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Idén is megrendezésre kerül az 
East Fest Kelet-Magyarország 
legújabb fesztiválja, 2013. júli-
us 18-21. között. Ahogy közele-
dik az idõpont egyre többször, 
egyre izgatottabban hangzik el 
a rendezvény neve. 
Fellépõkrõl, programokról, 
házi szabályokról beszélgettem 
Szabó Ferenccel, a fesztivál saj-
tókapcsolatokért felelõs mun-
katársával.

– 2012-ben rendezték meg elõször az 

East Fest Fesztivált Mezõtúron. 

Tavalyhoz képest idén késõbb kerül 

megrendezésre, minek köszönhetõ 

ez az idõpontváltozás?

– 2012-ben rengetegen panasz-

kodtak az idõpont miatt, az érettsé-

gi-, vizsgaidõszak alatt volt meg-

szervezve a fesztivál. Ezért idén a 

rendezõk úgy döntöttek, hogy júli-

us 18-21. között rendezik meg 

Kelet-Magyarország legújabb feszti-

válját. Így a vizsgák után egy nagyot 

lehet bulizni Mezõtúron. 

– Mi változott az elsõ évhez képest? 

Új helyszínnel bõvült-e a rendezvény?

– A helyszín maradt. Úgy gondol-

juk, hogy Mezõtúron az egyik leg-

ideálisabb helyszínen fekszik az 

East Fest. A színpadi programok 

ismét kiemelt figyelmet kaptak. 

Mind a Tuborg, mind a Pepsi szín-

pad, mindpedig a Balantine’s Party 

Music színpad sokkal erõsebb line 

up-pal fog idén felállni, mint tavaly. 

– A tavalyi évben külföldi zenekar 

nem képviseltette magát itt Mezõ-

túron, idén lesz-e ebben változás?

– Idén sem rendelkezik a fesztivál 

külföldi zenekarral, de több külföldön 

is elismert zenekar lesz majd a ren-

dezvényen. Néhányat említésképp: a 

Tuborg élõzenei színpadon a 

Subscire, Road, Depresszió, Leander 

Rising, Alvin és a Mókusok, Osszián 

és sok év után újra a Tankcsapda. A 

Pepsi – HipHop Színpadon fellép a 

Hõsök, a Punnany Massif, a Killakikitt, 

Majka és Curtis, a Kezdetphiai és még 

sokan mások. A Balantine’s Party 

Music színpadon Bárány Attila, 

Sterbinszky, Stereo Pálma, Andro, 

Julia Carpenter, Chris Lawyer. Még 

azt érdemes elmondani, hogy Hip-

Hopban az egyik legerõsebb line 

up-ot tudjuk a fesztiválozóknak kínál-

ni. Már nulladik napon (07.18.) is 

különbözõ koncertekkel várjuk a kilá-

togatókat, amikor mezõtúri zeneka-

rok is színpadra lépnek, a Reflex Band 

és az Esti Kornél jön el hozzánk.

– Bõvült azok listája, ahol meg lehet 

vásárolni a jegyeket, bérleteket. Hol 

és meddig lehet elõvételben megven-

ni ezeket? A helyszínen lehet-e majd 

vásárolni, ha valaki lemaradna?

– A jegyértékesítés elindult és jelen-

leg is folyamatban van. Kedvezményes 

jegyeket már csak Mezõtúron lehet 

vásárolni, átlagban 500 forinttal 

olcsóbb minden jegy. Ez a mezõtúriak-

nak azt jelenti, hogy a bérlet jelenleg 

5990 forintba kerül a Ticket Expressz 

irodáiban, Mezõtúron 5490 forintba. 

Jegyek vásárolhatóak a városban az 

Erõd Klubban és az Ibusz irodában A 

helyszínen napijegyet és bérletet is 

lehet majd kapni, a bérletet 6490 forin-

tért, a napi jegyeket pedig egységesen 

3490 forintért. A szervezõk nagyon 

fontosnak tartják, hogy az árak baráti-

ak legyenek, amit az italáraknál is tar-

tanak majd. A bérletek július 18. 13 

órától június 21. 17 óráig lesznek érvé-

nyesek, a napi jegyek a tárgynapon 

reggel 6 órától másnap hajnal 4 óráig. 

Szülõi felügyelettel 12 éven aluli gyer-

mek ingyen kilátogathat a fesztiválra, 

12 és 16 éves kor között szintén szülõ-

felügyelettel, viszont már jegy ellené-

ben lehet részt venni a fesztiválon.

– Több belföldi és több határon 

kívüli városból is jöhetnek ingyen 

az East Festre…

– Igen, bár ez nem az East Fest 

kezdeményezése, több fesztiválon 

mûködik már ez. Idén Gyula, Pécs, 

Eger, Nagyvárad és Zenta lakosai 

látogathatnak el a rendezvényre 

ingyen, egy regisztráció után.

– A vidékiek hol tudnak megszállni?

– Természetesen, mint minden 

fesztiválon itt is van sátorozási lehetõ-

ség. Ez itt ingyenes. Emellett több 

szálláslehetõség van a városban, ezek 

listáját weblapunkon elolvashatják 

(www.eastfest.hu). Az ingyenes sáto-

rozás mellett ingyen strandolási lehe-

tõség jár minden fesztiválozónak.

– A házi szabályból mi az, amit 

kiemelnél? Mire kell nagyon figyel-

nie egy fesztiválozónak?

– Minden fesztiválnak meg vannak 

a maga szabályai, de az általános sza-

bályok azok mindenkire vonatkoz-

nak. Nem szabad ütõ-, vágóeszközt 

behozni, valamint üveget, esernyõt. A 

hatályos jogszabályok szerint nem 

kerülhet be közbiztonságra veszélyes 

tárgy a rendezvényre, kés, rugóskés, 

gázspray..stb. Alkoholmentes italt leg-

feljebb 1,5 literes üvegben lehet 

behozni a fesztivál területére, alkoho-

los italt egyáltalán nem. Élelmiszert 

csak személyes fogyasztásra, kereske-

delmi mennyiségben már nem. A 

bejáratnál a biztonsági szolgálat eze-

ket ellenõrizni fogja. A karszalagra 

nagyon kell figyelni, sérült karszalag-

gal nem lehet bejutni a bejáraton.

