke

Botyánszky János evangélikus esperes leszármazottai az emlékmûnél
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Szent Iván éji tûzugrás

2012. június 24-én a hagyo-
mányok szerint megrendezésre 
került a nyári napforduló ünne-
pe, amelyet Mezõtúr tûzgyúj-
tással-tûzugrással ünnepel évek 
óta.

Idén ismét megtalálta min-
denki a számítását, aki egy kel-
lemes délutánt, estét kívánt 
eltölteni a Múzeum téren, 
legyen az gyerek vagy felnõtt. 
Volt itt minden, ami kell: légvár, 
trambulin, szerencsehorgászat, 
arc- és testfestés, koszorúfonás, 
teaház és a Magyar Úti Megálló 
rögtönzött pultja.

A mûsorra sem lehetett 
panasz, hiszen Szabó Lászlóné 
Marika mazsorett csoportja 
után a Fabula Bábszínház 
Mazsola címû bábelõadását lát-
hatták a gyerekek. Ezután a 
Tisza Banda és a Kankalin 
Néptáncegyüttes húzta és taní-
totta a talpalávalót, majd a 
Tûzfészek Tûzzsonglõr 

Társulattól láthattunk egy iga-
zán látványos produkciót. 
Segítségükkel gyulladt meg a 
Szent Iván éj máglyája, mely-
nek parazsát sok-sok bátor 
jelentkezõ lelkesen ugrotta át.

Orosz A.
Ezúton is nagyon köszön-

jük a Szent Iván-éji mulatság 
megrendezésében nyújtott 
támogatást.

M e z õ t ú r  Vá r o s 
Önkormányzata, Múzeum tér 
lakói, Magyar Úti Megálló, AS 
Pékség, Zuppán Zoltán, Patkós 
Éva, Szûcs Gergely, Kelemen 
Márta, Kacskó Zsófia, Kara 
Zsófi, Kelemen Mártonné, 
Szûcs Dániel, Szegényné 
Fehérvári Ildikó, Baukó Péter.

Külön köszönjük a Baracsi - 
Paletta 97. Kft. segítségét, akik 
minden évben biztosítják a 
máglyához szükséges faanya-
got!

Bordács László ügyvezetõ

„Emlékeink szétesnek,...

...mint a régi szövetek. Már 
minden csak dirib-darab, szi-
lánk, avitt kacat” – Márai Sándor 
gondolatával köszöntötte az 
egyik régi színjátszó, Kovács 
Sándor társait, akik eljöttek a 
városi könyvtár által szervezett 
találkozóra. Az ’50-es, 60-as 
években nagyon sokszínû tevé-
kenység folyt a városi kultúrott-
honban. Virágzott a színjátszó 
és a zenei élet valamint a tánc-

mozgalom. Megyeszerte ismer-
tek voltak az Egressy Gábor 
Színjátszó Kör elõadásai. A 
közönség imádta a Moliere dara-
bokat (Úrhatnám polgár, Dandin 
György, avagy Duda Gyuri, 
Képzelt beteg, Tartuffe), 
Szigligeti Ede: Cigányát. A jelen-
lévõk szívesen porolták le emlé-
keiket és vidáman rakták össze a 
mozaikokat, s boldogan idézték 
fel a Fehér Anna, a Vén 
Bakancsos és fia a huszár, a 

Kocsonya Mihály házassága, Az 
egy lócsiszár virágvasárnapja, a 
Bekötött szemmel vagy éppen a 

híres Szabad szél elõadások pró-
báinak, bemutatóinak felejthe-
tetlen pillanatait. Szívesen szól-
tak Suppe: A chertaldói vásár 
címû darabjáról, mely nagy 
városi összefogással (énekkar, 
zenekar, színjátszók) született 
meg.  Gyertyát gyújtottak az eltá-
vozottakért (Berczeli Gyula igaz-
gató-rendezõ és felesége, 
Herbály András zenei rendezõ, 
Csabai Wagner József – díszle-

tek, Szilágyi István zenész,  
Gonda Gézáné titkár és súgó,  a 
kiváló színjátszók: T. Nagy 
István, Hargittai Jenõ,  Füstös 
Jenõ, Kecse István, Kosnár Lajos, 
a Juhász testvérek,  Csipes 
Mihály, Tóth László, Rohony 
Gábor és felesége, Szabó Gábor, 
Gy. Szabó Sándor, Papp Dénes, 
Bihari Ferenc, Nádházi Gyula, 
Török András gondnok). 

