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Ingyenes

Megkérdeztük
Mezõtúrnak hatalmas
szüksége lenne olyan
cégekre, befektetõkre,
amelyek segítségével munkahelyek jöhetnének létre.
Az utóbbi idõben a város
vezetése komoly lépéseket
tett azért, hogy ez létre is
jöhessen. Errõl beszélgettünk Herczeg Zsolt polgármesterrel.

lét nélkül nehéz bármilyen vállalkozást beindítani és fenntartani. A nagykövet úr arról biztosított bennünket, hogy ha sikerül beutaznia az iráni befektetõknek, akkor Mezõtúrra mindenképpen el fognak jönni,
megvizsgálják az adottságainkat
és azt, hogy milyen területekben érdemes itt gondolkodni.
Természetesen nagyon bízom

kapcsolatot, külön erre az alkalomra készített kiadványokat
hagytunk ott a részükre, amelybõl megismerhetik Mezõtúrt és
adottságait. Néhányan azóta be
is jelentkeztek, e-mail váltások
történtek. Természetesen arra
kértük õket, hogy ha olyan
befektetési szándékuk van,
amely Mezõtúr számára érdekes
lehet, akkor ezt továbbítsák

– Az iráni nagykövet nemrég az
Ön meghívására Mezõtúron
járt. Több intézményt is meglátogatott, valamint egy zárt
ajtós tárgyaláson gazdasági
kapcsolat kiépítésérõl tárgyaltak. Mit tud elmondani errõl?
– Mindig is az volt a véleményem, hogy ki kell tennünk a
lábunkat Mezõtúrról azért, hogy
ezen a téren is történjen valamilyen pozitív elõre lépés. A befektetõk nem nagyon szoktak csak
úgy maguktól kopogtatni az
ajtón, ezért nekünk kell megismertetni Mezõtúrt a szûkebb és
tágabb környezetünkkel. Az
iráni nagykövettel is ennek az
elhatározásnak a fényében vettük fel a kapcsolatot, és egy jó
hangulatú tárgyaláson találkoztunk, ahol elmondtuk, hogy a
településünk felvenné az akár
kulturális, akár gazdasági kapcsolatot az õ országával. A látogatásán elmondta, hogy az iráni
befektetõkkel az a probléma,
hogy nem kapnak vízumot
ahhoz, hogy beutazhassanak
Magyarországra. Ennek nyilvánvaló külpolitikai okai vannak.
Azt kérte tõlünk, hogy politikai
kapcsolatainkat felhasználva
segítsünk az akadályok elhárításban, hiszen személyes jelen-

inkon belül gondolkodik. Ezzel
ellentétben egy holland vállalkozónak teljesen természetes,
hogy külföldi érdekeltségeket is
igyekszik kiépíteni. Bár a jelenlegi európai válságra tekintettel
ez a tendencia egy picikét megtorpanni látszik, viszont az is
egyértelmû a számukra, hogy
ha valaki ebben a helyzetben
beruház valahol és elindít valami újat, akkor gazdasági elõnyt
szerezhet azokkal szemben,
akik kivárnak. Reméljük, hogy
ennek az útnak is lesz valamilyen pozitív hozadéka és még
ebben a ciklusban sikerül
néhány száz munkahelyet idehoznunk Mezõtúrra.
– Végsõ soron akkor a tapasztalatok pozitívak. Elképzelhetõ,
hogy a közeljövõben teszünk
még lépéseket bármely ország
befektetõi felé?

Az iráni nagykövet és felesége meglátogatta a Badár házat

abban, hogy valami létrejöhet
ebbõl a kapcsolatból, de természetesen ez nem egy-két hét
alatt fog lezajlani, hanem lehet,
hogy évek kellenek hozzá.
– A saját határaink átlépésének jegyében mutatkozott be
Mezõtúr egy Amszterdami
ingatlanfejlesztési expón, majd
Tilburgban találkozhattak holland gazdasági társaságok
vezetõivel. Milyen eredményeket hozott ez a találkozó?
– A Nemzeti Külgazdasági
Hivatal révén jutottunk ki
Hollandiába, ahol egy kétnapos
rendezvényen vettünk részt. Az
expón számos céggel felvettük a

felénk. A második napon, amelyet ott töltöttünk, egy a magyar
nagykövetség által szervezett
programon vehettünk részt,
ahol közel negyven cég képviselõje volt jelen. Itt bemutatkozott
az Észak-alföldi Régió, valamint
Mezõtúr és Nagykálló külön
kapott lehetõséget arra, hogy
egy bemutatkozó prezentációt
tartson, majd pedig egy kötetlen
beszélgetésen lehetõség volt
arra, hogy kapcsolatokat építsünk. A tapasztalat az, hogy
Hollandiában teljesen más gazdasági szemlélet uralkodik,
mint Magyarországon, hiszen
itt, ha valaki alapít egy vállalkozást, akkor elsõsorban a határa-