– Milyen kísérõ programok vannak 

a színpadi programokon kívül?

– Tavaly nagy sikernek örvendett 

a bungee jumping, ez idén is rendel-

kezésre áll majd. Különbözõ kaland-

parkokkal várunk mindenkit. 

Néhány program még egyeztetés 

alatt áll, errõl késõbb tájékoztatjuk 

majd a fesztiválozókat. A rendez-

vény területén ingyen wifit biztosí-

tunk vendégeink számára.

– Több helyen olvashatjuk, hogy a 

fesztiválnak van küldetése. Mit 

jelent ez?

– Ez sok embert meglep. A feszti-

vál szervezõi úgy gondolják, hogy 

nagyon fontos olyan társadalmi prob-

lémákra rávilágítani és beszélni is 

errõl, ami nem csak a mezõtúriakat, 

hanem az országban élõ fiatalokat 

érinti. Már tavaly is volt küldetése a 

fesztiválnak, így idén is ez az egyik fõ 

programja a rendezvénynek. A téma-

kör elõadója még egyeztetés alatt áll, 

a téma viszont maradt: A fiatalok 

elvándorlása. A küldetés célja a figye-

lem felhívás. Fontos elmondani, hogy 

a fesztivál fõvédnöke Herczeg Zsolt 

Mezõtúr város polgármestere, ezúton 

is köszönjük támogatását.

A fesztivál részletes programja 

elolvasható a www.eastfest.hu olda-

lon, valamit a fesztivál hivatalos 

facebook oldalán is!

Bodor Márti

East Fest 2013
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Megkérdeztük
2013. május 30-án megtartotta 
Mezõtúr képviselõ testülete 
újabb soros ülését. A született 
döntésekrõl, elhangzott beje-
lentésekrõl Herczeg Zsolt 
városunk polgármestere és 
Batta Attila Viktor alpolgár-
mester nyilatkozott egy sajtó-
tájékoztató keretén belül.

– Az elmúlt soros testületi ülésen 

döntött a képviselõ testület a 

Mezõtúri-Mesterszállási Óvoda és 

a mezõtúri Móricz Zsigmond 

Könyvtár szétválasztásáról. Mit 

fog ez jelenteni a gyakorlatban?

B.A.V.: – Ez egy „kényszerházas-

ság” volt, így idõszerû volt a döntés. 

Amikor a Közösségi Házat szétvá-

lasztották kft.-re és könyvtárra, 

azért, hogy a könyvtári dolgozók 

megmaradjanak közalkalmazott-

nak, az iskolához kellett csatolni 

õket. A minisztérium ajánlása is 

arról szól, hogy a könyvtár önálló 

intézmény legyen. Mivel a tanév 

során ezeket az átszervezéseket 

nem lehet végrehajtani, így várni 

kellett a tanév végéig. Ezután szak-

mailag önálló intézmény lesz a 

könyvtár, de a gazdálkodási felada-

tokat az Önkormányzat látja el.

– Polgármester úr a bejelentések 

között tájékoztatta a lakosságot és 

a képviselõ testületet arról, hogy 

sikeresen pályázott az önkormány-

zat az egészségházra vonatkozó-

an. Mikor kezdõdhet a kivitelezés? 

H.Zs.: – Ez egy örömteli esemény. 

Mezõtúr Város Önkormányzata 

ÉAOP pályázaton130 millió forintot 

nyert, ez a maximum összeg, ami 

elnyerhetõ volt egészségház esetén. 

100%-os támogatottságú a projekt, de 

a mi elképzelésünk ennél sokkal 

több. Körülbelül 200 millió forintos 

beruházással szeretnék a volt véradó 

épületét felújítani. Négy háziorvost 

vinnénk be oda: két gyermek és két 

felnõtt háziorvost. Rajtuk kívül a 

védõnõi szolgálat és az iskolaorvos 

kerülne ebbe az épületbe. Illetve az 

épület mellé építenénk egy új mentõ-

állomást. A jelenlegi helyük méltat-

lan a feladatuk fontosságához. Az 

Országos Mentõszolgálat részérõl 

elmondták, hogy nem tudnak ebben 

az elképzelésünkben támogatni, bár 

tudják, hogy milyen áldatlan körül-

mények között vannak a kollégáik. 

Letárgyaltuk, megkötöttük az ide 

vonatkozó szerzõdésünket és ezt 

meg is valósítjuk. Ezt a 70 millió 

forint hiányzó összeget a város költ-

ségvetésébõl és hitelekbõl fogjuk biz-

tosítani. Nagyon sok feladatunk van, 

hiszen ezzel az értesítéssel együtt 

meghatározták azokat a feladatokat 

is, melyek nagy részét a pályázat 

írójának kell helyre tennie, a mûszaki 

tervezést folytatni kell. Úgy gondo-

lom, hogy õsszel elkezdõdhetnek a 

kivitelezési munkák. Tekintettel arra, 

hogy részben meglévõ épületet újí-

tunk fel a munkálatok akár télen is 

folyhatnak. A mentõállomás része 

teljesen új épület lenne. Már kezde-

ményeztem az OMSZ felé, hogy 

ismét üljünk le, beszéljük át ezt az 

egész kérdést – nem titok – hogy azt 

szeretném elérni, hogy támogassa-

nak minket anyagilag. Emellett régi 

vágyunk, hogy egy esetkocsi kerül-

jön a városba. Ez is nagyon fontos 

lenne a térség sürgõsségi ellátásához. 

Ha az OMSZ részérõl anyagi hozzájá-

rulást nem kapunk, akkor azt szeret-

ném elérni, hogy egy esetkocsi kerül-

jön Mezõtúrra. Ez az autó szolgálná a 

járásunkban élõ, körülbelül 30 000 

ember érdekeit. Igaz, hogy 

Törökszentmiklós kapott egy ilyen 

esetkocsit, már ez javítja a térség 

helyzetét, viszont az ellátás haté-

konyságát jelentõsen javítaná, ha 

nálunk is mûködne egy.

