
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXIV. évfolyam 8. szám 2012. május 4.

Változott a tüdõszûrés                             2. old. 

Civil Fórum                                               3. old.

Magyarok Vására                                      3. old.

Városi programok                                    5. old.

Országos Kézilabda Döntõ Mezõtúron   7. old.

VII. Irodalmi akadályverseny                   8. old.

Ismét vizsgáztak a mezõtúri fõiskolán

A Mezõgazdasági és 
Vidékfejlesztési Intézet ápri-
lisban elindította elsõ kép-
zését, amely a tûzvédelmi 
szakvizsgára készítette elõ a 
jelentkezõket. A vizsgára 
április 27-én, pénteken 
került sor a fõiskola épületé-
ben. Ezen esemény kapcsán 
beszélgettünk dr. Dávidházy 
Gáborral az intézet munká-
járól és az eddig elért ered-
ményeirõl.

– Mikor, milyen képzéseket indí-
tott a Vidékfejlesztési Intézet 
Mezõtúron?

– A „Képzett gazdálkodók a 
vidékfejlesztésért” program kere-
tében meghirdetésre kerültek: 
méhész, és az Aranykalászos 
gazda. Valamint a vállalkozásokat 
segítõképzéseink a volfrámelekt-
ródás védõgázas ívhegesztõ, hul-
ladéktelep-kezelõ, tûzvédelmi 
szakvizsga

Az év második felében a 
méhész, az aranykalászos gazda, 
a mezõgazdasági vállalkozó, vala-
mint a mérnökök szabadon 
választott továbbképzését (alter-
natív energia hasznosítása lakó-
házakban) tervezzük indítani. 
Támogatás vehetõ igénybe az 
Európai Mezõgazdasági Garancia 
Alapból finanszírozottan a kérõd-
zõ szerkezetátalakítási program 
keretében. A programban a gaz-
dálkodónak az alábbi három felté-
tel közül kell választania egyet:

Foglalkoztatás: a referencia 
állatállomány minden 80 ÁE-ére 
vetítve vállalja egy fõ teljes foglal-
koztatását, vagy naptári évente 
2080 munkaóra elismert élõmun-
ka ráfordítást biztosít.

Beruházás: az elõzõ évi árbevé-

tel 10%-át beruházásra fordítja a 
mezõgazdaság, az erdészet, a 
halászat vagy az ÚMVP III. ten-
gely szerinti tevékenységek vala-
melyikében.

Szakmai továbbképzés: vállal-
ja, hogy a referencia állatállo-
mány minden 300 ÁE-ére vetítve 
részt vesz szakmai továbbképzé-
sen, vagy valamelyik alkalmazott-
ját, illetve a családi gazdaság vala-
melyik tagját beíratja. Ez lehet a 
VKSZI által külön erre a célra 
szervezett képzés, de lehet a ren-
deletben meghatározott körû 
képzés is. A harmadik feltételnek 
megfelelõ szakmai továbbképzést 
(Aranykalászos gazda, melynek 
díja visszaigényelhetõ) indít 
Intézetünk.

– Milyen okok tették indokolttá 
éppen ezen képzések beindítását 
Mezõtúron?

– A Mezõgazdasági és 
Vidékfejlesztési Intézet kiemelt 
feladatai között szerepel a térség 
felemelkedését szolgáló vidéki 
emberek képzése, oktatása. A 
2012. évi felnõttképzési terv elké-
szítését egy több területre kiterje-
dõ marketing tevékenység elõzte 
meg, melyet Sipos-Józsa Gábor 
kollégám irányított és végzett. 
Megvizsgáltuk a szomszédos 

megyékben a munkaügyi köz-
pontok által kiírt képzési pályáza-
tokat. Felmértük a mezõgazdasá-
gi és ipari vállalkozások, gazdák 
igényeit. Információt gyûjtöttünk 
a kamaráktól, gazdaköröktõl és 
érdekképviseleti szervektõl. 
Átnéztük a képzésekre, munka-
helymegtartásra kiírt pályázato-
kat és jogszabályi elõírásokat. Az 
így szerzett információk birtoká-
ban készítettük el a 2012. évi 
képzési tervet. 

– Hol tart a Fõiskola ügye?

– 2012. március 22. egy nagyon 
fontos dátum az Intézet, a Gál 
Ferenc Fõiskola, a leendõ fõisko-
lai kar, Mezõtúr város Önkor-
mányzata részére. Ez kapcsoló-

dik azon kérelem benyújtásához, 
melyet Mezõtúr város 
Önkormányzata a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz a 
Petõfi tér 1., Szolnoki út 5., 
Szolnoki út 7., valamint az Ifjúsági 
lakótelep VI. sz. alatti ingatlanok 
és azok ingóságainak tulajdonba 
vételére beadott. Ezen az egyezte-
tõ értekezleten a témában érintett 
minden egyes képviselõ jelen 
volt. Ezen határozat végrehajtásá-
nak folyamata következik.

– Beindult e már a fõiskolai 
akkreditációs folyamat?

– Igen, a folyamat tulajdonkép-
pen már elkezdõdött. Kollé-
gáimmal áttekintettük az 
„Alapképzési és mesterképzési 
szakok indításának követelmé-
nyei”-t. Ugyanis jelenleg már a 
„Mezõgazdasági és élelmiszeripa-
ri gépészmérnök alapszak” anya-
gán dolgozunk. Ezt követi a terve-
zett második szak anyagának 
elkészítése. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a komp-
lett akkreditációs anyagot ebben 
az évben leadjuk.

Vékony Erzsébet

A Mezõtúri Mérnökök Baráti Köre
2012. május 12-én találkozót szervez a korábban 

Mezõtúron végzett mérnökök számára. 
Az öreg diákok és a Gál Ferenc Fõiskola 

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete
újra megrendezi a
GÉPKARNEVÁL-t

amely egyrészt hagyományokat, másrészt az újra 
induló Fõiskolát hivatott támogatni.

Idõpont: 2012. május 12.  13 és 15 óra között.
Útvonal: Fõiskola – Dózsa György út – Kossuth tér – 

Petõfi út – Fõiskola. A Polgármesteri Hivatal elõtt 
rövid beszéd erejéig megállnak a felvonuló gépek.
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Pályázat

Mezõtúr Város Önkormányza-
tának Ideiglenes Bizottsága 
pályázatot hirdet politikai tevé-
kenységet nem folytató civil 
szervezetek számára, mûködé-
sük és 2012. évi rendezvényei-
nek támogatására.

A pályázatnak tartalmaznia 
kell az alábbi adatokat:

- a pályázó civil szervezetek 
nevét, taglétszámát,

- tevékenységük rövid ismer-
tetését,

- a pályázat ügyintézõjének 
nevét, elérhetõségét: - telefon,- 
e-mail címét,

- a tervezett program megne-
vezését, rövid ismertetését és a 
költségvetését,

- a 2012. évre tervezett mûkö-
dési költségüket, ezen belül a 
fõbb költségelemeket,

- bírósági nyilvántartásba 
vételüket bizonyító okirat 
másolatát,

- a közpénzekbõl nyújtott 
támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vényben meghatározott össze-
férhetetlenségi nyilatkozat.