– A Nemzeti Külgazdasági
Hivatalt megkértük, hogy ha
más országban is lesznek
hasonló rendezvények, akkor
ezt jelezzék felénk és mi ezeken
lehetõségeink szerint szeretnénk részt venni.
– De nem csak külföldön keresgélnek, hiszen ha jól tudom
Budapesten megkerestek egy
céget, akivel egy esetleges
együttmûködésrõl tárgyaltak.
– Így igaz, erre a világítás
technikai cégre Boldog István
országgyûlési képviselõ hívta fel
a figyelmünket, és rajta keresztül jutottunk el a kapcsolat felvételig. Terjeszkedni szeretnének, és a kutatás-fejlesztés mellett egy olyan összeszerelõ üzemet hoznának Mezõtúrra, ahol
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zömmel betanított munkára
lenne szükség. Tulajdonképpen ez nekünk nagyon nagy
elõre lépés lenne, hiszen az itteni munkaerõ zömmel szakképzetlen, vagy ha van szakmája
azt a többség sajnos soha sem
gyakorolta. Nagyon szeretnénk
velük megegyezni, és mint azt
nekik is elmondtuk, minden
olyan feltételben, amely fontos
egy befektetõ számára, rugalmasak vagyunk. Természetesen ma
még nem tudom biztosra mondani, hogy ebbõl a kapcsolatból
lesz-e valami, hiszen csak nemrég indultak be a tárgyalások.
– Mindezek fényében még egy
jó hír lehet az, hogy Mezõtúr
megkapta a befektetõbarát
település címet. Mit jelent ez?
– A Nemzeti Külgazdasági
Hivatal indította el ezt a programot, amire mi is jelentkeztünk
és részt vettünk három kurzuson, a végén pedig megkaphattuk ezt a címet. Nyilván nem
ezen múlik majd az, hogy a
befektetõk megtalálják városunkat, de azért valamit mégis csak
számít, ha ezt felmutatjuk az
érdeklõdõ cégeknek.
Vékony Erzsébet

Távirati stílusban a képviselõ-testület 2012. júniusi ülésérõl
Pályázati kiírás a strand
hasznosítására
Mezõtúr Város Képviselõtestülete pályázatot ír ki a
Mezõtúri Strandfürdõ és Fedett
Uszoda hasznosítására. A
pályázónak vállalnia kell, hogy
a strand jelenlegi funkcióját
megtartva, annak üzemeltetését
továbbra is biztosítja. A leendõ
üzemeltetõnek az üzemeltetés
minden költségét vállalnia kell.
A pályázat alapján a strandfürdõ hasznosítása kiterjedhet a
Ligeti tó és a Liget hasznosítására. A pályázatokat 2012.
augusztus 15-én 12.00 óráig
lehet benyújtani.
Az önkormányzat az üzemeltetés formájának módosításával
a város gyógyvízre alapozott
turisztikai fejlõdését szeretné
megvalósítani.

Tájékoztató Mezõtúr
egészségi állapotáról
A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Mezõtúri,
Kunszentmártoni Kistérségi
Népegészségi Intézet - a korábbi, a köznyelvben ma is használatos nevén: ÁNTSZ - elkészítet-

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõtestülete 2012. június 28-ai soros
nyilvános ülésén önkormányzati
rendeletet alkotott
- Mezõtúr Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl
szóló 23/2012.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról;
- az egészségügyi alapellátások
körzeteinek megállapításáról
szóló 30/2006.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról;
- a Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár Bárdos
Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézménye tanulóinak térítésiés tandíj fizetésérõl;
- a Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium tanulóinak térítési díj
és tandíj fizetésérõl.
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.
dr. Szûcs Attila,
jegyzõ

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
Zeneszoba
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök,
péntek 13-17
könyvtárosok

te Mezõtúr város lakosságának
egészségi állapotáról szóló tájékoztatóját, amelyet a képviselõtestület megtárgyalt és elfogadott.
A tájékoztató bemutatta
Mezõtúr város lakosságának
egészségi állapotát, továbbá
képet kaphattunk az egészségügyi ellátás különbözõ mutatói
mellett az egészségromlást
kiváltó egészségügyi okokról, a
település járványügyi helyzetérõl, az egészségfejlesztéssel,
illetve a népegészségügyi szûrésekkel kapcsolatos tevékenységrõl, a védõnõi ellátásról és a
családvédelmi szolgálat mûködésérõl.
A tájékoztatót teljes terjedelmében közzé tesszük az önkormányzat honlapján is.

A sikeres ÖNHIKI
pályázatról
Herczeg Zsolt polgármester
bejelentette a képviselõ-testületnek, hogy Mezõtúr Város
Önkormányzata 64,166 millió
forint támogatást nyert a
Belügyminisztérium által kiírt
„Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása” - rövidítve

ÖNHIKI- pályázaton. A támogatást az önkormányzat a kötelezõ feladatellátáshoz kapcsolódó
mûködési hiány csökkentésére,
valamint az adósságszolgálattal
összefüggõ kötelezettségének
teljesítésére használhatja fel.