– Ehhez a pályázathoz tartozó önerõ 

– ez a 70 millió forint – tervezett volt 

az önkormányzat 2013-as költségve-

tésében, vagy valahonnan máshon-

nan kell megszerezni ezt a pénzt?

H.Zs.: – Mezõtúrnak még van a 

kötvénybõl szabadon felhasználható 

forrása, 150-160 millió forint. De 

ezenkívül vannak más fejlesztési 

elképzeléseink. Majdnem 1 milliár-

dot ér el két projektünk, amire bead-

tuk a pályázatot és várjuk az eredmé-

nyét, ha azok is megvalósulnak 

akkor kell még saját forrás. Az egyik 

ezek közül egy 450 milliós városköz-

pont rehabilitációs pályázat, ami 

100%-os támogatottságú, de financi-

álisan elképzelhetõ, hogy oda is for-

rást kell biztosítanunk idõszakosan. 

A másik projektünk pedig egy ener-

getikai KEOP pályázat, ahol ingatla-

nok energetikai felújítását céloztuk 

meg. Ez viszont 85%-os támogatott-

ságú. Nyilván valamennyi pénzt tar-

talékolni is kell, hiszen anyagilag 

2013-ban az önkormányzatok nehe-

zebb helyzetbe kerültek. Nyilvánvaló 

az, hogy a városnak felelõsséggel 

kell gazdálkodni, és ha hitelt vesz fel, 

tudnia kell, hogy hogyan fogja azt 

visszafizetni. A kérdésre válaszolva, 

azt tudom mondani, hogy nem volt 

betervezve, hiszen akkor még nem 

volt információnk arról, hogy ezt a 

pályázatunkat megnyerjük.

– A Szabadság Mozi helyének visz-

szavásárlási szerzõdését írta alá 

polgármester úr. Mi lesz ennek a 

területnek a sorsa?

H.Zs.: – Igen, a cég felszámolójá-

tól sikerült visszavásárolnunk a tel-

ket. Ezt annak idején eladtuk, utána 

sajnálatos módon leégett az épület. 

Új tulajdonoshoz került, aki azután 

lebontotta az épületet, de csak fél 

munkát végzett. Tele van a telek 

építési törmelékkel. Meg kell kezde-

nünk annak a hulladéknak az 

elszállítását. Ezt közmunkások 

segítségével átválogatjuk, és ami 

hasznosítható azt felhasználjuk a 

késõbbiek során. Három millió 

forintért vásárolta vissza az önkor-

mányzat ezt az ingatlant. Nagyon 

remélem, hogy néhány hónapon 

belül ezt a területet rendezzük. Az 

idei célunk – tekintettel az anyagi 

lehetõségeinkre – az, hogy rendet 

csináljunk a telken. Arról egyeztet-

tünk a mûszaki kollégákkal, hogy a 

következõ évben egy kis parkot 

hoznánk ott létre.

– Szóba került az elmúlt testületi 

ülésen az elsõ lakáshoz jutók 

támogatása is, miszerint az önkor-

mányzat 3,5 millió forinttal támo-

gatná az új lakást vásárlókat. 

Errõl mit lehet tudni? Mikor lesz 

benyújtható a pályázat?

B.A.V.: – Ez nagyon fontos kérdé-

se a városvezetésnek. Több évre 

visszamenõleg támogatjuk az elsõ 

lakáshoz jutókat. Sajnos a gazdasá-

gi helyzetünk most olyan, hogy 

több megoldásban is gondolkod-

tunk. Született egy képviselõ testü-

leti határozat, hogy ha önkormány-

zati vagyont érékesítünk, abból 

fogunk ehhez hozzátenni pénzt. 

Illetve úgy jött ki nullásra a költség-

vetésünk, hogy 52 millió forintot a 

központi fedezeti hitelkeretbõl pró-

bálunk majd beszerezni. Ha ez 

sikerül, akkor tudjuk ezt a 3,5 mil-

lió forintot biztosítani a pályázók 

részére.

– Kik pályázhatnak majd erre a 

lehetõségre?

H.Zs.: – A kritériumokkal kapcso-

latban van egy tájékoztatónk, ehhez 

mindenki a hivatalunkban hozzájut-

hat. Fontos az, hogy csak olyan kap-

hat támogatást, aki még nem rendel-

kezett lakással. Már az elmúlt évben 

sem írtuk ki a pályázatot forrás hiá-

nya miatt. Elhangzott viszont az 

egyeztetések során, hogy erre oda 

fogunk figyelni és nem zárjuk ki belõ-

le azokat sem, akik tavaly nem tudtak 

pályázni. Ennek a kiírása akkor válik 

lehetõvé, hogyha látjuk, hogy mi lesz 

az önkormányzat gazdálkodási hátte-

re a kora õsz folyamán.

Bodor Márti

Napközis tábor a nyári szünetben!!! 

A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

sport és képességfejlesztõ napközis tábort szervez

kisiskolások részére.

A tábor helyszíne: Városi Sportcentrum, strand.

Programok: sportolás, labdás játékok, vízi vetélkedõ, kirándulás, hajó-

kázás, csoportos fejlesztés, egyéni részképességek javítása, beszédfej-

lesztõ és logikai játékok.

2013. július 8-tól 2013. július 12-ig
A részletekrõl érdeklõdni, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetõségeken:

Bagdán Kata: 06 20 372-5854

Tokács Anikó: 06 70 333- 9852
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Felhívás
A Mezõtúri Atlétikai Football Club Sportegyesület idén ünnepli fennállásá-

nak 90. évfordulóját. E jeles alkalomból jubileumi kiállítást rendezünk.

Kérünk mindenkit, aki a kiállítás idejére személyes relikviákat, régi fotó-

kat, írásokat, egyéb emléktárgyakat tud felajánlani, jelentkezzen az

alábbi elérhetõségek valamelyikén:

Szûcs Lajos

Telefon: +36 20 419 4242

E-mail: szucsl@mezotur.hu

Emellett várjuk a nem MAFC-hoz, de a mezõtúri sportélethez tartozó, már 

megszûnt egyesületekhez, szakosztályokhoz kapcsolódó felajánlásokat is.