Az önkormányzat a civil 
szervezetek mûködésének és a 
2012. évi rendezvényeinek 
támogatása céljából 1.600.000 
Ft-ot különített el a költségve-
tésben, ez az összeg kerülhet 
felosztásra több szervezet 
között.

A pályázat benyújtásának 
(postára adásának) határideje: 
2012. május 25.

Cím: Polgármesteri Hivatal 
Mezõtúr Polgármesteri Kabinet 
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

A borítékon fel kell tüntetni: 
„Civil pályázat 2012”

A pályázat benyújtása után 
hiánypótlásra nincs lehetõség. 
A hiányosan vagy késve benyúj-
tott pályázatok nem támogatha-
tók.

A beérkezett pályázatokat az 
Ideiglenes Bizottság – az egyes 
bizottságok véleménye alapján 
- a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvényben 
foglalt rendelkezések alapján 
bírálja el, melynek eredményé-
rõl a döntést követõ 15 napon 
belül a pályázókat tájékoztatja. 
A támogatás kifizetésének mód-
járól Mezõtúr Város Önkor-
mányzatának Ideiglenes 
Bizottsága dönt utólagos elszá-
molási kötelezettség mellett. A 
pályázó az elnyert támogatásról 
legkésõbb 2012. december 15-ig 
számlamásolatokkal köteles 
elszámolni. Amely szervezet 
határidõre nem számol el, az 
kizárja magát a jövõ évi, hason-
ló célra kiírt pályázatból. 

A 2007. évi CLXXXI. törvény-
rõl szóló tájékoztató, valamint 
az ahhoz kapcsolódó összefér-
hetetlenségi nyilatkozat minta a 
www.mezotur.hu honlapról 
letölthetõ.

Amennyiben a pályázattal 
kapcsolatban valamilyen kérdé-
se merülne fel keresse Makainé 
Ésik Klára ügyintézõt  (tel: 
56/551-913, e-mail: kmakaine@
mezotur.hu).

Mezõtúr, 2012. április 16.
Herczeg Zsolt

polgármester

Gyermekrajz pályázat

A Mezõtúri Közmûvelõdési 
és Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2012-ben is 
megrendezi a „Gyermeknapi 
rajzkiállítást”. A versenyre 
három-– óvodás, alsó tagoza-
tos, felsõ tagozatos kategóriá-
ban – várjuk a gyerekek rajzait. 

Idei témánk: Vízparti kalan-
dok családommal.

Bármilyen technikával 
készült kasírozott képeket 
küldhetnek be a jelentkezõk.

Az alkotások beérkezési 
határideje: 2012. május 18. 
(péntek), 16.00 óráig.

A beérkezett rajzokból ren-
dezett kiállítás megnyitójának 
helye és idõpontja: Közösségi 
Ház nagyterme 2012. május 
25.(péntek) délelõtt 10.00 óra.

A legjobban sikerült rajzok 
alkotói díjazásban részesül-
nek.

Bordács László,

ügyvezetõ

Hirdetmény

Mezõtúr Város Önkormány-
zata pályázatot ír ki az alábbi 
ingatlanok bérletére 2012. júli-
us 1-étõl 5 évre:

1. Földvári út 61. II. épület 1. 
ajtó

2. Földvári út 61. II. épület 3. 
ajtó

3. Fóti utca 172. szám 2. ajtó
4. Kossuth tér 3-5. I. emelet 1. 

ajtó 
5. Szabadság tér 6-8. III. lh. 

III. emelet 10. ajtó
A pályázat benyújtásának 

határideje: 2012. május 21. 
(hétfõ) 16 óra

A pályázat benyújtásának 

helye: Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Iroda, Mezõtúr, 
Kossuth tér 1. fszt. 17.

A pályázatról bõvebb felvilá-
gosítást a Polgármesteri Hivatal 
(Mezõtúr, Kossuth tér 1.) fsz. 
17. sz irodájában, vagy az 
56/551-931-es telefonszámon 
Chif Csabáné ügyintézõtõl kér-
hetnek.

A hirdetmény teljes szövege a 
www.mezotur.hu honlapon 
megtekinthetõ.

Mezõtúr, 2012. április 18.

dr.Szûcs Attila 

jegyzõ

Pályázati felhívás

Mezõtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága 
pályázatot hirdet politikai tevékenységet nem folytató társadal-
mi szervezetek, egyesületek számára, mûködésük és 2012. évi 
rendezvényeinek támogatására.

A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www..mezotur.
hu honlapon.                                    Herczeg Zsolt, polgármester

FELHÍVÁS TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLATRA

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy Mezõtúr városban

2012. április 23 - tól - 2012. 
június 15 - ig

tüdõszûrõ vizsgálatot
végeznek.

A szûrõvizsgálaton a Tár-
sadalombiztosítási Igazolvány /
TAJ kártya/ bemutatása szük-
séges. 

A szûrés helye: Mezõtúr, 
Újváros XIII. utca 11. (Színpados 
Iskola)

A szûrés idõpontja: 
hétfõ 12 - 17-ig
kedd 8 - 13-ig

szerda 12 - 17-ig
csütörtök 8 - 13-ig

péntek 8 - 13-ig 
A tüdõszûrõ vizsgálat ebben 

az évben nem kötelezõ, azon-
ban saját és mások egészségé-
nek megõrzése érdekében kér-
jük, hogy szíveskedjenek a szû-
rõvizsgálaton megjelenni!

Felhívjuk a 40 éves kor feletti 
lakosok figyelmét, hogy részük-
re a tüdõszûrõ vizsgálat térítés-
mentes!

40 éves kor alatt a megelõzõ 

célú szûrõvizsgálat térítésköte-
les, melynek összege 860 Ft. A 
térítési díj befizetéséhez a szû-
rés helyén lehet csekket igé-
nyelni.

14 és 40 éves életkor között a 
szûrõvizsgálathoz igényeljen 
foglalkozás egészségügyi /
üzemorvosi/ beutalót.

18 év alattiak esetében a szû-
rés elvégzéséhez szülõi/törvé-
nyes képviselõi beleegyezésre 
van szükség, az erre szolgáló 
nyomtatványt a helyszínen kell 
aláírni. Ezzel egyidejûleg be 
kell mutatni mind a szülõ/tör-
vényes képviselõ, mind a 18 év 
alatti személy személyi igazol-
ványát és TAJ kártyáját.

Akinek szüksége van a vizs-
gálat eredményére, jelezze igé-
nyét és vigyen magával felbé-
lyegzett, megcímzett borítékot. 
Az elkészült eredményt postai 
úton küldik meg részére.

Tegyen egy lépést egészségé-
nek megõrzése, a betegségek 
korai felismerése érdekében!

Mezõtúr, 2012. április 27.
dr. Szûcs Attila jegyzõ
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Pályázati felhívás
A Nagykun Hagyományõrzõ Társulás pályázatokat írt ki:
A Társulás honlapjának elkészítésére.
 A pályázat célja: a honlap arculatának megújítása és a honlap 

karbantartása. 
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www..mezotur.

hu honlapon.
Herczeg Zsolt, polgármester

Pályázati felhívás

A Nagykun Hagyományõrzõ Társulás pályázatokat írt ki:
A társult önkormányzatok részére a Kunok II. 