Régi-új iskolaigazgató
A képviselõ-testület zárt ülésen elbírálta azt a pályázatot,
amelyet a Mezõtúri Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Óvoda,
Pedagógiai Szakszolgálat és
Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére 2012. januárjában írt ki. Az igazgatói állásra
egy pályázat érkezett. A pályázati eljárásban, a képviselõ-testület döntésének elõkészítésében kötelezõ jelleggel részt vett
az alkalmazotti közösség és a
nevelõtestület, szülõi munkaközösség, a diákönkormányzat
is, amely megismerte a pályázó
vezetési programját és támogatásra alkalmasnak ítélték meg
azt. A képviselõ-testület mindezekre tekintettel Kozák Zsolt
Gyula jelenlegi igazgatót 2012.
augusztus 15-tõl 5 évre választotta meg igazgatónak.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Hirdetmény
Mezõtúr Város Önkormányzata a 118/2012. (VI.28.) képviselõ-testületi
határozata
alapján pályázatot ír ki a tulajdonában álló 2048 hrsz-ú,
Városi Strandfürdõ és Fedett
uszoda hasznosítására.
Mezõtúr Város Képviselõtestülete – a többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1.§
(6) bekezdésének b) pontjában és a 24/2012. (IV.06.)
önkormányzati rendelet 4.§ában biztosított hatáskörében
eljárva – az önkormányzat
tulajdonában álló 2048 hrsz-ú,
4 ha 6465 m2 területû strandfürdõ hasznosításának (az
elbírálást követõ) minimum 10
éves idõtartamára pályázatot ír
ki. A pályázó a hasznosítást
komplexen is vállalhatja a
strandfürdõ,
valamint
a
2044/29 hrsz-ú, 5 ha 7433 m2

területû Erzsébet liget, és a
2361 hrsz-ú, 8 ha 1854 m2
területû (melybõl 5,5 ha vízfelület) Ligeti tó – kivéve a tó
területén található játszótér –
vonatkozásában.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2012. augusztus 15.
(hétfõ) 12 óra
A pályázat benyújtásának
helye: Polgármesteri Hivatal
Mezõtúr
5400
Mezõtúr,
Kossuth tér 1.
A hirdetmény teljes szövege
a www.mezotur.hu honlapon
megtekinthetõ,
illetve
a
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr
(Mezõtúr, Kossuth tér 1.) titkárságán keresztül telefonon
az 56/551-902-es telefonszámon, vagy a pmh@mezotur.hu
e-mail címen megkérhetõ.
dr. Szûcs Attila
jegyzõ
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Lakossági fórumot tartott
a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a
térség belvízvédelmi fejlesztésérõl

Mezõtúr és Mezõhék adott
otthont annak a két lakossági
fórumnak, ahol a KÖTI-VIZIG
munkatársai bemutatták a
’Nagykunsági-fõcsatorna
mellettes területeinek vízrendezése’ címû projekt eredményehatékonyabb összegyûjtésének
it.
Az érdeklõdõk a fórumokon és elvezetésének, illetve a
tájékoztatást kaphattak többek kiszámíthatóbb és kiegyenlítettebb vízjárás
között:
megteremtéséa csatornaA projekt címe:
rendszer fejNagykunsági-fõcsatorna nek köszönhelesztésének cél- mellettes területeinek víz- tõen a termelés
feltételei jelenjairól.
rendezése
Csökken
a
Projekt
azonosítója: tõsen javulnácsatornarend- ÉAOP-5.1.2/DI-09-2010-0003 nak a területen.
Az öntözésre
szer
szerves
Kivitelezés idõtartama:
anyag terhelése, 2011. november – 2012. júli- gyakorolt hatásezáltal az eut- us
ról Kuncsorba
rofizációs folyaA támogatás összege
térségében a
matok lelassul358 968 463 Ft
Nagykunsági
nak. Növelhetõ
További
információ: fõcsatorna bal
a helyben tar- Horváth Béla, mûszaki igaz- oldalán nincs
tott víz mennyi- gató-helyettes
kiépített csatorsége, térben és
(0656501902),KÖTI-VIZIG n a r e n d s z e r ,
idõben kiegyenamely az öntölítettebb vízjárási viszonyok zési
célt
szolgálná.
A
jönnek létre. A vízi életformák szivárgóvizek gravitációs elveés helyi ökoszisztémák életfel- zetésével lehetõség nyílik az
tételei jelentõsen javulnak.
öntözés fejlesztésére.
A kivitelezés módszereirõl
A belterületi csapadékelvezeA csatornák az elmúlt évtize- tésre gyakorolt hatásról:
dekben jelentõsen feliszapolóda térség települései belterületak és romlott vízelvezetõ ti csapadékvíz-elvezetõ rendképességük. Állapotuk javítása szereiket fejlesztik. A vizek
érdekében az elmúlt hónapok- elvezetése a beruházás elõtt
ban cserjeirtást, a vízi növény- problémát jelentett, a kapacizet eltávolítását, csatornakot- tásfejlesztéssel azonban biztonrást kellett elvégezni az érintett ságosabban elvezethetõk a
80 km hosszú szakaszon, többletvizek a területrõl.
továbbá fejlesztették a szivatyA projekt hazai költségvetési
tyúkat és a zsilipeket.
forrásból és az Európai Unió
A mezõgazdasági területek támogatásával, az Európai
belvízi elöntésére gyakorolt Regionális Fejlesztési Alap társhatásról:
finanszírozásában
valósult
a csapadék- és felszíni vizek meg.