Az átadásra szánt anyagokat, tárgyakat átvételi igazolással,

garanciával június 30-ig fogadjuk.

Átvevõ helyeink:

- Városi Oktatási Centrum (volt fõiskola) porta, Petõfi tér 1 sz.

- Tourinform Iroda, Kossuth tér 1 sz.       
      Köszönettel:

Herczeg Zsolt polgármester, a MAFC elnöke
Szûcs Lajos a MAFC elnökhelyettese

Korcsok Anita

Telefon:+ 36 20 220 3686

E-mail: akorcsok@mezotur.hu

2013. június 4-én második alka-

lommal került sor a Nemzeti 

Összetartozás Napja alkalmából tar-

tott megemlékezésre. 18.30 órakor 

megkondult a Belvárosi Református 

templom harangja. Az egy perces 

harangszó után a megemlékezés 

résztvevõi közösen a Memory 

Énekegyüttessel, a Magyar-Mongol 

Zrt. Népdalkörével és a Református 

Kollégium gyermekkórusával eléne-

kelték a Magyar Himnuszt, a közel 

50 fõs kórus mûvészeti vezetõje 

Seres Attiláné volt. A himnuszt 

követõen Pósa Lajos: Magyar 

vagyok címû versébõl Olasz Ákos 

szavalt el egy részletet. 

A résztvevõ közösség a megemlé-

kezésen Országzászlót avatott. 

Herczeg Zsolt polgármester beszédé-

ben köszönetet mondott mindazok-

nak, akik támogatásukkal hozzájá-

rultak az Országzászló állításához. 

Polgármester úr köszöntõje után Bíró 

Szabina a Magyarország címû dalt 

énekelte, majd Zemlényi Lajosné elõ-

adásában Tordai Márton Zúgjatok 

harangok címû versét hallhattuk. 

Az országzászlónál Boldog 

István országgyûlési képviselõ 

emlékezõ szavai következtek. Ezt 

követõen a kórustól a Kormorán: 

Isten ujja megérintett címû mû 

hangzott el, majd Oroszné Szamos 

Margit Reményik Sándor: 

Mindhalálig címû versét szavalta el. 

Avató beszédet mondott Szabó 

András a Bodoki Fodor Helytörténeti 

Egyesület elnöke, városi képviselõ, 

miután Szkíta: Trianon címû mûvét 

élvezhette az emlékezõ gyülekezet.

A történelmi egyházak képviselõi 

- Kocsik Mónika evangélikus lel-

kész; Ondavay Tibor pápai prelátus; 

Éger Ádám református lelkész - fel-

szentelték és megáldották a több 

évtizednyi hányatott sors emlékére 

felállított országzászlót.

A mûsor Szabó Viktória szóló-

énekével folytatódott, valamint fel-

csendült Minden nemzetek himnu-

sza a kórus elõadásában.

A megemlékezés zárásaként az 

országzászlónál az emlékezés 

koszorúinak, virágainak elhelyezé-

sére, valamint a Székely Himnusz 

eléneklésére került sor.

Makainé Ésik Klára

Nemzeti Összetartozás Napja

A Mezõtúri Kórház és 

Rendelõintézet leginkább a 

Mezõtúri járásban élõ lakosok 

egészségügyi ellátását biztosítja. A 

kórház széles skálájú járóbeteg 

szakellátással, valamint aktív és 

krónikus fekvõbeteg ellátást is 

nyújt a betegek számára.

Magyarországon  és térségünk-

ben is jelentkezik az egészségügyi 

szakdolgozóknál a korai pályaelha-

gyás, a pályára lépés motivációjá-

nak a hiánya és egyre nehezebb az 

utánpótlás biztosítása. Most a kór-

háznak lehetõsége nyílt három 

szakdolgozó továbbképzésére 

uniós forrásból, mely szakmák 

hiányszakmaként mutatkoztak az 

intézményben. A 2012-ben újonnan 

induló Felnõtt Hospice- és Palliatív 

osztályon egy szakdolgozó Hospice 

szakápolói képzésben vesz részt, 

valamint a járóbeteg ellátásban egy 

fõ endoszkópos szakasszisztens és 

egy fõ kardiológiai és angiológiai 

szakasszisztens ráépüléses egész-

ségügy szakképesítést szerez 2013-

2014. évben. 

A pályázat keretében motivációs 

ösztöndíjra és a helyettesítési díjra 

is biztosított a forrás. Az intézmény 

folyamatosan kifizeti a képzésen 

résztvevõ szakdolgozók felmerülõ 

összes költségét a pályázati pénz-

bõl. 

A szûkös költségvetés miatt a 

kórház önerõbõl nem tudná finan-

szírozni az ilyen típusú fejlesztése-

ket, ezért nagy öröm az intézmény-

nek, hogy sikeres elbírálást kapott a 

fent említett Európai Uniós pályáza-

ta és ezzel is javítani tudja az ápo-

lók szakma iránti elkötelezettségét.

A kórházról és a fejlesztésekrõl 

bõvebb információt a www.

mezoturikorhaz.hu oldalon

olvashatnak.

Kapcsolat:

Név/cím: Mezõtúri Kórház és 

Rendelõintézet

Telefon: 06 56 550440

Email: apolig@mezotur.com

www.ujszechenyiterv.gov.hu

Sajtóközlemény

Európai Uniós támogatásból a 

Mezõtúri Kórház és Rendelõ-

intézetben az egészségügyi szak-

dolgozóknak új szakképesítések 

megszerzésére nyílik lehetõségük.

A Mezõtúri Kórház és 

Rendelõintézet 12 596 740 forint 

uniós támogatást nyert a „Képzési 

programok az egészségügyi ágazat 

szolgáltatásfejlesztése érdekében” 

címû pályázati kiíráson az Új 

Széchenyi Terv keretében. A 12 mil-

lió forintos összköltségvetést meg-

haladó támogatásból új szakképesí-

tést kap három szakdolgozó és a 

sikeres vizsgát követõen a betegellá-

tásban kamatoztathatják tudásukat.

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!

