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Rendõrségi ajánlás a népszámlálás idõszakára - 

Óvakodjunk a trükkös csalóktól
Védjük lakásunkat, udva-

runkat és kertünket. 
2011. október 1-je és október 

31-e közötti idõben nép- és 
lakásszámlálásra, továbbá az 
ebbõl kimaradtak 2011. novem-
ber 8-ig történõ pótösszeírására 
kerül sor. 

A bûnözõk viszont ebben az 
idõszakban sem pihennek, 
kihasználhatják ezt a lehetõsé-
get, hogy  pénzhez, értékhez 
jussanak. Módszerük legfõbb 
jellemzõje lehet például, hogy 

számlálóbiztosnak kiadva 
magukat kihasználják az embe-
rek jóhiszemûségét, gyanakvá-
sának hiányát és figyelmüket 
elterelve otthonaikba könnyû-
szerrel bejutva tõlük különbözõ 
értékeket (pl.: ékszereket, kész-
pénzt, stb.) tulajdoníthatnak el. 

Rendõrségi tapasztalat, hogy 
a lopás tényét legtöbbször csak 
késõbb észlelik a sértettek. 
Elõfordulhat viszont, hogy a 
kiszemelt áldozat már azonnal 
észleli a lopást, de 

FELHÍVJUK A 
FIGYELMET,

ellenállni csak az adott helyzet 
mérlegelésével szabad, mert az 
addig „csak” megtévesztésre, 
figyelemelterelésre koncentráló 
elkövetõ a zsákmány megszer-
zése érdekében, akár a testi 
épséget veszélyeztetõ magatar-
tást is tanúsíthat, erõszakot 
alkalmazhat. Célszerû mások 
(szomszédok, járókelõk) segít-
ségét kérni. 

Mi jellemzõ a trükkösen 
elkövetett lopásra, illetve csa-
lásra?     

Az elkövetõkre jellemzõ, 
hogy küllemük ápolt, rende-
zett, modoruk megnyerõ, hatá-
rozott fellépésükkel beférkõz-
hetnek az emberek bizalmába. 
Sokféle hihetõ, életszerû törté-
netbe, legendákba szövik bele a 
valójában megtévesztõ és min-
dig haszonszerzésre irányuló 
mondandójukat. 

A népszámlálás során „hiva-
talos személy”-nek kiadva 
magukat járhatnak házról 
házra, majd miután bebocsátást 
nyernek a lakásba, vagy házba, 
az alkalmas pillanatban elemel-
hetik értékeiket.

Bárhol felbukkanhatnak az 
ország területén!

A bûnelkövetõk feladatmeg-
osztása kifinomult, modern hír-
közlési eszközökkel kommuni-
kálnak, és sorozatban követhet-
nek el hasonló bûncselekmé-
nyeket.

Kérjük, hogy a késõbbi felde-
rítés érdekében a lehetõ legtöbb 
adatot adják meg számunkra az 
elkövetõkrõl, az általuk hasz-
nált gépjármûrõl. 

Mirõl ismerhetõ fel a szám-
lálóbiztos?  

Magyarország területén 2011. 
szeptember 27. és 30. közötti 
idõben, mintegy 40 000 számlá-
lóbiztos minden egyes lakott 
épületbe (lakás, családi ház) 
eljuttat egy-egy úgynevezett 
adatfelvételi csomagot. Ezen 
szerepel az összeíró személy 
neve, azonosítója és telefonszá-
ma. 

A számlálóbiztosok szemé-
lyét a Központi Statisztikai 
Hivatal

06-80-200-014,
06-80-200-224

ingyenesen hívható, zöld szá-
main ellenõrizhetik le!

A számlálóbiztos magát 
számlálóbiztosi igazolvánnyal 
igazolja, amelyen szerepel a 
neve és aláírása, az azonosító-
száma, valamint a kártya hátol-
dalán a település jegyzõjének 
az aláírása. 

A számlálóbiztosi igazolvány 
kizárólag a számlálóbiztos sze-
mélyazonosságát igazoló fény-
képes igazolvánnyal (személyi 
igazolvány, jogosítvány, útle-
vél) együtt érvényes.

2011. október 1. és 31. közötti 
idõben a számlálóbiztosok fel-
keresik a lakásokat az össze-
írás, valamint a papír alapú 
önkitöltõs kérdõívek begyûjté-
se miatt. 

2011. november 1. és 8. 
között pótösszeírásra kerül sor 
a kérdezõbiztosok által, hagyo-
mányos úton, továbbá lehetõ-
ség nyílik az összeírásra, a tele-
pülés polgármesteri hivatalá-
ban.

Amennyiben bármely okból 
kétsége merülne fel, 

folyt a 2. old.



Személyi változások:
Módosult a Képviselõ-testület 

Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatáról szóló 5/2011. 
(II.04.) önkormányzati rende-
let, mely értelmében az alpol-
gármester foglalkoztatási jogvi-
szonyban tölti be tisztségét.

A képviselõ-testület Batta 
Attila Viktort Mezõtúr Város 
Önkormányzata fõállású alpol-
gármesterévé választotta. Az 
alpolgármester megbízatása 
2011. szeptember 29-étõl az új 
képviselõ-testület alakuló ülésé-
ig tart. 

Tekintettel a fenti változások-
ra, módosult a képviselõ-testü-
let bizottságainak és tisztségei-
nek összetétele is. A bizottsá-
gok állandó tagjainak létszáma 
azonban változatlan maradt.

Gazdasági ügyekben:
Elfogadták az önkormányzat 

2011. évi költségvetésének I. fél-
éves végrehajtásáról szóló 
beszámolót.

A Mezõtúr és Környéke Víz- 
és Csatornamû Kft. 5,7 millió Ft 
egyszeri mûködési támogatás-
ban részesült, melyet a mezõtú-
ri tanuszoda hõszivattyús rend-

szerének kiépítésére vonatkozó 
- hatóság által elõírt - engedélye-
zési tervek elkészítésére fordíta-
nak.