Világtalálkozójához kapcsolódó rendezvények támogatására. 
A pályázat célja: a társult önkormányzatok területén megren-

dezendõ, a Kunok II. Világtalálkozójához kapcsolódó rendezvé-
nyek támogatása. A pályázók köre: a Nagykun Hagyományõrzõ 
Társulás önkormányzatai. Az önkormányzatok területén mûkö-
dõ civil szervezetek, egyesületek, klubok az önkormányzatok 
társrendezõiként pályázhatnak.

A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www..mezotur.
hu honlapon.

Herczeg Zsolt, polgármester

Tisztelt Mezõtúriak!

Önkormányzatunk pályázatot 
hirdet Mezõtúr megújulása 
érdekében. Ebbe a folyamatba 
szeretnénk bevonni Önöket, 
mezõtúriakat is, hiszen a város 
és új arculata csak úgy lehet 
sikeres, ha azt lakói is maguké-
nak érzik.
Ezért pályázati felhívással for-
dulunk Önökhöz az alábbi 
témakörökben:
• Mezõtúr város kabalafigurájá-
nak megtervezése
• Esszépályázat általános- és 
középiskolásoknak: Miért sze-
retek Mezõtúron élni?
Felhívásunk célja, hogy a város-

unk új arculatában megjelenje-
nek azok az értékek, amelyek 
azoknak az embereknek fonto-
sak, akikért valóban létezik és 
mûködik a település.
A részletes pályázati kiírások 
letölthetõek a www.mezotur.hu 
weboldalon vagy beszerezhetõ-
ek a Polgármesteri Hivatal és a 
Közösségi Ház portáján. 
Bõvebb információért Karsainé 
Szabó Juditot (56/551-923, 
jkarsaine@mezotur.hu) keres-
hetik.
Mezõtúr, 2012. április 16.

Herczeg Zsolt

polgármester 

Fontos különbségek az Erzsébet-utalvány 
és az Erzsébet-program között:

Az Erzsébet-utalványt 
fogyasztásra kész étel vásárlá-
sára és melegkonyhás vendég-
látóhelyeken étkezési szolgál-
tatás igénybevételére lehet 
felhasználni. Az utalványt 
kizárólag a munkáltatók 
adhatják dolgozóik részére, 
tehát semmilyen pályázat 
útján nem lehet hozzájutni.

Az Erzsébet-programot a 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány hirdette meg (2012. január 
16-február 29. között) szociálisan rászoruló személyek (nyugdí-
jasok, nagycsaládosok, fogyatékkal élõk, és szociális intézmé-
nyek dolgozói) részére. A nyertes pályázók az üdülési utalványt 
állami tulajdonú üdülõkben tudják felhasználni. Az üdülõket és 
bõvebb tájékoztatást a www.erzsebetprogram.hu weboldalon 
lehet megtekinteni.

Csikósné Vida Viktória

Tourinform irodavezetõ

Civil Fórum

Az egyesülési jogról, a közhasz-
nú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek mûködésérõl és támo-
gatásáról rendelkezik a  2011. évi 
CLXXV. sz. törvény, ami a közbe-
szédben csak „új civil törvény-
ként” emlegetõdik. 

A jogszabály kódexként szolgál-
hat az érintett közösségek számá-
ra. A legfontosabb változásokra 
hívta fel a nagyszámú hallgatóság 
figyelmét dr. Ványai László 
Levente, a KIM Civil Koordinációs 
osztályának vezetõje, aki a civil 
szféra és az önkormányzat közös 
meghívottjaként tartott elõadást a 
Közösségi Ház emeleti nagytermé-
ben.  A programra meghívást kap-
tak a kistérség bíróság által bejegy-
zett civil szervezetei és a mezõtúri 
Közösségi Házban mûködõ klu-
bok képviselõi. Az elõadó kiemel-
te, hogy a trv. hatályba lépését 
követõen (2012. jan.1.) csak a 
bíróságon nyilvántartásba vett 
szervezetek vehetnek részt állami 
forrásból meghirdetett pályázato-
kon. Fontos változás, hogy meg-

szûnt a kiemelkedõen közhasznú 
minõsítés, a közhasznú jogállás 
egyfokozatú lett. 

A közhasznú tevékenység és a 
közhasznú jogállás mást jelent: az 
elõbbit végezheti bármely civil 
szervezet – bírósági jóváhagyás 
nélkül is –, viszont az utóbbi – 
kedvezmények igénybe vételére is 
jogosító – jogállást csak a törvény-
szék határozata alapján nyeri el a 
szervezet.

Általam került bejelentésre, 
hogy a tavaly megalakult Városi 
Civil Kerekasztal megszûnt, mivel 
választott tagjai közül többen nem 
bejegyzett szervezet képviselõi. A 
klubok három lehetõség közül 
választhatnak tevékenységük foly-
tatásához: a.) a Közösségi Ház 
csoportjaként mûködnek és önál-
lóan nem pályáznak; b.) valame-
lyik megyei vagy helyi szervezet-
tel kötnek együttmûködési megál-
lapodást; c.) egyesületté alakul-
nak. 

Boldog Mária

a program koordinátora 

Magyarok Vására
2012.május.12.-én 9.00 – 18.00

Mezõtúron a sétálóutcában
Kézmûvesek, õstermelõk kirakodóvására, kézmûves foglalko-

zások, gyermekeknek íjászati lehetõség, büfé, étel, ital
Programok

09.00 Köszöntõ: Vers, papi áldás, p rogramok ismertetése
10.00 Kossuth úti Általános Iskolások anyák napi mûsora
10.30 Vadvirág népdalkör
11.00 Kiss Orsolya és Soós Kálmán énekelõadása
12.00 Közös éneklés
12.30 Tombola sorsolás
13.00 Egres Kiss Lajos néptáncegyüttes (Túrkeve)
14.00 Lókötõk citerazenekar mûsora
14.30 Lakatos István hegedû és dob elõadása
15.00 Magyarokhoz - irodalmi összeállítása
16.00 Tombola sorsolás
16.30 Táltos dobolás

További információ: 30/830-2968 , kovijames@t-online.hu
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Tisztelt Mezõtúriak!
Botyánszky János evangéli-

kus lelkész 1934-1976 között élt 
Mezõtúron. (1894-ben Medgyes 
-egyházán született.)

Õ volt az, aki 1944. június 
16-án megszólaltatta az evangé-
likus templom harangját, a 
mezõtúri deportált zsidók tég-
lagyári gettóból a vasútállomás-
ra történõ szomorú menete 
alatt.

Õ volt 1944-ben a református 
gyülekezet pásztora és a katoli-
kus hívek gondozója.

Hat évig pótrabbija a városba 
visszatért kevés, megmaradt 
zsidó embernek.

Folyékonyan beszélt szlová-
kul, németül, héberül, latinul, 
ógörögül, tótul, oroszul.

Feleségével együtt építették 
fel Túlakörösön a tanyasi isko-
lát. Több egyházi és társadalmi 
szervezet tagja volt (MAFC 
díszelnöke, Luther Szövetség 
elnöke, városi képviselõ, 
Hadigondozottak Országos 
Szövetségének megyei titkára, 
stb.) A rászorulóknak nemcsak 
vigaszt, hanem szükség szerint 
pénzt és élelmet adott nemzeti-
ségüktõl és vallási hovatartozá-
suktól függetlenül. 

Emlékét a mezõtúri képzõ-
mûvészeti alkotótelep 2012. évi 

közösségi vállalásaként Gyõrfi 
Sándor szobrászmûvész for-
mázza meg. 