Közhasznúsági jelentés Mezõtúr Város
Sportjáért Alapítvány
2011. évi tevékenységérõl
A közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997. évi CLVI. törvény 19
§ értelmében kötelesek az éves
beszámolójuk jóváhagyásával
egyidejûleg
közhasznúsági
jelentést is készíteni.
1. Számviteli beszámoló
Az
alapítvány
éves
egyszerûsített mérlege.
Eszközök/Forintban
Pénzeszközök:1.034.373.Eszközök
összesen:
1.034.373.Források
Saját tõke
Induló tõke: 370.000.Tõkeváltozás: 725.053.Tõkeváltozásból szja. 1 % tartalékba: 95.499.Tárgyévi
eredmény
alaptevékenységbõl, közhasznú
tevékenységbõl: -60.680.Források összesen: 1.034.373.2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány költségvetési
támogatást 2011. évben nem
kapott.
3. A vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatás.
Pénzforgalmi jelentés 2011.
évre/Forintban
2011. január 1-i pénzkészlet:
1.095.053.Bevételek:
Kamatbevétel: 184.APEH 1%-os támogatás:
138.545.NCA Pályázati támogatás:
100.000.Önkormányzati támogatás
(Dévay Márk,Zsombor úszók):
30.000.Telefon magánhasználat 20%
befizetése: 8.300.Szja befizetés (megbízási díj
után): 3.660.Adomány: 26.720.Bevételek összesen: 307.409.Kiadások
OTP költség: 14.896.Erste Bank költség: 1.500.Vírusvédelem
szoftver:
11.893.Nyomtatvány irodaszer (NCA
pályázatból): 13.600.Posta ktg.: 3.765.Megbízási díj bruttó (NCA
pályázatból): 20.000.Szja átutalás megbízási díj
után (NCA pályázatból): 11.430.Eü.hozzájárulás megbízási díj
után (NCA pályázatból): 14.580.Telefon ktg. (NCA pályázatból): 41.500.Saját gk.ktg elsz. (NCA
pályázatból): 26.925.Hírdetés (NCA pályázatból):
23.000.Érem, oklevél, serleg (Szja
1%-bó): 30.000.Emlékplakett
(Sportolók
évzáró ünnepség Szja 1%):
45.000.Sportszer
(Dévay
tám.
Önkormányzati támogatásból +
Szja 1%-ból): 60.000.-

Úszó Szakosztály támogatása
(Szja 1%): 50.000.Kiadások összesen: 368.089.Záró pénzkészlet 2011.
december 31-én: 1.034.373.4. Célszerinti juttatások kimutatása.
Az alapítvány nem kapott célszerinti juttatást.
5. Központi költségvetési
szervtõl kapott támogatás mértéke 2011. évben.
Adó és Pénzügyi SZJA 1 %-os
támogatás: 138.545.-Ft
Ellenõrzési Hivatal
6. Az Alapítvány vezetõ
tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege.
Nem volt ilyen jellegû felhasználás.
7. Az alapítvány éves tevékenységének rövid tartalmi beszámolója.
Az alapítvány alapító okirata
szerint végezte éves tevékenységét. Az elõzõ évben tartalékba
helyezett 2010. évben kapott
szja. 1%-ot, 111.954.-Ft-ot
elköltöttük.
A beszámolási idõszakban
szakmai segítséget nyújtottunk
az utánpótlás szakosztályok szakmai munkájához. Segítettünk
rendezvényeik lebonyolításában.
Az anyagi támogatások közül
kiemelkednek az alábbiak:
A 2010. évben kapott és tartalékba helyezett 111.954.-Ft
szja 1%-ot a következõk szerint
költöttük el.
2011.
augusztus
14-én
megrendezett Túri Kupa utcai
futóversenyen résztvevõ utánpótlás
korú
versenyzõk
díjazására fordítottuk 30.000.-Ftot. Ebbõl az összegbõl oklevél
lett vásárolva. Király Imre úszó
ebben az évben is részt vett a
Hosszútávúszó Junior Európabajnokságon (2011. augusztus
10-13.
között),
melyet
Spanyolország – Navia városában rendeztek meg. Ezen a
versenyen való részvételét támogattuk 50.000.-Ft-al.
A Városi Sportiskola úszó szakosztályának két tagja 30.000.Ft támogatást kapott sportfelszerelés vásárlására. 2011.
december 16-án megrendezett
sportolók elismerése évzáró
ünnepségen a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó sportolók
jutalmazását
támogattuk
45.000.-Ft-al. (2010. évben kapott szja 1%-ból 1.954.-Ft
+
43.046.-Ft-ot 2011-ben kapott
szja 1%-ból fedeztünk).
A 2011-évben kapott szja
1%-ból még el nem költött
95.499.-Ft-ot tartalékba helyeztük, amit 2012. október 30-ig
kell felhasználni.
Herbály Gergely Ferenc
elnök
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Mezõtúr Mûvészeti
Közalapítványa közhasznúsági jelentése
2011. évrõl
Számviteli beszámoló
Mezõtúr Mûvészeti Közalapítványa
2011. évben egyszerûsített beszámolót
készített.
Összes közhasznú tevékenység
bevétele: 2 802 ezer Ft. Összetétele:
Közhasznú célú, mûködési úton
kapott támogatás: helyi önkormányzati támogatás: 1 000 ezer Ft; egyéb:
481 ezer Ft. Pályázati úton elnyert
támogatás: 900 ezer Ft. Egyéb bevétel:
421 ezer Ft.
Összes költség: 3 605 ezer Ft.
Összetétele: anyagjellegû ráfordítás:
2 081 ezer Ft; személy jellegû ráfordítás: 1 305 ezer Ft; értékcsökkenési
leírás 195 ezer Ft; egyéb: 24 ezer Ft.
A Közalapítvány 2011-ben költségvetési támogatásban nem részesült.
2011 évben vagyon felhasználás nem
volt.
A Közalapítvány vezetõi sem tárgyi,
sem anyagi juttatásban nem részesültek.
A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A Mezõtúri Képzõmûvészeti
Alkotótelep 2011. évben ünnepelte 30.
jubileumi évfordulóját. A jubileum
alkalmából egész éves programsorozat került megrendezésre: 2011. jan.
21- febr. 21. Történeti kiállítás,
Mezõtúr; 2011. márc. 24-ápr. 17.
MAOE Székház, Budapest; 2011. máj.
25-jún. 20. Szolnoki Galéria, Szolnok;
2011. jún. 24-júl. 3. Nemzetközi
Festõtábor; 2011. júl. 15-aug. 15. Lous
Stuijfzand kiállítása, Mezõtúr; 2011.
júl. 21- aug. 20. Viaszveszejtéses
bronzöntési nemzetközi szimpózium;
2011. aug. 13. „Bronzöntési piknik”;
2011. aug. 20-okt. 3. 30. jubileumi
kiállítás, Városi Galéria-Mezõtúr.
Összefoglalva megállapítható a
közalapítvány tevékenysége közhasznú célokat szolgált, a bevétel felhasználása is ezen célok érdekében történt.
Közalapítványunk semmiféle politikai tevékenységet nem folytatott, pártoktól és politikai jellegû szervezetektõl független, azoknak anyagi támogatást nem nyújtott.
A beszámoló teljes terjedelmében
megtekinthetõ az alábbi oldalon:
www.mezotur.hu
A közlapítvány kuratóiuma
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Mezõtúron járt a Világharmónia Futás