A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni 

velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 

Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek 

bizalommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)

Boldog István
Országgyûlési Képviselõ

Figyelem!
2013. június 27-én 13-17 óráig

ingyenes hallás és szívstressz vizsgálat!
Helye: Közösségi Ház parkolója
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Mezõtúr Város Önkormányzata 

2013. június 7-én, a Közösségi Ház 

Nagytermében köszöntötte 

Pedagógusnap alkalmából a város-

unkban dolgozó óvónõket, tanítókat, 

tanárokat, dajka néniket, a munkáju-

kat segítõ technikai dolgozókat és 

mindazokat, akik bármely területen 

támogatták a fiatalság nevelését. 

Ünnepi köszöntõt mondott Szûcs 

Dániel a Mûvelõdési, Oktatási és 

Sport Bizottság elnöke. Beszédét 

követõen a Bárdos Lajos Alapfokú 

Mûvészeti Iskola, valamint a 

Kossuth Lajos Általános és Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola 

tanárai és diákjai mûsorral kedves-

kedtek a megjelent vendégeknek.

A rendezvényen Herczeg Zsolt 

polgármester és Batta Attila Viktor 

alpolgármester Mezõtúr Város 

Önkormányzata nevében munkája 

elismeréseként 

-„ÉLETMÛÉRT” díjat adományo-

zott Dézsi Sándorné Harmatcsepp 

Óvoda óvodapedagógusa részére, 

-„Mezõtúr neveléséért, oktatásá-

ért” kitüntetõ díjat adományozott 

Fodorné Vajai Krisztina a Rákóczi 

Úti Általános Iskola pedagógusa 

részére és

-„Mezõtúr gyermekeiért” kitünte-

tõ díjat adományozott Pálné Balázs 

Ibolya Teleki Blanka Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégiumban pedagógusa részére.

Az Emberi Erõforrások 

Minisztériuma nevében Mezõtúr 

város polgármestere és alpolgár-

mestere „PEDAGÓGUS SZOLGÁ-

LATI EMLÉKÉRMET” adott át 

-Fitos Katalin a Mezõtúri 

Református Kollégium Általános 

Iskola pedagógusa

-Horváth Lászlóné a Gyermek-

kert Óvoda óvodapedagógusa

-Kardosné Nyul Magdolna a 

Mezõtúri Református Kollégium 

Általános Iskola pedagógusa,

-Kovács Gáborné a Gyermek-kert 

Óvoda óvodapedagógusa,

-Nagypál Ferencné a Kossuth Lajos 

Általános Iskola pedagógusa részére.

Az önkormányzati rendezvényen 

„ARANY DIPLOMÁSKÉNT” köszön-

töttük Pigniczki Ferencet, aki egész-

ségi állapota miatt Aranydiplomáját 

szeptemberben Szegeden veszi át. 

Gratuláltunk Tiba Mihályné a PSZ 

magas szintû kitüntetéséhez.

Ezt követõen a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Mezõ-

túri Tankerülete által adományozott 

elismerések átadására került sor.

Az okleveleket és ajándékokat 

átadta Herczeg Zsolt polgármester 

úr, dr. Sebestyén Katalin tankerület 

igazgató és Kozák Zsolt igazgató úr.

Elismerést kapott:

-Adeola Fasola a Mezõtúri Köz-

nevelési Intézmény Rákóczi Úti 

Általános Iskolája pedagógusa a 

Comenius Iskolai együttmûködések 

pályázat koordinációs tevékenységéért;

-Cihat Annamária a Mezõtúri 

Köznevelési Intézmény Kossuth 

Lajos Általános Iskolája pedagógusa 

az iskolai innovációs feladatellátásért;

-Kun Katalin a Mezõtúri Köz-

nevelési Intézmény Báros Lajos 

Alapfokú Mûvészeti Iskolája zene-

pedagógusa kiemelkedõ mûvészeti 

nevelésért.

-Kun Mária a Mezõtúri 

Köznevelési Intézmény újvárosi 

gyógypedagógusa példaadó gyógy-

pedagógiai munkájáért;

-Varga Lászlóné a Mezõtúri 

Köznevelési Intézmény Mester-

szállási Általános Iskolája tagintéz-

mény-vezetõje munkájában a veze-

tõi feladatainak pontos ellátásáért;

További méltatatásban részesült:

-Korom Endre a Teleki Blanka 

Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium 626. 

Szakképzõ Iskola és Kollégium 

Tagintézmény vezetõje a szakkép-

zésben nyújtott tagintézmény-veze-

tõi feladatellátásáért;

-Kugyela Anna a Teleki Blanka 

Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium pedagógu-

sa a kulturális-mûvészeti nevelõ-

oktató munkájáért.

-Majoros Gergely a Teleki Blanka 

Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium igazgató-

helyettese az intézményvezetésben 

nyújtott kiemelkedõ munkájáért

Az elismeréseket átadta Herczeg 

Zsolt polgármester úr, dr. Sebestyén 

Katalin tankerület igazgató és 

Juhászné Patkós Edit igazgató 

asszony.

Az ünnepség állófogadással 

zárult. Ezúton kívánunk minden 

pedagógusnak további sok sikert és 

jó egészséget!

Makainé Ésik Klára

Városi pedagógusnap

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése a 2012-es évrõl
A) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

B) KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
2012 –évben a Kft. 74.400 ezer forint alapítói támogatást kapott, mely összeg-

bõl 67.900 ezer forintot kaptunk meg tárgyévben, 6.500 ezer forintot 2013 évben.

C) A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A Kft jegyzett tõkéje   500 ezer Ft

2012. évi eredménye  66 ezer Ft

Eredménytartalék   9.020ezer Ft

saját tõke 2012. december 31-én 9.586 ezer Ft

D) CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
2012 évben a Kft cél szerinti juttatást nem nyújtott

E) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTÕL, AZ ELKÜLÖNÍTETT 
ÁLLAMI PÉNZALAPBÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI 
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 
TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS 

MINDEZEK SZERVEITÜL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE
A Kft. 2012-ben az alapító Mezõtúr Város Önkormányzatától a közhasz-

nú tevékenység mûködtetésére 74.400 ezer forint támogatást kapott. Az 

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ támogatásával 5 fõt foglalkoz-

tattunk, a támogatás összege 1.709 ezer forint. 