A szobor avatására az evan-
gélikus templom parkjában 
2012. június 17-én a tolerancia 
napján kerülne sor.

Várjuk adományaikat, hogy 
méltóképpen tudjunk emléket 
állítani Botyánszky János lel-
késznek.

Számlaszám: Mezõtúr Mûvé-
szeti Közalapítványa

11745097-20003593
Tisztelettel

Mezõtúr Város Önkormányzata

Mezõtúri Evangélikus

Egyházközség

Felhívás

Távirati stílusban a képviselõ-testület 2012. április 26-i ülésérõl

A költségvetési év
lezárásáról

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete megalkotta a 2011. 
költségvetési évet lezáró zár-
számadási rendeletét. 

A zárszámadás alapján az 
elmúlt évben a költségvetésben 
eredetileg tervezett 3,6 milliárd 
forint bevételhez képest 3,8 
milliárd forintot sikerült teljesí-
teni bevételként. Ez a különb-
ség elsõsorban az év közben 
igényelt állami támogatásokból, 
illetve fejlesztési támogatások-
ból ered.  

A kiadási oldalon 5 milliárd 
forint volt az az összeg, amelyet 
a költségvetési rendeletben ere-
detileg tervezett a képviselõ-
testület, ezzel szemben a zár-
számadásban elfogadásra 
került 4,1 milliárd forint kiadás. 

A hiány eredetileg tervezett 
mértéke 1,4 milliárd forint volt, 
amely elsõsorban a kötvény 
kötelezettség miatt állt fenn. 
Ebbõl a hiányból a tervezett 
mûködési hiány 203 millió 
forint volt, amelyet szigorú gaz-
dálkodással 102,9 millió forint-
ra sikerült leszorítani. A hiányt 
csökkentõ tényezõk a fejleszté-
sek elmaradásából, a mûködési 
kiadások csökkentésébõl tevõd-
nek össze. 

A tavalyi pénzmaradvány 
összege 1,1 milliárd forint, 
amely a meglévõ kötvényben 

rendelkezésre állt , és az idei 
költségvetésbe beépül. A kiadá-
si oldal és a bevételi oldal feltû-
nõ különbsége, illetve a pénz-
maradvány összege az önkor-
mányzat által felvett kötvény 
költségvetési tételként való 
megjelenítésébõl adódik. 

Ezek alapján látható, hogy a 
tavalyi költségvetési év nehéz 
volt, amelyet fegyelmezett és 
takarékos gazdálkodással sike-
rült teljesíteni. A nemrégiben 
elfogadott költségvetési rende-
let alapján látszik, hogy az idei 
évben még nagyobb költségve-
tési szigorra lesz szüksége az 
önkormányzatnak ahhoz, hogy 
fizetõ- és mûködõképes marad-
hasson. 

Idén is pályázunk az 
ÖNHIKI-re

A képviselõ-testület a 2012. 
évi költségvetését is mûködési 
hiánnyal tervezte meg, ennek 
összege 92 millió forint. Az 
önkormányzat folyószámla 
hitelkerete 400 millió forint, 
amelynek kihasználtsága általá-
ban 300 millió forint felett van. 
A tervezett hiány csökkentése 
érdekében az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben levõ 
önkormányzatok támogatásá-
nak (ÖNHIKI) elnyerése céljá-
ból az államhoz kíván fordulni 
az önkormányzat. A pályázat 
elsõ fordulójának beadási határ-
ideje április 30. Az igényelt 

összeg a költségvetésben terve-
zett 92 millió forint mûködési 
hiány összegével egyezik meg. 
A - reményeink szerint - nyertes 
pályázat esetén az önkormány-
zat gazdálkodásának biztonsá-
gát, azaz a folyószámla hitel 
összegét és más kintlévõsége-
ket szükséges lesz csökkenteni.  

A strandfürdõ díjairól
A képviselõ-testület a 

Mezõtúr és Környéke Víz-és 
Csatornamû Kft. javaslata alap-
ján elfogadta, azt, hogy a városi 
strandfürdõ és uszoda belépõ 
díjai átlagosan 3,75-4%-kal 
megemelkedjenek május 
1-jétõl. Az emelésre azért van 
szükség, mert a strandfürdõ 
több, mint 30 millió forint éves 
veszteséget jelent a társaság-
nak, amelynek finanszírozását 
jelenleg más ágazat nyeresége 
terhére oldja meg. A nemrégi-
ben elfogadott víziközmû szol-
gáltatásról szóló törvény azon-
ban a következõ évtõl kizárja 
azt, hogy a víz és a szennyvíz 
ágazatok bevételeit más tevé-
kenységre fordíthassuk. Ennek 
alapján a képviselõ-testületnek 
hamarosan döntést kell arról 
hoznia, hogy a strandágazatban 
keletkezõ veszteséget hogyan, 
milyen módon finanszírozza, 
vagy fenn tudja-e tartani a vesz-
teséges strandot. A polgármes-
ter úr és a képviselõk hozzászó-
lásaikban a strand további fenn-

tartására, üzemeltetésére is 
utaltak. Reméljük, hogy az idén 
kedvezõ idõjárási feltételek 
mellett pihenés és sportolás cél-
jából sok mezõtúri és vidéki 
vendég fog kilátogatni a strand-
ra, egyben csökkentve ezáltal a 
strand veszteségét is. 

Újra lesz könnyûzenei 
fesztivál Mezõtúron

A 90-es évek elejétõl a 2000-
es évek közepéig tartó idõszak-
ban Mezõtúrt ismertségét sok 
ember számára az ország 
különbözõ pontjain a rock fesz-
tivál jelentette. A többnapos 
rendezvényen 10-15 ezer rajon-
gó is megfordult, amely akkorra 
már az ország egyik legnagyobb 
rendezvénye volt. Az East Fest 
Event Kft. megkereste önkor-
mányzatunkat, azzal a céllal, 
hogy segítsen a volt „Wanted” 
fesztivál hagyományának és 
hangulatának újraélesztésben. 
Az önkormányzat a fesztivál 
céljára a strand, valamint az azt 
körülvevõ füves területeken, az 
Erzsébet-ligetben és a volt 
Városi KRESZ pálya területén 
ingyenesen biztosít területet. A 
fesztivál idõpontja 2012. június 
15-17-én lesz. Bízunk benne, 
hogy hamarosan a fesztivál 
hangulata és az idelátogató 
turisták száma alapján ismét 
Mezõtúr lesz a könnyûzenei 
élet fõvárosa néhány napra.

dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Na
mi
ez?
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30 ÉVES AZ ÉNEK-
ZENE TAGOZAT

A jubileumi hét
programja:

2012. május 21.

15:00 A jubileumi hét prog-
ramsorozatának ünnepélyes 
megnyitója.

Közremûködnek a Kicsinyek 
Kórusa és a Napraforgó Kórus. 
Kiállítás az elmúlt 30 év emléke-
ibõl.

16:00 Zenei mûveltségi vetél-
kedõ

17:00 Filmvetítés: „az elsõ 10 
év”

2012. május 22.

15:00 Népdaléneklõ verseny:
- 3 - 4. osztályosok
- 5 - 6. osztályosok
- 7 - 8. osztályosok
17:00 Filmvetítés: „ a második 

10 év”
2012. május 23.