Magyarország az idén tizenötödik alkalommal kapcsolódott be a 49 európai országot
összekötõ váltóba. A World
Harmony Run a világ legnagyobb váltófutása, amelynek
célja, hogy a sport összekovácsoló ereje által fejlessze az
egyének, közösségek és nemzetek közötti békét és barátságot.
A 25 ezer kilométeres európai
váltó 2012. február 23-án
Portugáliából indult útjára, és
október 7-én Bécsben ér véget.
A több mint két évtizedes múltra tekintõ rendezvényt olyan
híres személyiségek támogatták, mint II. János Pál Pápa,
Nelson Mandela, Muhammad
Ali, Teréz anya.
A Világharmónia Futás olimpiai stílusú váltófutás, amelyhez bárki csatlakozhat. A harmóniát jelképezõ fáklyát egy
nemzetközi futócsapat viszi
országról országra. A korábbi
évek rendezvényeihez hasonlóan az idén is világszerte több
százezer ember kapcsolódik be
az 5 kontinensen az év során
párhuzamosan zajló rendezvényekbe. A nemzetközi váltóhoz
lakóhelyéhez közel bárki csatlakozhat egy pár lépésre,
néhány utcahosszra vagy akár
kilométerekre
is.
A
Világharmónia Futás ugyanakkor jóval több, mint egy sportrendezvény. A futókat minden
településen
ünnepséggel
köszöntik. Ezeken a helyi harmónia-fesztiválokon a zene, a
tánc, az irodalom és a képzõ-

mûvészet eszközeivel fejezhetik ki a helyi közösségek a harmónia iránti törekvésüket és
elkötelezettségüket.
A
Világharmónia Futás így tulajdonképpen egy ünnepsorozat,
amely végigvonul a településeken, országokon és földrészeken, az egész világon. Útján
reményt, barátságot és örömöt
hirdet.
Magyarországon június 23 és
28 között haladt át a váltó.
Szlovákiából érkeztek hozzánk
a futók, majd Kazincbarcika Miskolc - Tiszaújváros Tiszafüred - Szolnok - Mezõtúr
- Békés - Békéscsaba - Gyula Biharkeresztes útvonalon áthaladva az országon, Romániában
fojtatták útjukat. A hazai útvonalak hossza összesen 499 kilométer.
„Nagy örömünkre szolgál, és
egyben büszkeséggel tölt el
minket, hogy az európai útvonalon a lelkes magyarországi
részvétel mindig rekordokat
dönt, s a nemzetközi futók egybehangzó véleménye szerint is
az egyik legkülönlegesebb szakasz. Gyakran felmerül a kérdés, hogy vajon miben rejlik a
Világharmónia futás sikerének
a titka? Rendezvényünket leginkább a mély, de mégis egyszerû
belsõ üzenete különbözteti meg
a többi sporteseménytõl.
Felemelõ és magával ragadó
érzés azt a lángot hordozni,
amelyet öt kontinens oly sok
különbözõ nemzetiségû, bõrszínû, vallású és jóakaratú