Mezõtúr Város Hivatásos 
Önkormányzati Tûzoltósága a 
tûzoltó laktanya felújítására 
2010. évben pályázatot nyújtott 
be. A pályázati önerõt az 
Önkormányzat biztosítja a 
Tûzoltóság 2010. évi pénzma-
radványa terhére.

A képviselõ-testület zárt ülé-
sen döntött a komp üzemelteté-
sérõl. Mezõtúr Város 
Önkormányzata 2012. január 
1-jétõl maga látja el az üzemel-
tetési feladatot.

Új önkormányzati rendelet:
2011. október 15-étõl hatályba 

lép a közterületen történõ sze-
szesital fogyasztás korlátozásá-
ról szóló önkormányzati rende-
let, mely értelmében szabály-
sértési eljárás folytatható le az 
önkormányzati rendeletet meg-
szegõk ellen. 

Sajtó témában:
Döntés született a Mezõtúr és 

Vidéke önkormányzati lap 
Alapító Okiratának módosításá-
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értesítse a rendõrséget az 
ingyenesen hívható 107, vagy 
112-es számon!

Hogyan elõzhetjük meg a 
bajt?

A népszámlálás idõszaka 
mindenki elõtt ismert. Annak 
érdekében, hogy ne váljanak 
trükkös lopás, vagy csalás áldo-
zatává, készüljenek fel a szám-
lálóbiztosok fogadására, akik-
nek érkezésérõl az adatszolgál-
tatói csomagon vagy a címen 
hagyott értesítõn megadott elér-
hetõségen tájékozódhatnak.  

A népszámlálás során a sze-
mélyes okirataikat a számláló-
biztosok nem kérhetik el, õk 
viszont hitelt érdemlõen, okmá-
nyaikkal tudják magukat iga-
zolni. 

Ha idegent engednek be ott-
honukba, soha ne hagyják fel-
ügyelet nélkül!

Több ismeretlen látogató ese-
tén, ha lehetõség van rá, java-

solt egy rokont, vagy szomszé-
dot is áthívni a biztonság meg-
teremtése érdekében. 

A számlálóbiztosok érkezése 
kiszámítható, de mint arra fel-
hívtuk a figyelmet ebben az 
idõszakban megjelenhetnek a 
trükkös csalók is. 

Az áldozattá válás elkerülése 
érdekében értékeit (ékszerek, 
készpénz, takarékbetétkönyv, 
bankkártya, stb.) kezelje a sze-
mélyes okmányaitól (személyi 
igazolvány, lakcímkártya, útle-
vél, jogosítvány, TAJ kártya, 
adó kártya, stb.) külön.      

Mi a teendõ a bajban?
Azonnal értesítse a rendõrsé-

get az ingyenesen hívható 107-
es, vagy a 112-es segélyhívó 
számokon, vagy korábbi bûn-
cselekményre utaló adat esetén 
névtelenül hívhatja a rendõrség 
által mûködtetett Telefontanú 
ingyenes számát is: 06-80/ 551-
11

Általános tudnivalók a népszámlálással
kapcsolatban

1. Mikor tartják a népszámlá-
lást?

A 2011. évi népszámlálásra 
október 1. és 31. között kerül sor. 
Ez a teljes körû lakás- és személy-
összeírás azonban egy meghatá-
rozott „eszmei idõpontra”, vonat-
kozóan készít állapotfelvételt. Az 
eszmei idõpont ezúttal 2011. 
október 1. (szombat) 0.00 óra 
lesz, vagyis a válaszokat mindig 
erre az idõpontra gondolva kell 
megadni.

2. Ki mindenkit, mi mindent 
számolnak meg?

Az eszmei idõpontra vonatko-
zóan Magyarország területén 
számba vesznek minden lakást 
és minden itt élõ természetes sze-
mélyt. Ez vonatkozik mindazok-
ra a magyar állampolgárokra, 
akik az ország területén életvitel-
szerûen élnek, vagy ha külföldön 
vannak, akkor csak átmenetileg 
(12 hónapnál rövidebb ideig) tar-
tózkodnak ott. Összeírják még az 
ország területén 3 hónapnál hosz-
szabb ideig tartózkodó külföldi 
állampolgárokat és a hontalan 
személyeket is. Az adatfelvétel 
során számba vesznek az ország 
területén minden lakást, lakott 
üdülõt, egyéb lakóegységet, illet-
ve közösségi éjszakai elhelyezést 
szolgáló intézményt.

3. Kötelezõ-e az adatszolgál-
tatás? Ha valaki megtagadja, 
mire számíthat?

A népszámlálás végrehajtását 
az Országgyûlés által elfogadott 
törvény rendeli el. Az adatszol-
gáltatás minden kérdésre kötele-
zõ, kivételt képeznek ez alól az 
anyanyelvre, a nemzetiségre, val-
lásra, egészségi állapotra, fogya-
tékosságra vonatkozó kérdések, 
amelyek szenzitív (érzékeny) 
kérdések, így ezekre a válaszadás 
önkéntes. A kötelezõ adatszolgál-
tatás megtagadása a törvény sze-
rint szabálysértés.

4. Mi a népszámlálás felada-
ta?

A népszámlálás az egyedüli tel-
jes körû statisztikai adatgyûjtés, 
amely egy adott idõpontra vonat-
kozva számba veszi az ország 
valamennyi lakosát és lakását, és 
átfogó képet nyújt az ország, a 

társadalom valós állapotáról, vál-
tozásairól. A népszámlálás fel-
adata, hogy ezeket az adatokat 
rendszeres idõközönként (10 
évenként) összegyûjtse és – 
összesített formában – nyilvános-
ságra hozza, hogy az információk 
mindenki számára hasznosítha-
tók legyenek.