15:00 Rozsdalovag és a kísér-
tet címû gyermekmusical bemu-
tatója.

Közremûködnek az iskola 
drámaszakkörösei és a 
Napraforgó kórus

17:00 Filmvetítés: „a harma-
dik 10 év”

2012. május 24.

15:00 Népzenei délután
- Citerazenekarok bemutató-

ja: Tücsök, Cimbora, Lókötõk
- Veres Kata Luca és zenekara
-  Hodos Szilvia népzenész
18:00 Pop-rock zenekarok 

bemutatója

2012. május 25.

8:00 - 10:00 30 km-es emlék-
futás - váltófutás

15:30 Felvonulás, közben 
megálló a Városházánál, ahol a 
polgármester úr köszönti a jubi-
láló iskolát.

17:30 Elõadómûvészek estje
- Szávai Viktória - színmûvész
- Kovács Tímea - énekesnõ
- Bartók kamarakórus

2012. május 26.

16:00 - 17:00 Jubileumi hang-
verseny

19:00 - 21:00 Állófogadás a 
programban résztvevõk számá-
ra

Programajánló
2012. május 25-26-án 
ismét megrendezésre 
kerül a Városnap és május 
27-én a Gyermeknap.

2012. május 25. (péntek)
Ebben az évben a tudomá-

nyos konferencia témája 
Mezõtúr város irodalma. Az 
elõadások helyszíne a 
Polgármesteri Hivatal díszter-
me. Erdélyi József munkásságá-
ról elõadást tart Vass Krisztián, 
a Miskolci Egyetem irodalom-
történésze. 

A versmondás mûhelytitkai-
ról Nagy Emma néhány versén 
keresztül Achs Károly a Teleki 
Blanka Gimnázium, Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium 
tanára beszél. Az elõadások 
után átadásra kerülnek a 
„Mezõtúr sportjáért” és a 
„Mezõtúr kultúrájáért” kitünte-
tések. 

Ezen a napon díjazzuk a 
kabalafigura-tervezés és esszé-
írás témákban meghirdetett 
pályázatokra beérkezõ pálya-
mûveket. 

A Kossuth Lajos Általános 
Iskola egész hetes ünnepi prog-
ramsorozattal várja Önt, melyek 
közül az alábbiak május 25-én 
(péntek) lesznek:

15:00 – 16:00-ig felvonulás, 
közben megálló a Városházánál, 
ahol Herczeg Zsolt, Mezõtúr 
város polgármestere köszönti a 
felvonulókat. Ezt követõen a 
Kossuth téren és a Szabadság 
téren délutáni szerenádot hall-
hatnak a város lakói.

Majd 17:30-tól elõadómûvé-
szek estje: Mester Viktória – 
operaénekes, Szávai Viktória – 
színmûvész, Kovács Katalin – 
operaénekes, Kovács Tímea – 
énekesnõ valamint a Bartók 
Kamarakórus. Helyszín: 
Kossuth Lajos Általános Iskola.

Mezõtúr hangulata az ’50-
’60-as években címû képeslap 
kiállítás nyílik a konferencia 
idején a Polgármesteri 
Hivatalban. A kiállítás anyaga 
Szabó András gyûjteménye.

2012. május 26. (szombat)
Délelõtt 8 órától tártkapus 

sportnap keretében várjuk a 
teniszezni, tekézni szeretõket a 

Városi Sportcentrumban 
(Bõvebb információ: Barta 
Gyula sportágazatvezetõ, tele-
fon: 06-20-481-6233).

A Közösségi Ház mellett, a 
Szabadság téren szombat dél-
elõtt lesz a városkapitányi vias-
kodás és a száraztésztából 
készült ételek fõzõversenye is. 
A fõzõversenyre 3 fõs csapatok 
jelentkezését várjuk. A zsûri 
elnöke túrkevei „RTL Klubos” 
Rácz Lajos mesterszakács, aki a 
sok száraztésztából készült 
finomság közül választja ki töb-
bedmagával a legkiválóbb étket. 
A fõzõversenyben változás az 
elmúlt évhez képest, hogy idén 
nincs megkötve a tüzelés 
módja. A fõzés kezdetének idõ-
pontja nincs meghatározva, 
azonban a versenyre nevezett 
ételeket 13.00 óráig kell leadni a 
zsûri részére.

Városkapitány választás lesz 
ebben az évben is. Azonban itt 
fontos változás az elmúlt évek-
hez képest, hogy egyénileg is 
lehet jelentkezni a versenyre, 
melynek kezdési idõpontja 
11.00 óra, helyszíne szintén a 
Közösségi ház mellett a 
Szabadság téren.

A sétáló utcában 8-12-ig a 
Túri Piac is várja széles kínála-
tával az idelátogatókat.

Mindkét versenyre jelentkez-
ni lehet, valamint bõvebb infor-
mációt nyújtunk az alábbi 
módokon: személyesen a 
Közösségi Ház portáján és tit-
kárságán, telefonon: 350-075-ös 
számon, e-mailben: titkarsag@
mkskft.hu, jelentkezési határ-
idõ 2012. május 22. (kedd).

A Városnap programjainak 
keretében az önkormányzat 
Turisztikai Munkacsoportjának 
javaslatára május 26-án kerék-
pártúrát szervezünk az alábbi 
útvonalon: Mezõtúr – Kisvizköz 
- Árvízkapu, Hármas zsilip – 
Túrtõ - Mezõtúr. A túra hossza 
kb. 16 km. Célunk az, hogy mi, 
helyi lakosok is ismerjük kör-
nyeztünk természeti értékeit. A 
nap folyamán a rendezvény 
egyik helyszínéül is szolgáló, 
méltán népszerû közösségi 
területet, a Szabadság téri par-

kot tovább szépítjük mindany-
nyiunk érdekében. A városszé-
pítõ akcióhoz természetesen 
várjuk a lakosság csatlakozását 
is. Tegyünk közösen környeze-
tünkért! 

Bõvebb információ: Karsainé 
Szabó Judit 06-56/551-923

A Kossuth Lajos Általános 
Iskola ünnepi programjainak 
keretében 16:00 – 17:00 óra 
között jubileumi hangverseny 
lesz az iskolában.

A nap zárása képen 22 órától 
fergeteges Nemcsak Berry kon-
cert a Sétáló utcában. A belépés 
ingyenes!

2012. május 27. (vasárnap)
Gyermeknapi programokkal 

várjuk a kedves gyermekeket és 
szüleiket a Városi Strandfürdõ 
területén. Öko-játszóház, sze-
rencsehorgászat, vidámpark, 
kézmûves foglalkozás, légvár, 
lovaglás. A színpadon a nap 
folyamán fellépnek: Dodzsem 
zenekar, Kolompos Együttes és 
az X-faktorból jól ismert Baricz 
Gergõ. Délelõtt lesz kutya szép-
ségverseny az Erzsébet-
ligetben, és kerékpáros ügyes-
ségi verseny a Stranfürdõ elõtti 
területen.

Ezen a napon köszöntjük a 
Városnap elsõszülöttjét, és az 
50. illetve 60. házassági évfor-
dulójukat 2012-ben ünneplõ 
házaspárokat. (Jelentkezés a 
Polgármesteri Hivatalban 
Makainé Ésik Kláránál, tel.: 
551-913)

A strandfürdõ területére ked-
vezményes belépõkkel jöhet-
nek be, mely ár magába foglalja 
a fürdõ használatát is.