embere hordozott már elõttünk, és ajánlotta fel saját béketörekvését vele. A mozgás felszabadító élményével ötvözve
helyi szinten válhatunk egy
sokszínû multikulturális közösség tagjaivá, s ráébredünk arra,
hogy sokkal több dolog van,
ami összeköt minket, mint ami
elválaszt; és valójában ezek az
igazán
lényeges
dolgok.
Õszintén kívánom, hogy ezt
mindenki átélhesse.”- mondta
Székely Máté a hazai rendezvénysorozat fõszervezõje.
A futás anyagi és politikai
érdekektõl mentes rendezvény.
Az alapító, Sri Chinmoy alapelveit követve, minden országban
a helyi szervezõk önkéntesen
végzik munkájukat, a helyi
közösségek szolgálatára, a
nemzetközi barátság és megértés jegyében. A rendezvény
megszervezésében a szervezõk
iskolákkal, sportszervezetekkel, települési önkormányzatokkal és állami szervezetekkel
mûködnek együtt. Az élet minden területérõl származó nemzetközi futócsapat tagjai saját
idejüket és energiájukat szentelik arra, hogy a futás üzenetét a
világ minden tájára eljuttassák.
A Világharmónia Futás alapítója Sri Chinmoy munkássága
elismeréséül megkapta az
UNESCO Nehru Medallion
kitüntetését, valamint a Magyar
Köztársasági Érdemrend, és a
Pro Cultura Hungarica kitüntetéseket.
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„Családom története”

A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Levéltár védnökségével a
Mezõtúri
Bodoki
Fodor
Helytörténeti Egyesület immár
harmadízben hirdeti meg a
„Családom története” pályázatát
a következõ feltételekkel:
1. A pályázatra csak mezõtúri
kötõdésû és vonatkozású –
Mezõtúron született, vagy itt élt,
illetve innen elszármazott család/személy történetét bemutató
pályamunkát lehet benyújtani.
2. A pályamunka bemutathatja
egy család történetét, vagy annak
egy jelentõs szakaszát, illetve a

család kiemelkedõ tagjának
egész élettörténetét és tevékenységét.
3. A pályamunkát az egyesületen kívüli személy is beadhatja.
4. Értékelés szempontjai: a tartalom minõsége, stílus, a melléklet, illusztrációk és dokumentumok sokfélesége, a források pontos megnevezése.
5. Terjedelemi korlát nincs.
6. Csak jeligével ellátott pályamunka adható be. A kéziratot
(gépelt formában és CD/ vagy
DVD-n) lezárt borítékban, egy
példányban kell benyújtani,

„Pihenés õsszel”

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu; Honlap: www.tourinform.hu
A pályázat nyertesei üdülési
szolgáltatás formájában részesülnek támogatásban, amelyet
– 2012. szeptember 30-ig történõ foglalást követõen – 2012.
december 31-ig vehetnek igénybe állami tulajdonban lévõ üdülõkben.
A sikeres pályázók, illetve
közös háztartásban élõ házastársuk/élettársuk, valamint a
pályázat benyújtásakor a 14.
Az õszi hónapoktól igénybe évnél idõsebb gyermekük 5 000
vehetõ üdülési pályázatot hir- Ft/fõ önerõ befizetésével; míg
det munkavállalók számára a 3-14 év közötti gyermekük 2500
Magyar Nemzeti Üdülési Ft/fõ önerõ befizetésével veheAlapítvány. A pályázati adatlap tik igénybe a 3-8 éjszaka idõtarelektronikusan nyújtható be tamú üdülési szolgáltatást
2012. július 31-ig a www. Erzsébet Szállodákban és
Erzsébet Vendégházakban. Az
erzsebetprogram.hu oldalán.
A Magyar Nemzeti Üdülési üdülési szolgáltatás igénybevéAlapítvány Õszi pihenés elne- tele a családdal együtt üdülõ 3
vezésû kiírására azok a munka- év alatti gyermek részére ingyevállalók jelentkezhetnek, akik nes.
Az Õszi pihenés pályázati
pályázatuk beadását megelõzõ
hónapban teljes munkaidõs kiírása elérhetõ, valamint a
munkaviszonnyal rendelkez- pályázati adatlap kitölthetõ az
tek, valamint ugyanerre az idõ- Erzsébet-program honlapján, a
szakra vonatkozóan bruttó www.erzsebetprogram.hu oldakeresetük nem haladta meg a lon.
Csikósné Vida Viktória
bruttó 220 000 forintot, és nincs
irodavezetõ
más adóköteles jövedelmük.

amelynek külsején csak a jelige
szerepelhet. E borítékban kell
elhelyezni egy kisméretû lezárt
borítékot, amelynek külsején
szintén csak a jelige lehet, s
ebben kell elhelyezni a pályázó
adatait (név, lakcím, telefonszám). A benyújtott pályázati
példány az egyesület tulajdona
marad és további felhasználásáról a szerzõvel együtt dönt.
További információ kérhetõ:
turandras@gmail.com
vagy
ariilona@gmail.com címen, valamint a +36 20 214-4756, vagy +36
30 602-9717 telefonszámon. A

kiírás megtekinthetõ még a BFHE
honlapján: bodokifodor.hu.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen a Túri Fazekas
Múzeumba (5400 Mezõtúr,
Bajcsy-Zsilinszky út 41. sz.) lehet
eljuttatni.
Beadási határidõ: 2013. december 31.
Pályadíjak: a legjobb munkák
értékes könyvjutalomban részesülnek.
Eredményhirdetés: 2014. április 15.
Szabó András
elnök