F) A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕINEK 
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE ILLETVE ÖSSZEGE:

Munkabér munkaviszony alapján 4.200 ezer Ft

Felügyelõ bizottság tiszteletdíj 394 ezer Ft

Összesen:    4.594 ezer Ft

G) A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ, RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A Kft. 2012-ben Mezõtúr Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatá-

si szerzõdés alapján a következõ feladatokat látja el:

     Közösségi tér biztosítása

  Közmûvelõdési tevékenység

  Mûvészeti tevékenység

  Sport támogatása

  Egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegítése

A közhasznúsági jelentés bõvebb változata a www.mkskft.hu honlapon 

olvasható.

Mezõtúr, 2013. május 30.

Bordács László
ügyvezetõ
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1. Számviteli beszámoló

A Kft a 2012-es évben a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó elõírá-

soknak megfelelõen egyszerûsített 

éves beszámolót készített, melynek 

fõbb adatait a fenti táblázat tartalmaz-

za.

2. Költségvetési támogatás fel-

használása

Tárgyévben a Kft. 222305 ezer Ft 

alapítói támogatást kapott az önkor-

mányzattól, melybõl 191722 ezer Ft 

12.31-ig pénzügyileg realizálódott, 

míg 30583 ezer Ft igényelt támoga-

tásként került elõírásra.

3. Vagyonfelhasználással kapcso-

latos kimutatás

A Kft. jegyzett tõkéje 500 ezer Ft. 

A tõketartalék 12.667 ezer Ft, ami 

az alapító által átadott követelések 

összegébõl áll. Az eredménytarta-

lék 4215 ezer Ft. A tárgyévi mérleg-

szerinti eredmény 3151 ezer Ft, a 

saját tõke így 20533 ezer Ft.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

2012-ben a Kft cél szerinti jutta-

tást nem nyújtott.

5. Központi költségvetési szerv-

tõl, elkülönített állami pénzalaptól, 

helyi önkormányzattól települési 

önkormányzatok társulásától és 

mindezek szerveitõl kapott támo-

gatás mértéke

A Kft 2012-ben az alapítótól, 

Mezõtúr Város Önkormányzatától 

kapott a közhasznú tevékenység 

mûködésére támogatást a 2. sz. 

pontban foglaltaknak megfelelõen, 

míg a közfoglalkozatás támogatásá-

ra a Kormányhivatal Munkaügyi 

Központjától 39042 ezer Ft támoga-

tás került jóváírásra. A költségvetés-

bõl 774 ezer Ft-ot folyósítottak 

szakképzés támogatására. 

6.Kiemelten közhasznú gazdasá-

gi társaság vezetõ tisztségviselõi-

nek nyújtott juttatások értéke, illet-

ve összege

Munkabér munkaviszony alap-

ján: 6700 ezer Ft

Szgk. költségtérítés: 292 ezer Ft

Felügyelõ Bizottsági tiszteletdíj:   

384 ezer Ft

Juttatás összesen :7376 ezer Ft

7. A közhasznú tevékenység 

rövid tartalmi bemutatása

A Kft 2012-ben Mezõtúr Város 

Önkormányzatával kötött együtt-

mûködési megállapodás alapján az 

alábbi közfeladatokat látta el: 

- gyermek- és diákétkeztetés

- lakóingatlan és egyéb bérle-

mény kezelése

- önkormányzati intézmények 

takarítása

- önkormányzati intézmények 

karbantartása

- közfoglalkoztatás szervezése

- közérdekû munkavégzés szer-

vezése

Mezõtúr, 2013. május15.

Dr. Hock Ernõ
ügyvezetõ igazgató

Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése 

a 2012-es évrõl Mi, a fotón látható öregdiákok júni-

us 1-jén érettségink 55. évfordulóján 

ismét találkozóra gyûltünk össze régi, 

kedves iskolánkban;` hogy visszaem-

lékezzünk ifjúságunk legszebb éveire. 

(Csíkász Józsi hiányzik a képrõl, mert 

késõbb érkezett). Örömmel és izgatot-

tan vártuk, hogy újra láthassuk egy-

mást, hiszen már 5 esztendõ elszaladt 

az utolsó találkozás óta, és bizony 

közben sajnos tovább fogyatkoztunk. 

Megtartottuk az osztályfõnöki órát, 

melyen, mint anno dacumal, a kated-

rán láthattuk, hallgathattuk nagyra 

becsült dr. Dobos István IV/A, dr. 

Gombás István IV./B osztályfõnökein-

ket, dr. Sebestyén Istvánné /Ica néni/ 

tanárnõnket.

Kocsi Pista öregdiák-társunk 

köszöntõjében méltatta a gimnazis-

ta éveket ...” 55 esztendeje, hogy 

leérettségiztünk, de nem felejtettük 

el az Alma Matert, kiváló tanárain-

kat, a diáktársakat. Nem lehet a 

padsorokban Pigniczki Feri, akinek 

idõközben kórházba, mûtétre kellett 

mennie, akinek mielõbbi gyógyulást 

kívánunk ezúttal .

Majd egykori tanárainkra, diáktár-

sainkra gondoltunk egypercnyi 

csendben, akik már nem érhették 

meg e jeles jubileumot. A „csend 

kitöltötte lelkünket”, mert nem hall-

hattuk Bátori Béla, a kitûnõ orgá-

nummal megáldott diáktársunk /õ is 

elment közülünk mindörökre/ tol-

mácsolásában -, mint ilyen alkalmak-

kor mindig -, Ady Endre: Üzenet 

egykori iskolámba és Szép Ernõ: Az 

öregdiákokhoz c. örök versét.

Ezután Gombás István tanár úr 

emelkedett hangú köszöntõjében a 

következõket mondta : „akik eljötte-

tek az 55. esztendõt ünnepelni, érez-

zétek jól magatokat. Örvendjünk 

közösen, mert bizony az élet olyan, 

mint a Nap: feljön, delel, lemegy..., 

és nem tudjuk, hogy az életbõl 

kinek, mennyi jut? Csak azt érez-

zük, hogy fogy a jövõ...” 