A sportversenyekkel, fõzõ-
versennyel és a városkapitány 
választással kapcsolatos részle-
tes tudnivalókért látogasson el 
weboldalainkra: www.mezotur.
hu és www.mkskft.hu.

Minden érdeklõdõt nagyon 
sok szeretettel várunk prog-

ramjainkra! 

Mezõtúr Város Önkormányzata 

és a fõszervezõ Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport 

Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft.
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Dr. Bozó Boglárka (1963-2012)

Az általános iskolát Györgyén 
kezdte, negyedik osztályos korá-
tól újra Kisújszállásra költözve a 
Kossuth úti iskolában folytatta 
tanulmányait. Szorgalmas, példás 
magatartású kisdiák volt, végig 
jeles bizonyítvány mellet sok 
érmet szerzett és könyvjutalom-
ban részesült. Kisújszállási 
Móricz Zsigmond Gimnáziumban 
érettségizet. Négy év alatt osztály-
titkár volt, diáktársai szerették. 
Történelembõl, testnevelésbõl 
mindig dicsértett kapott. Az utób-
bi idõbe, szüleivel töltött együttlét 
alatt felidézték az érettségi napját. 
Az egyik osztálytársa rosszul lett, 
Õ és Jutka néni segítettek rajta, 
ápolták. Ilyen izgalmak után Õ és 
társai is boldogok voltak, hogy le 
tudtak érettségizni. Az érettségi 
bizonyítvánnyal együtt a Kiváló 
diák címet is megkapta.

Érettségi után jelentkezett 
Miskolcra az Állami és 
Jogtudományi Egyetem karára. 
Helyhiány miatt fellebbezéssel 
elõfelvételit nyert a következõ 
tanévre. A tanulmányai megkez-
déséig a kisújszállási tanyasi kol-
légiumban gyermekfelügyelõként 
dolgozott ahol megmutatkozott 
pedagógiai vénája. Egyetemi 
tanulmányait 1982-ben kezdte. 
Népköztársasági ösztöndíjas, 
melyet tanulmányi eredményei-
vel és tudományos munkájával 
érdemelt ki. Cumlaude minõsítés-
sel végzett. Doktorrá avatása 1987. 
február 21-én volt. Munkáját 
Mezõtúron illetve Szolnokon 
kezdte fogalmazóként. 1990-ben 
nevezték ki a Mezõtúri bíróságra 
polgári peres bírónak. A bírói fel-
adatot nagy odaadással és lelkiis-
meretességgel végezte. Hamar 

kapcsolatot talált a város közéle-
tével. Meghívták a városban 
mûködõ mezõgazdasági fõiskolá-
ra a jogi tárgyak oktatójának, 
majd a fõiskola vendégházába 
költözik, ahol aktív részese a fõis-
kolások kollégiumi életének.

A bírósági munkájában válto-
zás állt be: az addigi szervezeti 
rendszeren belül látták el a köz-
jegyzõi munkát is. 1991-tõl 
viszont önállósodik, a közjegyzõi 
munkakör majd függetlenedik a 
bíróságtól. Boglárka a közjegyzõit 
választotta. Szobákat bérelt a 
városházán, és két gyakorlott 
adminisztratív dolgozóval alakí-
totta ki a közjegyzõi irodáját. Jó 
összhangot teremtett a beosztot-
taival, fokozatosan gépesítette az 
irodai munkát.

A fõiskolai kapcsolatai is erõ-
södtek, különösen a sport terüle-
tén volt eredményes a jelenléte. A 
kézilabda és a kosárlabda szak-
osztályokat menedzselte. A diák-
ság tisztelte ennek bizonyítéka, 
hogy a gépészkar Tiszteletbeli 
Kari Polgári címet adományozott 
neki. Olyan bensõséges viszonyo-
kat alakított ki, hogy a végzett 
hallgatókkal késõbb is tartotta a 
kapcsolatot: Beszámoltak az éle-
tükrõl, családalapításukról. 
Számtalan fényképet õrzött volt 
diákjai gyermekeirõl. Többen 
kikérték véleményét a gyermekük 
névadásáról, volt, aki még párvá-
lasztásnál is. 

Közben a 90-es évek közepén, 
családi segítséggel lakást vásárolt 
Mezõtúron és jó ízléssel lakályos-
sá-otthonossá varázsolta azt. 
Közjegyzõi közösségben is egyre 
bõvült a kapcsolata. A kamarai 
munkában részt vett, egyre ismer-
tebb, elismertebb lett. Mezõtúr 
város életében is elismerté vált.

Elõbb csak a fõiskolán szervezi 
a sport mellett a kulturális életet, 
elsõsorban a színházi látogatáso-
kat, majd a városi más intézmé-
nyeinél is. Az egyetemi évei alatt 
szalontáncot tanult és ezt most 
kamatoztatta. A gólyabálok sza-
lagavatók, az iskolai estek állandó 
táncoktatója, sokszor koreográfu-
sa is volt.  A diákok ragaszkodtak 
hozzá, pedig a próbákon nem 
ismert lazaságot. Megdolgoztatta 

õket. De meg is tett értük min-
dent, pl.: egyik gimnáziumi esten 
a táncos lány megbetegedett, 
hogy a tánckar teljes létszámú 
legyen Õ állt be helyette és végig 
táncolta az estét.

A társadalmi életben még haté-
konyabb szeretett volna lenni 
ezért beiratkozott a testnevelési 
egyetemre és ott a szabadidõs 
sportok szakoktatói szakképesíté-
sét szerezte meg. Két városban 
Mezõtúron és Kisújszálláson 
vezetett nõknek sportfoglalkozá-
sokat. Az eredményes szakmai és 
társadalmi munkája mellett Õ 
megmaradt a szûkebb és tágabb 
család állandó tagjának. A népes 
Bozó és Kurucz család minden 
tagjára kiterjedt figyelme és min-
den jeles napot számon tartott a 
fejében mintha csak egy compu-
terben lennének nyilvántartva. 

Az emberi humánum nyilvánul 
meg minden mozdulatában, sze-
retetteljes gondoskodása mindig 
önzetlen volt. Õ nem alapított 
családot, mégis úgy érezhette, 
hogy egy nagy családi közösség 
öleli át. Testvérével példaértékû 
együttlétet, kapcsolatot alakított 
ki és tartott mindig. Meghatóan 
tudtak egymáshoz bújni, sokszor 
cinkosan kacsintottak össze. 
Szülõ ennél szebbet, jobbat nem 
kívánhat. Mikor bõvült a család, 
sógornõjét testvérként fogadta és 
segítette beilleszkedését.

Megérezte, ha a rokonságban 
valakinek baja, bánata van, Õ 
maga mindig kész volt tudásával, 
odaadásával, ha kellett anyagilag 
is segített. És ezt a szakmailag 
sikeres, társadalmilag elismert, a 
nagycsalád szeretetétõl körülölelt 
embert támadta meg egy beteg-
ség. Sok-sok vizsgálat következett 
a debreceni klinikán, melynek 
egyes elemei, eredményei ország-
határunkon túlra is eljutottak. A 
vizsgálatok eredménye: a kór az 
orvostudományok mai állása sze-
rint nem gyógyítható. Elvették a 
reményt, de a beteg nem adta fel, 
tovább dolgozott. Ügyfelei, kiket 
odaadással és kedvességgel szol-
gált ki nem tudhatták, hogy egy 
halálos beteg intézi ügyeiket.  A 
szülõk és a család elhatározták, 
hogy mindenben segítségére lesz-

nek, és hátralévõ életét megpró-
bálják, szebbé, élhetõbbé, elvisel-
hetõbbé tenni. 