5. Mire jó a népszámlálás?
A népszámlálás adatai megbíz-

ható alapot adnak az országos 
szintû gazdasági, szociális és 
területfejlesztési döntésekhez. 
Hosszú távra nyújtanak segítsé-
get a tervezéshez, prognózisok 
készítéséhez, a fejlesztési irá-
nyok meghatározásához – nem 
csak országos, hanem európai, 
sõt világviszonylatban is. A nép-
számlálás jelentõsége nem csu-
pán a népességszám egyszerû 
megállapítása, hanem összetétel-
ének részletesebb leírása és olyan 
elemzések, összefüggések feltá-
rása is, amelyekre egy népesség-
nyilvántartás nem tud választ 
adni. A népszámlálást követõ tíz 
évben készülõ statisztikai és szo-
ciológiai felmérésekhez is – ame-
lyek csupán a lakosság egy kivá-
lasztott részét (mintát) vizsgál-
ják, s így csak becsléseknek 
tekinthetõk – csak egy teljes körû 
népszámlálás tud megbízható 
viszonyítási keretet nyújtani.

6. Az országos számlálást ele-
jétõl a végéig a Központi 
Statisztikai Hivatal intézi?

A népszámlálás olyan nagysza-
bású országos feladat, amelynek 
lebonyolítása meghaladná a 
Központi Statisztikai Hivatal 
lehetõségeit. A KSH felelõssége a 
népszámlálás elõkészítésének és 
végrehajtásának szakmai irányí-
tása, az elektronikus adatgyûjtés 
elvégzése, valamint az adatok fel-
dolgozása és közzététele. Az 
adatgyûjtés területi végrehajtásá-
ban azonban a helyi önkormány-
zatok, jegyzõi irodák is nagy sze-
repet kapnak: õk szervezik – a 
KSH szakmai szempontjai alap-
ján – a számlálóbiztosokat, vala-
mint gondoskodnak a helyi szin-
tû oktatások megvalósításáról, 
helyszínérõl.

dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Tájékoztató a képviselõ-testület 2011. szep-
tember 29-ei ülésének döntéseirõl

folyt a 3. old.
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ról, mely többek között a lap 
megjelenési formájának válto-
zása és személyi változások 
miatt vált idõszerûvé. 
Újdonságként a felelõs szer-
kesztõ mellett szerkesztõ bizott-
ság mûködik majd a jövõben.

Lakossági pályázatok:
Ismételten döntött a képvise-

lõ-testület az elsõ lakáshoz 
jutást elõsegítõ pénzügyi támo-
gatás iránti pályázat kiírásáról. 
Az erre vonatkozó pályázati 
kiírás a Mezõtúr és Vidéke lap-

ban és a www.mezotur.hu hon-
lapon megtekinthetõ. A pályá-
zatot a képviselõ-testület 2012. 
januári soros ülésén bírálja el.

Önkormányzatunk ismételten 
csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjpályázat 2012. évi for-
dulójához. A pályázati kiírás a 
Mezõtúr és Vidéke következõ 
lapszámában és a www.
mezotur.hu honlapon lesz elér-
hetõ.

dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Pályázati kiírás

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete tájékoztatja a mezõtúri 
lakosokat és a Mezõtúrra letele-
pedni szándékozókat - akik elsõ 
önálló lakásukat szeretnék építeni 
vagy vásárolni -, hogy ezen kérel-
mezõket vissza nem térítendõ 
anyagi támogatásban részesítheti 
az önkormányzat. Az önkormány-
zati támogatás iránti pályázatot a 
képviselõ-testület írja ki évente 
egy alkalommal, szeptemberi 
soros ülésén. Az ezzel kapcsola-
tos kérelmeket Pályázat formájá-
ban lehet benyújtani – Pályázati 
lapon. A „Lakáshoz jutást elõsegí-
tõ pénzügyi támogatást” pályázat 
útján a 

- nagykorú, de 35. életévüket 
legfeljebb a pályázat benyújtásá-
nak évében betöltõ: fiatal házasok 
vagy élettársi kapcsolatban élõk, 
gyermekét egyedül nevelõ, illetve 
egyedülálló személyek igényelhe-
tik, akiknek külön-külön, vagy 
együttesen megszerzett lakóingat-
lan tulajdona még soha nem volt,

- a pályázó mezõtúri állandó 
lakcímmel rendelkezzen és 
Mezõtúron építsen vagy vásárol-
jon lakást,

- a pályázók egy fõre jutó havi 
nettó jövedelme a mindenkori 
minimálbér kétszeresét ne haladja 
meg,

- a vétel tárgyát képezõ lakás 
megfelelõ karbantartás mellett 
legalább 15 évig lakás céljára 
alkalmas legyen,

- a pályázók lakásépítés esetén 
rendelkeznek legalább egymillió 
forint forgalmi értékû mobilizál-
ható ingó és ingatlan vagyonnal,

- az adásvételi szerzõdés tárgyát 
képezõ ingatlan tulajdon jogának 
megszerzésével a pályázó önálló 
lakása biztosított legyen,

- a vásárolt, illetve épített lakás 
nagysága nem haladja meg a 
lakáscélú állami támogatásokról 
szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rende-
let 3. § (2) bekezdésében megha-
tározott méltányolható lakásigény 
mértékét és legalább komfortos 
fokozatú.

A feltételeknek együttesen kell 
fennállnia.

A pályázathoz csatolni kell:
- lakásvásárlás esetén adásvételi 

szerzõdést vagy elõszerzõdést,

- lakásépítés esetén jogerõs épí-
tési engedélyt,

- 30 napnál nem régebbi tulaj-
doni lap másolatot, 

- a pályázat benyújtását meg-
elõzõ három hónap egy fõre jutó 
havi nettó jövedelmének igazolá-
sát.