Az összejövetelre készülve 
többen eljutatták a régi elõadá-

sokról készült felvé-
teleket, melyeket 
most nagy öröm volt 
együtt újra látni – 
Berczeli Gyula vetí-
tésében.  Reméljük, 
hogy az elõttünk 
álló jövõben lesz 
még módunk újabb 
találkozásra, éppen 
ezért ismételten kér-
jük, hogy akinek 
van még ebbõl az 
idõszakból fotója, 
plakátja, az jutassa 
el a könyvtárba! 

Ezúton is köszönjük az eddigi 
sok-sok segítséget!

BoldogM. 

A színjátszó találkozó résztvevõi a könyvtárban  – elõtérben T. Nagy István fele-
sége, Irénke néni – lányaival (balján Irénke, jobbján Marika)

Elsõ sor: Szilaj Erzsébet, Kálnai Mancika, Pálfi Pöszi. 
Második sor: Kovács Sándor, Pappné Gál Mici, Csider 
Pöszike, Törjék Éva. Harmadik sor: Kõmûves Erzsike, 
Berczeli Ildikó, Hamza Manyi, Törjék Jutka. 
Negyedik sor: Berczeli Endre, Török Imre, Berczeli 
Gyula 

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület
 ügyeleti beosztása

2012. július 01 – július 31-ig
2012. 07. 05.  14,00 – 17,00 20/502-4370
2012. 07. 12. 14,00 – 17,00 30/602-9717
2012. 07. 19. 14,00 –17,00 70/351-2834
2012. 07. 26. 14,00 – 17,00  20/214-4756

Az egyesület nevében
Szabó András elnök
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Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, 
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: 
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ, 
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Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 
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Lapzárta: 2012. július 4. (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 érke-
zett anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem 
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Készenléti gyógyszertár
Június 29- július 5-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Július 6-12-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Június 30-án és július 1-jén
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/3234843
Július 7-8-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/9635209

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Zámbó Sándor élt 64 évet,
Petyus Istvánné Zélics Katalin élt 74 évet,

Mucha János élt 72 évet,
Csider Zsigmond élt 78 évet,

Bán Imre élt 72 évet,
Vidinszki Gyula élt 79 évet,

Máté Imréné Csider Erzsébet élt 91 évet.

Lõrincz Lili JázminLõrincz Lili Jázmin
(Takács Nikoletta)(Takács Nikoletta)

TÚRI VÁSÁR
2012. AUGUSZTUS 12.

A TÚRI LOVAS KLUB SPORTEGYESÜLET
2012-ben is rendez

napközis 

LOVASTÁBORT

Mezõtúron
Idõpontok:

Július 09 – július 13
Július 16 – július 20

Lovastábor haladók részére
Július 23 – július 27

Érdeklõdni, jelentkezni a
06/70-543-5035-os telefonszámon lehet!

Lukács PetraLukács Petra
(Kovács Renáta)(Kovács Renáta)

Rafael Károly ValentinRafael Károly Valentin
(Rafael Mária)(Rafael Mária)

Szalai Melinda ErzsébetSzalai Melinda Erzsébet
(Balogh Erzsébet)(Balogh Erzsébet)

Faragó Tamás „ROSE” Kupa 
Gyermek Vízilabda Torna

Mezõtúr, Strandfürdõ

2012. július 14-15.

Véget ért az East Fest

Elsõ szervezéshez mérten, nagyon profi, gördülékeny ren-
dezvényt látogathatott a közönség június 14-16. között. A 
három színpadon, mindenki igényeit kielégítõ programok 
közül válogathatott az ide látogató, mely korosztályi szempont-
ból is szépen megoszlott.

A színvonalas fellépõk sem okoztak csalódást, hiszen érzõ-
dött a produkciókon, hogy kifejezetten jól érezték magukat, 
remélhetõleg el is viszik a rendezvény jó hírét szerte az ország-
ba. Jövõre visszavárjuk a fesztivált, remélhetõleg még több 
vendéggel és fellépõvel.

Vékony
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