A betegség súlyosbodása oda 
vezetett, hogy már állandó fel-
ügyeletet kívánt. Ekkor lépett elõ 
édesanyja, aki ettõl a perctõl 
kezdve több mint három éven át 
24 órás felügyeletet látott el mel-
lette. Eleinte még dolgozott, de a 
kéz egyre bénább lett, a hang 
egyre akadozóbb, és halványabb 
lett. Az élettani funkciók ellátásá-
ban segíteni kellett. Ketten jártak 
hát dolgozni: anya és lánya. 
Életének legnehezebb napja az 
volt, amikor átadta munkáját 
állandó helyettesének. Ekkor még 
hátra volt egy fél óra a munkaide-
jébõl, íróasztalához ültetette 
magát, hogy egy okiratot átnéz-
hessen. Édesanyja „jaj” felkiáltá-
sára csak ennyit mondott: „Ezért 
még én felelek!”. Amikor a beteg-
ség megakadályozott minden 
további munkát, hazatért a szülõi 
házhoz. Immáron háromszemé-
lyessé vált a küzdelem. Tudták, 
hogy egy olyan érzékeny ember, 
mint Õ csak egyedi ellátás mellett 
élhet tovább. Egyre romlott a 
beszéd, s már nem értették a kéré-
sét, már sokszor csak a szemével 
kérte szüleit. A mondás úgy tart-
ja, hogy a szem a lélek tükre, és 
Boglárka szeme mindent elárult. 
Azt a végtelen szeretetett és hálát 
szülei felé, amit érzett. Velük 
érezte magát csak biztonságban. 
A kórházban is vele feküdt édes-
anyja, ott sem hagyta magára. 
Húsvétkor öccséék siettek haza, 
hogy együtt lehessen a család. 
Tudták, hogy nagyon beteg, az 
elmúlás gondolatát mégsem 
engedték magukhoz közel. 
Mielõtt nyugovóra tértek, tekinte-
tével még mindenkit magához 
ölelt, hiszen nem sokkal késõbb 
álom jött, hosszú és mély álom, 
álom ami átsegítette õt azon a 
keskeny mezsgyén ami elválaszt-
ja a földi létet az örök léttõl. 2012. 
április 8-án hajnalban egyetlen 
pillanat volt, csupán míg a lelke 
átlépte az élet kapuját, s ledobva 
földi láncait, felöltötte angyal 
szárnyait, hogy õ is része lehes-
sen a fénynek. Elment! Itt hagyott 
minket örökre.           - Sz. Á. E. - 
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Költészet-napi versek

Hangulatfényes, orgonavirág 
díszes, süteményes asztalt 
ültünk körbe az Erõd-klub ter-
mében, ahol az irodalmi olvasó-
kör össze szokott jönni. Soós 
Árpádné Editke nyugalmazott 
irodalomtanár most Pályi 
Zsuzsanna Szavak c. nemrég 
megjelent verseskönyvét és a 
versek szerzõjét mutatta be ked-
ves közvetlen beszélgetés köze-
pette. A halk szavú, csöndes, 
szerény költõnõ megilletõdött-
ségét a családias légkör feloldot-
ta. Beszélt a kezdetekrõl, a diák-
évekrõl, a költészetrõl vallott 
nézeteirõl, arról az intimitásról, 
amit számára a verse jelent. És a 
nagy „szünetrõl” is szólt. S szó 
esett arról, hogy milyen megle-
petés ez a kötet még a jó ismerõ-
söknek is. Közben a verseket 
felváltva mondták, olvasták 
Editke, Zsuzsa és még többen, 
akik belemélyedtek verseinek 
hangulatába, lényegébe. 
Kellemes, szép költészetnapi 
este volt.

Kedves Zsuzsi, szívbõl gratu-
lálok ezúton is. Öröm számomra 
olvasni téged. Köszönjük, hogy 
verses köteteden keresztül been-
gedtél bennünket belsõ világod-
ba.

Újra és újra olvasva a sorokat 
a szavak aurát kapnak, fényük 
lesz, sugároznak, hatnak. Ahogy 
Soósné Edtike is mondta, minél 
többször olvasom, annál jobban 
értem, érzem szépségüket, 
lényegüket. Nagyon jó, hogy 
ezek a szép, tiszta hangulatok, 
olykor humoros töltésû üzene-
tek nem maradtak felfedezetle-
nül a fiók mélyén, mert a szép 
szóra nagy szükség van e zûrza-
varos világban. Jó elvarázsolód-
ni a tiszta szépség által. Õszinte 
szeretettel egy régi kedves isme-
rõs, akinek szintén nagy megle-
petés volt ez a kis fehér kötet.

K.M.É.

Pályi Zsuzsanna: Verseim
A verseim mind, mind
csak nekem szólnak
mást is terhelni nem illõ.
Erre nem alkalmas az idõ,
s nem trendi a lelkizés.
Kit érdekelhet,
ha megragad
egy múló pillanat,
s versbe fakad.

Modern idõk kegyetlen rabszolgatartói

A közelmúltban jelent meg L. 
Murányi László és Gelei József: 
Süllyedõ világ címû oknyomo-
zó riportkönyve, mely már a 
helyi könyvesboltokban is kap-
ható. Az Új Néplap két újságíró-
ja az uzsorakölcsönzésnek 
kiszolgáltatott Szolnok megyei 
emberek életét sújtó probléma-
halmazt göngyölíti fel. A kötet-
ben az érintetteken kívül a 
jelenséggel foglalkozó rend-
õrök, önkormányzati vezetõk, 
kriminológusok, büntetõjo-

gászok, szociális munkások is 
megszólalnak.

A könyv egyik szerzõje, 
Murányi László, a megyei lap 
mezõtúri tudósítója 2012. 
május 15-én 16.30 órakor lesz 
vendégünk a városi könyvtár 
olvasótermében.

A könyvbemutató beszélge-
tésre – ahol természetesen dedi-
kálásra is lehetõség nyílik - sze-
retettel várunk minden érdeklõ-
dõt!

Boldog Mária

Szép sikerek a II. Óperenciás bábfesztiválon

Nagy örömünkre városunk 
szinte valamennyi iskolájában 
élnek a bábozás nyújtotta hihe-
tetlen fejlesztõérték lehetõségé-
vel. Mûködnek a csoportok. 
Megtapasztalhattuk április 
13-án az immár második alka-
lommal megrendezésre kerülõ 
Óperen-ciás bábfesztiválon. 
Mikor is sok szép cím került 
kiosztásra a finom torták mellé 
:

A „Legjobb rendezés”-ért díj: 
VARÁZS PARAVÁN bábcsoport

Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár 

Rendezte, betanította: Szujó 
Tünde

A „Legjobb elõadás” –ért díj: 
MANÓCSKA bábcsoport

Rákóczi Úti Ált. Isk. 2. oszt.
Rendezte, betanította: dr. 