Lángoló értékeink
Múltunkat idézi Kucsera Béla
helytörténeti
gyûjteménye,
melybõl a Kossuth úti, egykori
„Zöldkereszt” épületében rendeztek kiállítást. Ez az idõsebb
korosztályban emlékeket villant fel, a fiatalabbak pedig
sokat tanulhatnak elõdeink
szokásairól, életvitelérõl.
A kiállítást Kissné Mikes Éva
tanárnõ nyitotta meg igen tartalmas, lényeglátó elõadásával.
Mezõtúr két világháború közötti történetét tárta elénk, mivel a
kiállítási anyag fõleg ehhez az
idõszakhoz
kapcsolódik.
Érzelmi ráhangolódásként Soós
Árpádné Editke tanárnõ rendezésében igen színvonalas
mûsort hallhattunk.
Mi adta Bélának az indíttatást
a gyûjtéshez? Nagymamája
emléktárgyainak nézegetése,
tanulmányozása. Így jutott el a
kiállítás megálmodásához. Az
egyik teremben betekintését
kaphatunk az egykori kisiskolák történetébe. Olyan pótolhatatlan, szép könyveket is láthatunk, melyeket a második világháború után csak titokban
olvashattunk politikai, erkölcsi
tartalmuk miatt. Egyik terem-

ben újságok, konyhai-kamrai
eszközök, órák… stb. mesélnek
letûnt idõkrõl. Kint a kertben
fõleg paraszti eszközök kaptak
helyet.
Tíz év alatt több ezer régi
tárgy gyûlt össze. Ezekbõl
mintegy 300 db került kiállításra. A rendezés közös munka
eredménye:
a
Magyarok
Szövetsége és Mikes Éva néni
sokat segítettek – mondja Béla,
aki szeretné folytatni nagyon
hasznos hobbiját.
Szívbõl örülök, amikor ilyen
lelkes, értékeket õrzõ, magyarságtudatunkat erõsítõ fiatalokat
ismerhetek meg. Így tudjuk
életre hívni, s továbbadni lappangó értékeinket, melyek itt
vannak körülöttünk, velünk,
csak észre kell azokat venni. E
régi tárgyak azután megszólalnak. Vallanak emberi bölcsességrõl, küzdelemrõl, örömrõl,
az élet értelmérõl. Lángra lobbantják az emlékeket, õrzik
értékeinket.
Gratulálunk a gyûjtõnek,
további sok-sok sikert kívánva:
Tóth Boldizsárné
ny. pedagógus
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Osztálytalálkozók a Telekiben

MEGHIVÓ
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tisztelettel meghívja
Önt és családját,
barátait, ismerõseit

a FÉNYKÉPÉSZ MÛHELYEK MEZÕTÚRON
1875-1960
címû kiállítás megnyitójára
A vendégeket köszönti: Szabó András az egyesület elnöke
A kiállítást megnyitja: Boldog Mária a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár vezetõje
Mûsor ad: a Magyar-Mongol Agrár ZRT Népdalköre –
Seres Attiláné vezetésével
Helye: Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület székháza –
kiállító terem
(Mezõtúr, Petõfi út 5.)
Idõpontja: 2012. augusztus 8. 17 óra
A 60 éve érettségizettek csoportja.

Június 16-án, szombaton
érdekes találkozói nap volt a
Teleki Blanka középiskolában.
Az egykori leánygimnázium
három osztálya szervezte
összejövetelét ugyanerre a
napra. Az 1951-ben, ’52-ben és
’53-ban érettségizett osztályok
tartották meg 59, 60 és 61 éves
találkozójukat egykori iskolájukban. Juhászné Patkós Edit
igazgató nõ kedves figyelemmel
fogadta õket a könyvtárban.
Beszélt örömeikrõl, sikereikrõl
és beszélt gondjaikról is.
Átkísérte a társaságot az egykori híres mûgyûjtõ túri öregdiák

Kun Zsigmond gyönyörû, értékes néprajzi gyûjteményéhez,
majd felsétáltak a legfelsõ emelten lévõ szatócsbolt kismúzeumhoz. Mindenkinek nagyon
jól esett a figyelem és a fogadtatás. Köszönjük az igazgató nõ
velünk való törõdését, figyelmességét és kívánjuk, hogy a
gond felhõi vonuljanak el az
iskola felõl. Örülünk a szép
sikereknek, melyekhez szívbõl
gratulálunk. Üzenjük: építsétek
továbbra is bölcsen és türelemmel a jövõt, hogy szebb legyen
a holnap.
K.I.

Segítség tizenkét embernek
Egy véradó három rászoruló
embernek segíthet egyszeri véradásával. Egy négytagú család
egyetlen véradásával tizenkét
ember életét mentheti meg.
2012.
június
27-én,
Mezõtúron Varga Sándor elsõ,
felesége Edit kétszeres, Zsolt fia háromszoros és Reni lánya
hétszeres véradóknak
örülhettünk. A család
elsõ véradója Reni
volt, aki aztán családja minden tagját
bevonta ebbe az
önkéntes segítségnyújtásba, amelyet
ezúton köszön a véradások túri szervezõje.