Elsõ lakáshoz jutók részére:
- új magánlakás építéséhez és 

vásárlásához legfeljebb 500.000 Ft 
vissza nem térítendõ önkormány-
zati támogatás,

- használt lakás vásárlásához 
legfeljebb 300.000 Ft vissza nem 
térítendõ önkormányzati támoga-
tás nyújtható.
Nem pályázhat a támogatásra:

- aki a helyi támogatás elnyeré-
sére irányuló eljárás során olyan 
valótlan nyilatkozatot tesz, adatot 
közöl, amely számára jogtalan 
elõnyt biztosítana,

- aki lakás egészének vagy 
részének tulajdonjogával, vagy 
haszonélvezeti jogával rendelke-
zett, vagy rendelkezik, ide nem 
értve az öröklés útján szerzett és 
haszonélvezettel terhelt lakást,

- a támogatás nem vehetõ 
igénybe a Ptk. szerinti hozzátarto-
zótól történõ lakásvásárláshoz, 
illetõleg az önkormányzati bérla-
kás bérlõ által történõ megvéte-
léhez.

A képviselõ-testület határozat-
tal állapítja meg a vissza nem 
térítendõ támogatásban részesü-
lõk nevét és a támogatás összegét. 
Az eredménytelenül pályázókat 
levélben értesíti.

A pályázatokat a „Pályázati 
adatlapon” kell benyújtani, ame-
lyet a polgármesteri hivatal 
magasföldszint 16-os szobájában 
lehet igényelni díjmentesen vagy 
a folyosón lévõ fali tartóból is elvi-
hetõ!

A pályázatok benyújtására a 
hirdetmény megjelenésétõl szá-
mított 30 napon belül van lehetõ-
ség a Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Iroda 16. számú helyisé-
gében, Szendi Ilona ügyintézõnél, 
ügyfélfogadási idõben:

hétfõn: 8.00 – 11.00, 12.15 – 
16.00, csütörtökön: 8.00 – 11.00, 
szerdán: 8.00 – 11.00, 13.00 – 
16.30, kedden és pénteken nincs 
ügyfélfogadás.

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2011. szeptember 8-ai soron 

kívüli ülésén önkormányzati rendeletet alkotott a szociális rászo-
rultságtól függõ pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
8/2009. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a polgármesteri hivatal 
szervezési irodáján, valamint a városi könyvtárban.

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

Mezõtúr, 2011. szeptember 20.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ 

Mezõtúr Város Önkormányzata 
Tisztelettel meghívja

Önt és kedves hozzátartozóit 
2011. október 23-án az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc

55. évfordulója alkalmából rendezett 
városi megemlékezésre.

9.00 Tûzzománcmûvészek Magyar Társaságának kiállítás 
megnyitója. Helye: Városi Galéria (Mezõtúr, Múzeum tér 1.). 
Megnyitja: ifj. Gyergyádesz László mûvészettörténész, a 
Tûzzománcmûvészek Magyar Társaságának elnöke.
10.00 Ünnepi Istentisztelet. Helye: Belvárosi Református 
Nagytemplom.
11.00 Megemlékezés, koszorúzás a Városháza elõtti 1956-os 
emlékmûnél. Ünnepi köszöntõt mond: Batta Attila Viktor 
Mezõtúr Város alpolgármestere.
Ünnepi mûsor: a Mezõtúri Református Kollégium, Gimnázium, 
Szakközépiskola és Általános Iskola diákjai. Helyszín: Kossuth 
tér.
11.50 Díjak, kitüntetések átadása a Városháza Dísztermében. 
A mûsorban közremûködnek: a Mezõtúri Református 
Kollégium Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 
diákjai. Az elismeréseket átadja: Herczeg Zsolt Mezõtúr város 
polgármestere.

2011. október 22-én 14.00 órakor

Kun Emlékhely avatás a 
Székeskertben  (Túrkevei út mellett).
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A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület és a
Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt, 

családját, barátait a Munka és élet – 
Szemelvények a mezõtúri iparosmûhelyek

történetébõl
címû idõszaki kiállításának megnyitójára.

A megnyitó helye, ideje: Túri Fazekas Múzeum 
2011. október 14. (péntek) 14 óra

A megnyitón, a múzeum tornácán (az Iparosok 
Falán) kerül felavatásra a mezõtúri bognárok és 

kerékgyártók elõtt tisztelgõ emléktábla.

KÓBORKA Túri Állatvédõk Közhasznú 
Egyesülete

www.koborka.uw.hu

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL 
KERÉKPÁRTÁROLÓ MEZÕTÚRON!

Mezõtúr Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Környezet és Energia 
Program keretében (KEOP) meghirdetetett „Fenntarthatóbb 
életmódot és fogyasztási lehetõségeket népszerûsítõ, terjedésü-
ket elõsegítõ mintaprojektek beszerzésére” elnevezésû pályáza-
ti felhívásra

„Kerékpározással a környezettudatosságért Mezõtúron” cím-
mel.

A projekt összköltsége  9.999.500.-Ft.
Támogatás összege: 9.499.525.-Ft. 
Támogatás mértéke: 95%. 
Pályázat azonosítószáma: KEOP-6.2.0/A/09-2010-0091
A projekt során a Teleki Blanka Gimnázium (Mezõtúr, Dózsa 

Gy. u. 17.) területén 100 férõhelyes fedett kerékpártároló épült, 
ami hozzájárul ahhoz, hogy az iskola tanulói és dolgozói – a 
megfelelõ körülmények biztosításával – kerékpárral járhassa-
nak munkába. 

A roma pályázathoz: legyen ez is egy Felhívás
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés 
Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottsága pályá-
zatot hirdet roma származású fiatalok részére 
2011. évi tanulmányaik támogatására. A pályázati 
kiírás és adatlap a www.jnszm.hu honlapról 
letölthetõ.