Siposné Varga Ildikó
A „Legjobb mozgatás” –ért 

díj: BÓBITA bábegyüttes
Tiszafüred, Szt. Imre Kat. Ált. 

Isk. 2. oszt.
Rendezte, betanította: Kunné 

Kõrösi Katalin
A „Legjobb látványvilág”-ért 

díj: THEÁTRUM Mûvészeti 
Alapiskola

Szolnok, 5. oszt.
Rendezte, betanította: 

Darabontné Juhász Zsuzsanna
A „Legszebben beszélõ báb”  

–ért
Garai Hajnal, Szt. István Kat. 

Ált. Isk. 2. oszt.

A „Legjobb egyéni elõadás”-
ért Baukó bábszínház

Csenge, Zengõ és Peti apu
A „Legötletesebb járgány” – 

626. sz. Szakmunkás Képzõ – 
Lakatos tanulók

A „Legötletesebb járgány” – 
Apáról Fiúra NKA.

Törökszentmiklós
Kedves Bábosok! Bábcsoport 

Vezetõk!
Gratulálok és köszönöm nek-

tek ezeket az örömteli perceket 
a magam és annak a sok-sok 
óvodás és kisiskolás gyermek 
nevében, kik részesei lehet-
tünk, élvezhettük ezeket a 
nagyszerû, látványos elõadáso-
kat!

Köszönjük a fesztivál meg-
rendezéséhez nyújtott segítsé-
get a felkészítõ pedagógusok-
nak: Albertné Seres Otília, 
Garainé Bordács Márta, Fekete 
Erzsébet, Izbékiné Gácsi Márta, 
Varga Lászlóné, valamint a 
MKSKK Kft.-nek, Szt. István 
Kat. Ált. Isk.-nak, 626. 
Szakképzõ Int.-nek, Gawelda 
Lászlónak, Tömösközi 
Tibornak, Szabó Csabának, 
Sõrés Erzsébetnek, Bóka 
Kamillának, Patkós Piroskának, 
Majorosné Bartos Orsolyának, 
Nagy Emesének és Nagy 
Tibornak.

Jövõre ismét ugyan itt!
Némethiné Tolnai Edit

gyermekkönyvtáros

Országos Kézilabda 
Döntõ Mezõtúron

A tavalyi nagysikerû 
Kosárlabda Országos döntõ 
után újra országunk legtehetsé-
gesebb sportolói érkeznek 
Mezõtúrra, ezúttal kézilabdáz-
ni. 

Május 17-20 között Mezõtúrra 
látogat az ország legjobb nyolc 
lány és fiú kézilabda csapata, 
hogy háromnapos megértette-
tésben döntsék el, ki nyeri el a 
2011/12-es tanév Országos 
Bajnoka címet.

Megyénket lányoknál a jász-
berényi Lehel Vezér 
Gimnázium, a fiúkat a Mezõtúri 
Református Kollégium csapata 
képviseli.

A mérkõzések két helyszí-
nen: a Fõiskola és a Városi 
Sportcentrum sportcsarnoká-
ban lesznek. 18-án pénteken és 
19-én szombaton reggel 8-tól 12 
óráig illetve délután 14 órától 18 
óráig tartanak a mérkõzések. A 
döntõkre vasárnap délelõtt 
kerül sor a Fõiskolán.

A színvonalas mérkõzések 
mellett színes programokkal 
várjuk a csapatokat és a mérkõ-
zésre kilátogatókat.  Csütör-
tökön 19 órai kezdettel a meg-
nyitóünnepségen fellép egy 
szegedi breakcsapat, pénteken 
este 20 órától látványos ugrókö-
tél és monocikli(egykerekû 
bicikli) bemutató lesz. Mindkét 
rendezvény a Fõiskolán lesz és 
a megtekintésük ingyenes. 

Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várunk!

Mezõtúr és Körzete Diáksport 

Bizottság-Se

www.mezoturesvideke.hu

SZÍNHÁZ
Értesítem a Szolnoki 

Szigligeti Színházba szóló 
Gózon-bérlet tulajdonosait, 
hogy az évad  utolsó elõadá-
sára május 17-én csütörtö-
kön kerül sor.

Mûsoron:
Goldoni: Mirandolina - A 

fogadósné c. mûve alapján
Indulás: 17.30-kor a 

Közösségi Ház elõl.
Papp Erika
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Készenléti gyógyszertár
Május 4-10-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Május 11-17-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Május 5-6-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/3234843
Május 12-13-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/9635209

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Király István élt 72 évet,
Berecz Gáborné Fancsali Emese élt 61 évet,

Arany József élt 85 évet.

Szabó Flóra
(Lipcsei Zsuzsanna)

A Költészet napi elõzetesként került bemutatásra Pályi 
Zsuzsa mezõtúri szerzõ közelmúltban megjelent Szavak címû 
kötete, melynek kiadását polgármesterünk is támogatta. 

A Városi Nyugdíjas Klubban megtartott programon a szerzõ 
osztályfõnöke Soós Árpádné, Medgyesi Ferencné és Boldog 
Mária könyvtárosok, valamint  Juhász Szilvia olvasott fel az 
egyedi hangvételû, gazdag líraiságú versekbõl. A klubtagok és a 
jelenlévõ volt gimnáziumi osztálytársak rácsodálkozó szeretet-
tel és büszkeséggel  köszöntötték a köztünk élõ költõt. A verses 
kötet a könyvtárban is megtalálható.

„Ujjé, a ligetben nagyszerû…!”

VII. Irodalmi akadályverseny

megrendezésére kerül sor
Május 9-én 14 órától a Ligetben!

(esõnap: máj. 16.)
Már most készüljetek!

Olvassátok el figyelmesen: 
Erich Kastner: Emil és a detektívek címû

izgalmas, humoros történetét!
A vetélkedõre 3 fõs csapatok jelentkezését várjuk

május 5-ig a gyermekkönyvtárba.
Nevezési díj:150,- Ft/ csapat
Nyomozzunk együtt Emillel!

Ismét megrendezésre kerül a

VII. Tour de Túr kerékpárverseny

2012 május 13-án (vasárnap) 10 óra
Mezõtúr, Szolnoki út 14. 

Nevezés a helyszinen.
Távok:

50 km.: Mezõtúr – Túrkeve – Kétpó – Mezõtúr
20 km.: Mezõtúr – Kétpó elõtt visszafordító – Mezõtúr

Kategóriák: Senior II; Senior; Felnõtt; Ifi; Gyerek
További információ: Szûcs Ádám kerektur@indamail.hu

Tel.: 06-30/412-97-57

Idén 20 alakalommal kerül megrendezésre a Kaán Károly 
Országos Természet- és Környezetismereti verseny, május 
18-20-án a Református Kollégiumban.
Részletes információk: http://www.kaankaroly.hu/

A Csillagösvény Hagyomány-
õrzõ Egyesület nyolc fõs íjász-
csapata április 22-én részt vett 
a II. Muhi Történelmi 
Íjászversenyen. Itt a „mazsola 
leány” kategóriában Török 
Dorina elsõ helyezést ért el, 
valamint „menyecske” kategó-
riában Herbály Mónika szin-
tén elsõ helyezett lett!

„Arany”-os lányok a muhi íjászversenyen 
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