Soron következõ véradó
napok:
Július 18. szerda
Augusztus 12. Túri Vásár
Személyes okiratok kellenek!
Augusztus 29. szerda
Nagy Margit

Ismét lesz
lampionúsztatás
Az elmúlt évben hagyományt teremtettünk
egy szívmelengetõ, szép látványt nyújtó
fáklyás csónakfelvonulással és lampionúsztatással egybekötött rendezvénnyel.
Idén is várunk mindenkit 2012. augusztus
19–én este a Városháza mögötti sétányon.
Azok, akik saját készítésû (fa, nád, papír)
tárgyaikon szeretnék gyertyáikat úsztatni,
ne késlekedjenek a megvalósítással.
Mezõtúr, 2012. július 9.
Mezõtúr Város Önkormányzata
Kedves Tini!
Elõfordult veled, hogy unatkoztál, vagy csak már nem is
annyira érdekes számodra a szünidõ ?
Nálunk megtudhatod, hogy mennyi, de mennyi érdekes
kalandban, vidámságban lehet még részed ezen a nyáron.
Gyere el, s meglátod - a játék,- az irodalom, - és a beszélgetések segítségével kiderül a nagy T I T O K !

MI - TI - ÕK klub
július 11-tõl minden szerdán 14 órától a gyermekkönyvtárban.
Hozd magaddal jókedvedet és egy haverodat is!
A részvétel: ingyenes

2012. július 13.
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A nyár utolsó csókja!
Augusztus 11.
(szombat)
Öskestar koncert
Odett & The Go Girlz! koncert
AB/CD együttes koncertje,

Augusztus 12.
(vasárnap, Túri Vásár)

Csík Zenkar

cégek türelmét és megértését.

Tisztelt Mezõtúri
Polgárok!
2012. augusztus 12-én
ismét megrendezésre
kerül a Túri Vásár, és az
azt megelõzõ napokban
az arTúr Fesztivál. A fesztivál az elmúlt évekhez
hasonlóan városunk több
helyszínén várja látogatóit. A fesztivál és vásári
programok központi helye
a tavalyi évhez hasonlóan
a Szolnoki úti volt virágkertészet területe.
A Túri Vásár a már tõle megszokott színes vásári forgatagával a Szolnoki úton várja az
érdeklõdõket. A Szolnoki út
vásárral érintett területét és a
bekötõ utakat ebben az évben
is már szombaton déltõl lezárjuk, majd az útzárat vasárnap
éjféltõl oldjuk fel. Ezúton is
nagyon köszönjük az útzárral
érintett területen lakók és

Magna Cum Laude

Ízelítõ a programokból:
Augusztus 9.
(csütörtök)
Debussy in jazz
(Városi Galéria)

Augusztus 10.
(péntek)

Mystery Gang

Bupadest Nufolk Revolution
koncert
Veszelka Kommandó koncert
Magna Cum Laude koncert,

Mystery Gang lemezbemutató
koncertje
Csík Zenekar élõ koncertje.
A fenti programok helyszíne
a Szolnoki úti fõszínpad. A
színpadi programok mellett
gazdag kínálattal bírnak a kísérõprogramok is. Rövid ízelítõ a
teljesség igénye nélkül:
Augusztus 11. (szombat):
Túri Kupa utcai futóverseny,
Kárpát-medencei motorosok
találkozója, Lovasíjász verseny
Túri Kupa koronglövõ verseny.
Augusztus 12. (vasárnap):
Túri Vásár Kupa – horgászverseny, Smink- és fodrászverseny.

A programokról bõvebben
plakátjainkon, programajánló
mûsorfüzetünkben, valamint a
www.turivasar.hu a www.
mezotur.hu és www.mkskft.
hu oldalakon folyamatosan
tájékoztatjuk Önöket.
A programok látogatása
ingyenes!
Ezúton is nagyon köszönjük
mindazon intézményeknek,
civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek a segítséget, akik rendezvényeik szervezésével
hozzájárulnak
az
arTúr Fesztivál és
Túri Vásár programja-

Odett

inak színesítéséhez, illetve
munkájukkal segítik a programsorozat lebonyolítását!

Minden érdeklõdõt szeretettel vár Mezõtúr Város
Önkormányzata, és a fõszervezõ Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport
KKN. Kft.

2012. július 13.

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

Tóth István élt 89 évet,
Gut Antalné Csala Róza élt 75 évet,
Szûcs Gyuláné Egri Katalin élt 89 évet,
Kovács Lászlóné Magyar Gabriella élt 85 évet,
Zabizon Zoltán élt 64 évet,
Nóbik Lajosné Kovács Ilona élt 79 évet,
Fazekas Sándor élt 53 évet,
Kiss Istvánné Gacsályi Mária élt 45 évet,
Jónás Györgyné Balázs Piroska élt 67 évet,
Kovács Lajos élt 71 évet.

www.muveszetinapok.hu
www.turivasar.hu
www.mkskft.hu
www.mezoturesvideke.hu

közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Balla Szabols Barnabás
(Bagdán Dóra)

Dóka Balázs
(Kelemen Margit)

Mihály Félix
(Szabó Anita)

A TÚRI LOVAS KLUB SPORTEGYESÜLET
2012-ben is rendez
napközis

LOVASTÁBORT
haladók részére
Mezõtúron
idõpont

Július 23 – július 27
Érdeklõdni, jelentkezni a
06/70-543-5035-os telefonszámon lehet!

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Július 13-19-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Július 20-26-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Július 14-15-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Július 21-22-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
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