Mókás fizika

2011. szeptember 24-én a fizi-
ka tudományára csodálkozhat-
tak rá kicsik és nagyok a 
Szabadság téri játszótéren a 
közösségi ház szervezésében. 
A kiállításon minden korosztály 
lehetõséget kapott arra, hogy 
kipróbálhassa a különlegesebb-
nél különlegesebb eszközöket 
az óvodásoktól kezdve a közép-

iskolásokon át egészen a felnõt-
tekig. Már a kiállítás kezdetén 
szép számú érdeklõdõ kezdte 
meg a „kísérletezést”, s egészen 
késõ délutánig volt lehetõség az 
interaktív kiállítás megtekinté-
sére. Ha egy kicsit is érdekeseb-
bé tette a bemutató a fizikát a 
mezõtúriaknak, akkor már 
megérte…                    Orosz A.

Kötetlenül...

Hagyományteremtõ kezdemé-
nyezésként a Rákóczi Úti 
Általános Iskola udvarán, szep-
tember 24-én, szombaton közös 
vigasságra hívtak gyermeket, 
szülõt és pedagógust. Az egész 
napos rendezvényen kézmûves 
foglalkozások, mesterségek 
kipróbálása, közös fõzés és sok 
egyéb szórakozási lehetõség 

várta az érdeklõdõket.
– Jöttek is szép számmal és 

mindenki nagyon jól érezte 
magát. A rendezvény célja az 
volt, hogy az itt tanuló gyerekek, 
azok szülei és tanárai kötetlen 
formában is találkozhassanak. – 
nyilatkozta a rendezvény ötlet-
gazdája és szervezõje dr. Siposné 
Varga Ildikó.                         V.E.

Gyöngyfûzés

A Rákóczi Úti Általános Iskola köszöni a segítséget: Bárdos 

Attila, Patkósné Filip Erika, István Józsefné, Gergely Éva, 

Szegényné Fehérvári Ildikó, Madarászné Marosi Edina, Kovács 

Gáborné Marcsi, Gaudi Lajosné, Balázs Jánosné és a foltvarró 

asszonyok, Szalai József, Radicsné Vas Eszter, Szilágyi Marianna, 

Kámán Klára, Tibi Cukrászda, BBBGlass KFT, Regálé Bútoripari 

KFT, Karsai Krisztina, Nagyné Sallai Erzsébet, Derecskei 

Magdolna, Juhász Gábor, Pápai Károly és a kungfu egyesülete, 

Busi Erzsébet, Salánki Anikó, Alfi Pékség, Csíder Irén, Varjú Zsolt
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A zene az kell..
Vidám népzenétõl volt hangos október 2-án a közösségi ház 

nagyterme. A Zene Világnapja alkalmából a Mezõtúri Szivárvány 
Népzenei Egyesület és a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége ünnepi népzenei hangversenyt szervezett, 
amelyre az ország minden tájáról érkeztek fellépõk. A rendezvényt 
Herczeg Zsolt, mezõtúr város polgármestere nyitotta meg, a záró-
beszédet pedig Birinyi József, a KÓTA társelnöke mondta.      V.E.

Kossuth nap

A Kossuth Lajos Általános Iskolában megemlékeztek az iskola 
névadójáról. Az ünnepségen Tomanek Gábor és Nagy Erika szín-
mûvész elõadását láthatta a közönség, majd elhelyezték a meg-
emlékezés virágait az új iskolaépület aulájában elhelyezett 
Kossuth szobornál. A komoly ünnepség után a gyerekek játékos 
vetélkedõn mérhették össze tudásukat.                                 V.E.

A Mezõtúri Diák Találkozó 
ötletét az 1990-es évek végén az 
a Gábor Éva vetette fel, aki azóta 
a Pál Adrienn címû filmben 
nyújtott alakításáért több nem-
zetközi díjat is kapott. Éva 
akkor a Teleki Diákbizottságának 
volt a titkára. Ötletét örömmel 
és nyitottan fogadták az akkor 
még 4 mezõtúri középiskola 
vezetõi és diákjai. 

Azóta élvezheti, élheti meg a 
város fiatalsága e nagyszabású 
rendezvényt. Az utolsó „négyes” 
összecsapást a Szegediben ren-
dezték nagyon színvonalasan 
2006-ban. Az iskola udvarán a 
versengõ csapatok által készített 
kopjafák máig is õrzik ennek 
emlékét. Az iskola-összevoná-
sok után már csak a Szegedi és 
a Teleki versengett. Ebben az 
évben is így volt, a nagyszabású 
programsorozat egy héten át 
tartott. A rendezvény két fõ 
szervezõje és elõkészítõje a két 
iskola diákbizottságának titká-
rai: Bíró Balázs (Teleki) és 
Katona Péter (Református 
Kollégium) és a diákokat segítõ 
tanárok: Szabó Csaba (Teleki) 
és  Szûcs István (Református 
Kollégium), akik az egész nya-
rukat e program elõkészítésére 
szánták.

Ebben az évben a sporté volt 
a fõszerep: hétfõn leány- és fiú 
focimeccseket láthattunk a fõis-
kola sportcsarnokában, kedden 
kézilabda és röplabdameccse-
ken, szerdán kosárlabda össze-
csapásokon szurkolhattunk a 
Református Kollégium Sport-
csarnokában. A mérkõzéseket  
játékvezetõi engedéllyel rendel-
kezõ diákok vezették. Az izgal-
mas meccseket hatalmas szur-
kolósereg követte végig, s bizto-
sította a parázs hangulatú játé-
kokat. Csütörtökön a Teleki 
udvarán egy ügyességi verseny 
zárta a sport-programot, amely-
ben vidám, játékos feladatokat 
kellett megoldani a versengõ 
csapatoknak. A versenyek 
végén az iskolák vezetõi: 
Juhászné Patkós Edit és 
Mihalina László méltatták a ren-
dezvényt, majd átadásra kerül-

tek a díjak, a hatalmas torták. 
Az összesített versenyt a 
Református Kollégium nyerte, 
õk vihették haza a vándorkupát 
is ebben az évben.  Az est végén 
még egy fergeteges magyar - 
német kosármeccsen is szurkol-
hattunk, ahol a Teleki vendége-
ként itt tartózkodó weidai 
középiskolások – bár „hõsiesen” 
küzdöttek - , de alulmaradtak az 
egyesített „Refi és Teleki” válo-
gatottal szemben. De a 
Református Kollégium szaká-
csának, Lakatosné Rácz 
Icukának a nagy üstökben 
fõzött finom babgulyás levesét 
már mindenki a legnagyobb 
egyetértésben fogyasztotta el, 
amelyhez a hozzávalókat 
Újlakányéknak, a Túri Falónak 
és Breznyik Gábornak köszön-
hették.