A hajdan volt gimnazisták vallo-

másaiból minduntalan kicsendült, 

hogy életük formálásában, a boldo-

gulás felé vezetõ úton, a latin palota 

szellemisége volt a vezérfonál.

Az osztályfõnöki órát követõen, a 

Borostyán Étteremben ebédelés — 

figyelmes felszolgálás — közepette 

folytatódott az ezerarcú diákévek 

emlékeinek felidézése. Majd egy-

hangú kinyilvánítása annak, hogy 

legközelebb 2015. június elsõ szom-

batján 11 órakor találkozzunk egy-

kori iskolánkban.

Az osztálytársak megköszönték 

Pigniczki Ferenc és Szathmári József 

fáradozását, akik flottul megszervez-

ték a találkozót, iskolánknak, 

Mihalina László lelkész-fõigazgató 

úrnak, hogy „hazavártak” bennünket.

Utóirat.

„Öregdiákok, ne felejtsétek,

Az ifjúságot el ne ejtsétek,

Ifjak maradtok, Túrra, ha jártok

Testvéreim, jó öregdiákok!

/Szép Ernõ/

Szathmári József

Érettségi találkozó 1958 — 2013.
Mezõtúri diákévek ... „Emléketek ma is milyen csodás”

A fotón „beállítás” szerint legelõl tanáraink, osztályfõnökeink, balról, jobbra: dr. Gombás 
István, dr. Sebestyén Istvánné, dr. Dobos István.
Öregdiákok (balról jobbra): Ábrahám Lajos, Debreczeni András, Roszik János, Szathmári 
József, Récsi József, C.Bordács János, Gajda József, Péntek János, H. Szücs László, Petneházy 
Imre, Busi Lajos, Szabadfi László, Cseh László, Kocsi István. FOTÓ: Uzsokiné Ildikó

A Túri Lovas Klub SE
2013-ban is rendez napközis

LOVASTÁBORT  Mezõtúron.

Idõpontok:            július 1 - július 5,

 július 8 - július 12.

A tábor ideje alatt kézmûves foglalkozás, íjászat, lovaglás.

Jelentkezni a 06/70 543-5035-ös telefonszámon lehet.

Köszönjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával

támogatta óvodánk

ICIRI-PICIRI ALAPÍTVÁNYÁT.
Felajánlásaikat : 18839289-1-16 számlaszámon

továbbra is köszönettel fogadjuk.

Mesekert Óvoda
Mezõtúr, Kiss János út 64.
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„Gyertyák a téren”

Juhász László „Balázs”

Emlékkoncert
2013. június 28-án 18 órakor

a Szabadság téri játszótéren újra dübörgünk.

Közremûködik: - MAGMA

                 - FENO-MÉN zenekarok

21 órától a Korál frontembere: BALÁZS FECÓ
Fõz: Miskolczi Imi (pacal, birkapörkölt, Hot-Dog)

Gyertyát mindenki hozzon magával!

A rendezvény ingyenes.

Köszönet a támogatóknak!

Június 12-én délután nagyon 

bájos kis diákok vettek részt a 

könyvtárunk által szervezett olva-

sás-népszerûsítõ programon. A 

Szabadság téri játszótérre hozták el 

saját, gyönyörûséges könyveiket, 

kényelembe helyezve magukat töl-

töttek egy kedves órát olvasással, a 

könyvek nézegetésével. Büszkén 

arra, hogy már tudják a titkot, olvas-

sák a csodát.  Megtanultak olvasni és 

az nekik milyen nagy örömöt okoz. 

Könyvtárunk egész nyáron, rövi-

dített nyitvatartási idõvel ugyan, de 

nyitva áll az olvasni vágyok elõtt.

Júliusban indulnak a MI-TI-ÕK 

klub foglalkozásai a gyermek-

könyvtárban!

Várunk szeretettel!

Te hogy állsz a könyvekkel? - Mesés flashmob a játszón!

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2013

„A pali, aki egész sokat olvasott” címmel Tarján Tamás irodalom- és színháztör-
ténésszel, kritikussal találkozhatott a szépszámú olvasóközösség a 84. Ünnepi 
Könyvhét alkalmából a Városi Könyvtár által rendezett irodalmi délutánon.

Dr. Károssy Csaba és családja aján-

lotta fel a Túri Fazekas Múzeumnak 

azt a több tucat kerámiát, valamint a 

kiállításokban installációként jól 

használható népies festett bútorokat, 

melyeket Nagykanizsáról szállítot-

tunk Mezõtúrra az elmúlt napokban.

Köszönjük az ajándékozóknak a 

tárgyakat, Batta Attila Viktor alpol-

gármester úrnak, a Mezõtúri Ipari 

Parknak és Tóth Gábornak pedig a 

szállítás megszervezését!

Nagy veszteség érte a mezõtúri 

fazekasságot. 71 éves korában 

elhunyt Trnik István fazekas, aki 

hosszú évtizedeken át dolgozott 

korongosként a fazekasok szövet-

kezetében, késõbb a kft. mûhelyei-

ben. Távozásával az egyik legkivá-

lóbb, legtöbbet dolgozó kézmûves-

ét veszítette el a város, a szakma.

múzeumMOZI
A Mezõtúri Lokálpatrióta Egye-

sület szervezésében, a Túri Fazekas 

Múzeum udvarán.

Ez évi elsõ filmünk: Az öt legen-

da (magyarul beszélõ amerikai ani-

mációs film, 2012). A vetítés kezde-

te: 2013. június 21. (péntek) 21 óra.

A belépõjegy ára: 100 ft.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívjuk az érdeklõdõ-

ket Fekete Júlia képzõmûvész Szent 

és profán címû önálló kiállításának 

megnyitójára.

A megnyitó helye, idõpontja: 

Túri Fazekas Múzeum, 2013. június 

29. (szombat) 16 óra.