A sport mellett más progra-
mok is voltak. Hétfõn délután a 
színházteremben Katona Szilvia 
tanárnõ vezetésével a 
Református Kollégium kollégiu-
mi színjátszó-körének diákjai 
elõadásában a János vitézt lát-
hattuk, este a Teleki szépen fel-
újított  udvarán a holdfény adott 
megfelelõ hangulatot  a tánc-
háznak, amelyet a Leg a láb 
mûvészeti iskola tanárai 
(Kiszely Erika és Nedró János) 
tartottak és a Suttyomba együt-
tes tagjai húzták a talpalávalót. 
Szerdán a Telekiben koncertek 
voltak, a fellépõ együttesek: Pro 
Control, Let the cigar die, Claps 
for Caroline. A csütörtök esti 
discot Dj. Henrik szolgáltatta 
ajándékba. A MEDITA pólóját 
az Erõd klub felajánlásából 
készíttették el a szervezõk, a 
Príma nyomda ingyen plakátok-
kal segítette a rendezvényt. Az 
eseményeket Borzi Lajos örökí-
tette meg. A hét eseményei jó 
példát mutattak arra, hogy a 
városban mûködõ iskolák 
együttmûködése a diákokat és 
tanáraikat közelebb hozta egy-
máshoz. A közös szervezésû 
rendezvények nem csak nekik 
okoztak örömöt, Mezõtúr kultu-
rális, és sportéletét is bõvítették, 
színesítették.

A MEDITA

A zenés vígjáték fergeteges szereposztásban 2011. novem-
ber 25-én a Petõfi úti színházteremben lesz látható. A jegy-
árak a helyszínen, valamint 2011. november 21-tõl 2.500,-Ft-
os, elõvételben 2100,-Ft-os áron vásárolhatók meg.

Érd.: 06-56/350-075

ÚJDONSÁG A 
TOURINFORM 

IRODÁBAN!
Mezõtúri

képekkel ellátott
fémházas 

hûtõmágnesek 
kaphatók!
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Köszönet

A Kossuth Lajos Általános és 
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvû 
Iskola tanárai, tanulói és a Henry 
Dunant Klub tagjai az elmúlt 
tanév során már több közös prog-
ramot szerveztek.  Az együttmû-
ködés  a 2011/2012-es tanévben is 
folytatódik. A Henry Dunant  Klub 
2011. szeptember 4-én a Tisza-
tóhoz kirándult.  Bankó Béláné 
Erzsike néni és a tagok meghívásá-
ra négy iskolatársammal együtt 
részt vehettünk a klub vendége-
ként ezen a programon. Köszönjük 
a felejthetetlen élményt , a sok –
sok emléket, amit magunkkal hoz-
tunk és amit szeretnék megoszta-
ni az olvasókkal is. Csodálatos 
látványt nyújtott a Tisza–tó vízi 
világa a hajóról nézve. Láttunk 
többek között szürke gémet, sárga 
lábú sirályt, récét, és tavirózsát, 
amirõl azt mondják, hogy a vizek 
istennõje. Kikötöttünk egy kis szi-
geten, ahol a kilátóba felérve gyö-
nyörû látvány tárult elénk és a 
kosárfonás rejtelmeibe is bepillan-
tást nyerhettünk. Az ízletes ebédet 
egy szép, elegáns étteremben 
fogyasztottuk el, ahol az udvar 

nyuszik és kacsák birodalma volt.  
Egy hosszú gyalogtúra vezetett a 
strandig, ahol megmártóztunk a  
hûs vízben. A hazafelé vezetõ 
úton még megálltunk Szolnokon, 
hogy átsétálhassunk a gyaloghí-
don  és elmentünk fagyizni. A 
buszon már mindenki a nap élmé-
nyeirõl beszélt és a következõ 
közös program reményében 
búcsúztunk el vendéglátóinktól. 
Köszönetet mondunk a Henry 
Dunant Klub elnökének és tagjai-
nak azért, hogy részesei lehettünk 
ennek a szép utazásnak. A közös 
programok sora nem fejezõdött be 
ezen a napon, hiszen októbertõl 
indul iskolánkban az „Olvassunk 
együtt” program, melynek kereté-
ben a klub tagjai mentorált diákja-
ikkal  együtt  hetente egy délután 
közösen gyakorolják a hangos 
olvasást és a szövegértést.   A 
kiránduláson résztvevõ diákok 
nevében:

Rácz Rikárdó (3. o), Varga 

Alexandra (4.o), Nagymihály 

Kitti ( 5.o) , Huszárik Gergõ 

(6. o.) és Herbály Mónika 8.b 

osztályos tanuló

Volt egyszer egy színtársulat…

Két jubileum késztetett e cikk 
megírására, mely elsõ munka-
helyemhez, a napjainkban 
éppen megüresedett Petõfi úti 
városi színházteremhez  kap-
csolódik. 

Hatvan évvel ezelõtt ezen a 
helyen,   a volt Ipartestület épü-
letében alakult meg a kultúrott-
hon.  Hargittai Jenõ és Berczeli 
Gyula vezetésével indult újra a 
háború utáni  közösségi élet. A 
kemény szocializmus elsõ évei-
ben járunk, amikor a szervezõ-
munkához, a mûvészi elképze-
lések megvalósításához a szak-
mai felkészültség mellett, böl-
csességre, bizalomra és kurá-
zsira is nagy szükség volt. 

Azok a mezõtúriak, akik 
ebben az idõben voltak ifjak, 
nosztalgiával emlékeznek visz-
sza az eseménydús évekre. 
Rendezvényekre, ahová 
Szolnokról, Budapestrõl érkez-
tek közismert mûvészek, tánc-
iskolákra, rendszeres élõzenés 
bálokra,  Balogh Feri bácsi tánc-
zenekarára, s a helyi amatõr  
színtársulat felejthetetlen  elõ-
adásaira. Galgóczi Erzsébet a 
kiváló  író és szociográfus 1956-
ban már második alkalommal 
kapta feladatul-lehetõségül, 
hogy beszámoljon a mezõtúri 
közmûvelõdési munkáról. „A 
hetvenezer holdas óceán köze-
pén…” címû írásából idézek: 

„A kultúrotthon az elsõ esz-
tendõkben az öregek háza volt. 
A fiatalok legfeljebb bálokra 
jöttek el, de Berczeli azután 
ideszoktatta õket is. A fiatalok 
nem tudtak olyat kérni tõle, 
amit ne teljesített volna. S ami-
kor már megszerették õt meg a 
házat, akkor bevonta õket vala-

melyik szakkör munkájába. …
Most már tizennégy igen jól 
mûködõ szakköre van.  …  A 
színjátszó csoport a közeli 
napokban adja elõ Szigligeti 
darabját, a CIGÁNY-t. 
„Színházba szoktató” darab – 
jellemzi Berczeli. Ezzel vizsgá-
zik a Népmûvészeti Intézet ren-
dezõi tanfolyamán.”

A színjátszók elõadásai rend-
kívül népszerûek voltak.  Az 
1960-as évek közepéig  évente 
legalább két új elõadást tartot-
tak. Operettek, zenés darabok 
bemutatására is vállalkoztak, 
amiben a színtársulat együtt-
mûködött a Kávási Sándor által 
dirigált Petõfi dalkörrel, a 
Herbály András vezetésével 
mûködõ szalonzenekarral.

A jelmezeket, díszleteket a 
tagok és hozzátartozóik készí-
tették, az együttjátszás, együtt 
munkálkodás nagy összetartó 
erõt jelentett. Szûcs Lajosné 
Pálfi Pöszikével - aki több 
darabban jeleskedett – arról 
beszélgettünk, hogy szerve-
zünk egy baráti összejövetelt a 
valamikori társulat még elérhe-
tõ tagjaival, ahova várjuk a hoz-
zátartozókat, barátokat és min-
den érdeklõdõt, hogy együtt 
idézzük fel az emlékeket. A 
találkozó tervezett idõpontja: 
2012. május második szombat-
ja; helye: a városi könyvtár. 
Kérem, hogy akinek vannak a 
témához kapcsolódó fotói, 
dokumentumai az jutassa el a  
városi könyvtárba egy gyors 
elektronikus rögzítésre, hogy 
azután a találkozón levetíthes-
sük.

Legendás alakja volt az 
Egressy Gábor nevét viselõ 

A színtársulat Egri kirándulását örökíti meg ez a fotó. Kérjük aki felismer 
néhány arcot, vagy saját magát a fotórol értesítsen bennünket a 06 56/350-171-es 
telefonszámon.



Kiállítás

Megnyílt a közösségi 
ház nagytermében, 
Schmidt Andrásné 

Lelovics Ilona,
mezõtúri születésû 
festõnõ kiállítása. 

November 11-ig
látogatható!

Író-olvasó találkozó

2011. október 3-án Bosnyák Viktória volt a vendége 
a könyvtári hét mezõtúri nyitó rendezvényének.

A Tündérboszorkány, a Kivirágzott a fánk fánk, az 
Analfa visszatér és még több nagy sikerû gyermek-

könyv szerzõje hangulatos program keretében 
népszerûsítette az irodalmat.

7m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2011.október 7.

színkörnek T. Nagy István, aki 
közel húsz éven át komikus- és 
jellemszínészként aratta sikere-
it. Rengeteg Moliere darabban 
játszott,  úgy mesélik, hogy az 
Úrhatnám polgárban brillíro-
zott. A Szolnok Megyei Néplap 
1960-ban egy decemberi szám-
ban fotós cikkben élteti a Király 
Dezsõ: A sofõr álma címû szín-
darab közremûködõit (a fotón 
Pista bácsi Kálnai Mária és 
Füstös Jenõ társaságában látha-
tó). Igazi közösségi ember volt.  
A Petõfi út és a Csokonai út 
találkozásánál állt a házuk, itt 
élt feleségével és két lányával, 
Irénkével és Marikával. Vidám 
természetû, humoros ember 
volt – dicséri egyik tisztelõje, 
amikor róla kérdezem. 
Mindenki szerette. Kitüntetése 
a nézõk tapsa és szeretete volt.  
A hétköznapokban cipészként 
szolgálta - közmegelégedésre -  
a lakosságot a kultúrotthon 
szomszédságában lévõ sarki 
mûhelyében. 

1921. január 1-jén született,  
az idén már kilencven éves 
lehetne! A sors azonban rövidre 
szabta életét, 54 évesen   - 1975. 
augusztus 30-án – új szerepre 
szólították. 

Ui:Vajon mi lesz a sorsa a 
valamikori Ipartestületnek, 
mely a húszas éves végén a 
város jeles iparosainak összefo-
gásából épült? Vannak-e mecé-
nások, akik áldoznának a 
mûködtetésére, hogy ifjúsági- 
és civilházként, városi színház-
teremként tovább mûködhes-
sen?

Boldog Mária

T. Nagy István

NB II. Férfi tekemérkõzés
Mezõtúri AFC - 

Hódmezõvásárhely SE. (5-3; 
faarány: 2740-2656)

Mezõtúr, 2011.09.04.
Mezõtúr: Egei (505), Bordács 

(451), Török (413), Fodor (448), 
Bézi (451), Polgár (472).

Hódmezõvásárhely:  Czék-
mann (460), Oláh (460), Kollár 
(415), Szabó (401), Papp (438), 
Márkus (482).

Küzdelmes mérkõzésen gyõze-
lemmel avatták a túriak az új 
Szolnoki úti tekepályát.

NB II. Férfi tekemérkõzés
Kõbányai TSE – Mezõtúri AFC. 

(7:1; farány: 3034-2922)
Budapest, 2011. 09. 09.
Kõbánya: Hováth ( 505), Bíró 

(480), Fazekas (523), Geiger 
(482), nyúl (514), Lantai (530).

Mezõtúr: Neumann (416), 
Fodor (821), Egei (460), Bézi 
(489), Bordács (501).

Az egységesebb csapat megér-
demelten szerezte a bajnoki pon-
tokat.

NB II. Férfi asztalitenisz mér-
kõzés

MALÉV SC. I. – Mezõtúr AFC I. 
(0:18)

Budapest, 2011. 09.17.
Mezõtúri pontszerzõk: Katona 

Gergely, Kocsis István, Szellei 
Szabolcs, Szõllõsi Péter 4-4 és 

Kocsis – Szõllõsi és Katona – 
Szellei párosok.
NB III. Férfi asztalitenisz mér-

kõzés
Jászkun Volán SC II. – Mezõtúri 

AFC II. (11:7)
Szolnok, 2011.09.07.
A Mezõtúriak három fõvel tud-

tak kiállni mivel két versenyzõ-
jük iskolai tanulmányúton 
Angliában voltak. A Volán SC, a 
mérkõzés idõpontjának változta-
tásához nem járultak hozzá!

NB II Férvi tekemérkõzés
Mezõtúri AFC – Dunaújvárosi 

AC (5-3; faarány: 2769-2751)
Mezõtúr, 2011.09.18.
Mezõtúr: Egei (456), Fodor 

(459), Neumann (411), Bézi 
(481), Bordács (483), Polgár 
(479).

Dunaújváros: Simonyi (467), 
Horváth (483), Czeilingor (469), 
Kovács (476), Balogh (446), 
Szalkai (410).

Vesztett állásból szoros mérkõ-
zésben nyert a hazai csapat.

NB II. Férfi tekemérkõzés
Gyulai SE – Mezõtúri AFC (6:2; 

faarány 3135-2905)
Gyula, 2011.09.25.
Gyula: Krieger (493), Kállnai 

(540), Püski (512), Fekete (503), 
Baksa (592), Rampold (495).

Mezõtúr: Neumann (424), Egei 
(507), Hegyi (462), Rácz (511), 

Fodor (505), Bordács (496).
A hazai csapat megérdemelt 

gyõzelmet szerzett.
NB II. Férfi asztalitenisz mér-

kõzés
Mezõtúri AFC I. – Debreceni 

ABE (15:3)
Mezõtúr, 2011.10.01.
Mezõtúri pontszerzõk: Katona 

Gergely, Szelei Szabolcs, Szõllõsi 
Péter (4-4), Kocsis István (2) és 
Szõllõsi –Kocsis páros.
NB III. Férfi asztalitenisz mér-

kõzés (10:8)
Mezõtúri AFC II.. – TEVA 

Debrecen II.
Mezõtúr, 2011.10.01.
Mezõtúri pontszerzõk: Papp 

Dávid (3), Gellei Sándor (3), 
Kovács Sándor (2), Tóth Norbert 
(1), és Papp á- Kovács páros.

NB II. Férfi teke mérkõzés
Mezõtúri AFC – Szankii OBSE 

(6:2; faarány 2716-2671)
Mezõtúr, 2011. 10. 02.
Mezõtúr: Rácz (455), Egei 

(516), Török (390), Bordács 
(440), Bézi (452), Polgár (463).

Szank: Nyrges (436), Rábai 
(477), Végh (389), Kormányos 
(462), Csernyi (468), Kardos 
(439).

A harmadik hazai mérkõzést is 
megnyeri a MAFC tekézõi.

Búzi Lajos

Sport hírek
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Készenléti gyógyszertár
Október 7-13-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1. 
Tel.: 56/350/637
Október 14-20-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
Október 8-9-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Október 15-16-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

Arany Virág Lívia és Arany Viktória Lili
(Szonda Ilona)

Papp Nándor
(Török Ilona)

Földesi Zoé
(Kok Kitti)

Sõrés Anna Erzsébet
(Bányai Anna)

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Szendrei Lajosné Kálnai Mária élt 80 évet,
Varga Istvánné Ács Terézia élt 66 évet,

Csurgóné Kinyik Emese élt 40 évet,
Rafael Andrásné Rafael Krisztina élt 73 évet,

Karsai Antalné Igriczi Ilona élt 87 évet.

Mezõtúron a sétálóutcá-
ban

2011. október 8-án
9.00 – 18.00 óráig

A Magyarok Szövetsége 
szervezésében

Kézmûves termékek, fog-
lalkozások, programok,

fõzõverseny!
Minden érdeklõdõt szere-

tettel vár a Magyarok 
Szövetsége Mezõtúri 

Szervezete

Vásárra jelentkezni: 
20/487-89-15

Fõzõversenyre jelentkez-
ni: 30/771-14-18

Programok:
- köszöntõk
- iskolások mûsora
- Lakatos István hegedül
- Néptánc
- Népzene
- Kiss Orsolya, Soós Kálmán  
népdal
- Magyarság versek
- Táltos dobolás
- Tombola
- Fõzõverseny kategóriák: 
birka, marha, házi kedvenc 
ételem.

MAGYAROK VÁSÁRA

2011. október 8-án (szombaton)
8-12 óráig a Közösségi Ház

nagy termében
gyermekruha börze.

Minden érdeklõdõt szeretettel 
várunk!

Érd.: 06/30/4432884
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