A kiállítást megnyitja: Takács 

Gyõzõ keramikus, képzõmûvész

Fekete Júlia Mezõtúron született, 

itt végezte az alapiskoláit, majd a 

Képzõmûvészeti Fõiskolán Pátzay 

Pál irányításával szobrász szakon 

tanult tovább, illetve mûvésztanár 

diplomát szerzett olyan tanároktól 

tanulva, mint Somogyi József, 

Barcsay Jenõ és Patay László.

Budapesten élt, alkotott és okta-

tott, egy ideje ismét szülõvárosában 

telepedett le.  Önálló tárlattal utoljára 

2000-ben mutatkozott be Mezõtúron.

MÚZEUMI HÍREK

SZENT IVÁN ÉJI TÛZUGRÁS
2013. június 24. 18 óra
Mezõtúr, Múzeum tér

18:00 Lovagi Hétpróba - Interaktív Mesekoncert

19:00 Rozsdamaró zenekar

Táncokat tanít Kelemen Dóri és Benke Marci,

majd a Szent Iván éj hagyományait elevenítjük fel tûzugrással.

21:00 Tûzzsonglõr bemutató

Szeretettel vár mindenkit a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. 

A belépés ingyenes!

Közben: kézmûves foglalkozás, koszorúfonás, 

szerencsehorgászat, légvár, trambulin!

Túri Vásár 2013. augusztus 11.
www.turivasar.hu

Újabb serleg a túri tekések vitrinjében

Nemrégiben adta át a MATASZ a 

Nemzeti Teke Bajnokság helyezettjei-

nek járó díjakat. A MAFC tekézõi 

ebben az évben sem maradtak elis-

merés nélkül, ugyanis remek hajrával 

sikerült az NB II. Dél-Keleti csoportjá-

nak harmadik helyét megszerezniük.

Az õszi szezonban remek játékot 

produkált a csapat és a téli pihenõre 

úgy mentek, hogy nem lehet nagyobb 

baj, biztos a dobogó. Már csak azon 

totóztak a szurkolók is, hogy melyik 

fokára állhatnak a fiúk. A tavaszi kez-

désre azonban sok mindent lehet 

fogni, de a szerencsés jelzõt nem 

érdemelte ki. Fodor Pista betegség 

miatt kiesett a csapatból és ez jelen-

tõs veszteségnek bizonyult. Váratlan 

vereség idegenben, majd egy 1 fás 

vereség itthon, sorban jöttek a lehan-

goló eredmények. Megjárta a csapat a 

pokol minden bugyrát, majd amikor 

már csak kevesen számítottak rá, 

valahonnan elõvarázsolták a rejtett 

tartalékokat és a szerencse is fordult. 

Az utolsó hazai meccsen pedig szem-

tõl-szemben küzdöttek meg a 

Rákoshegy csapatával a bronzérem-

ért és magabiztosan, 6-2-re legyõzve 

õket, megszerezték az áhított harma-

dik helyet és az érte járó kupát. 

A siker kovácsai voltak, álló sor 

balról-jobbra: Fodor István, Simon 

Lajos, Hegyi István, Ádám Imre, 

Polgár Károly, Bordács Sándor, 

Guggol: Szarka Tibor, Rácz Sándor, 

Egei Sándor

Hajrá teke! Hajrá MAFC!
Lakatossanyi
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„A barátság egy lélek, mely két 
testben lakozik” 

(Arisztotalesz)

2008. Szolnok. Megható ünnep-

ség a Fõiskola kutatói számára. Mint 

szereplõ, ajándékokat kapok, közte 

bekeretezett „Ex Libris” – Takács 
Gyõzõ képzõmûvész  által nekem 

készített ajándék. Az izgalom csak 

hosszú idõ után ért utol: az általam 

alig ismert mûvész „eltalált”. Az ábra 

mindent tartalmaz, ami szorosan tar-

tozik életemhez: vidék templommal, 

kedvenc állataim, könyvem, életem. 

Bántó fájdalom belülrõl: meg sem 

köszöntem! Aztán: újabb ünnepség. 

Bemutatnak minket egymásnak. A 

nyílt tekintet, barátságos és õszinte 

mosoly – ahogy a filozófus – Hioszi 
Tatiosz- mondja: 

„Ami belülrõl ragyog, az kívül-
rõl is látható”

Igen, s ez átütött azon a közel 

négy-öt órán keresztül, amit beszél-

getéssel töltöttünk el az elsõ találko-

záskor. Minden elõjött; mintha gye-

rekkorunk óta ismernénk egymást! 

Ezt követõen sûrûbbé és célokkal 

telivé lesznek találkozásink. Gyõzõ 

hol megérkezik, hol üzen – szemé-

lyisége nem ad alapot a neheztelés-

re. Mindenen átsüt megható udvari-

assága, amit nem lehet utánozni. 

Ebben az idõben új könyvemen 

dolgozom, Gyõzõt kérem meg az 

illusztráló grafikák elkészítésére. 

Mindent elvállal, s el is készülnek a 

rajzok. Aztán témát váltok, s azokat 

is hosszasan átbeszéljük. Ismét 

megértem Epikurosz mondását: 

„Mindazon javak közül, amelyek-
ben a bölcsesség részesít bennün-
ket, a barátság a legértékesebb.”

Ezt az értéket mozgatni kezdem a 

nekem szánt grafikák után javaslata-

imra újabb mûvészi ”Takács 

Gyõzõ-i” munkák következnek. 

Részemrõl is közösek az iniciatívá-

ink: 

- kapcsolat Pápán, a Bakonyerdõ 
Zrt-vel; egyedi technikájú kerámia 
plakettek a Devecseri Kápolnával, 
Makovecz Imre tökéletes portréjá-
val, gyönyörûen díszített, egyedi 
díszdobozban 

- teljes körû, mûvészi grafikai 
munkák a Zrt. tevékenységéhez: 

állatparkhoz, versenyekhez, bemu-

tatókhoz, kiadványokhoz, emblé-

mákhoz, kitûzõkhöz.

Ehhez hátteret adnak a talán 

kissé „véka alá rejtett” mûvészi 

pálya, Takács Gyõzõ képzõmû-
vész-keramikus munkásságának 

imponáló adatai:

- 17 egyéni kiállítás,
- 14 csoportos kiállítás,
- 10 díj, közte a Verso Mexico 

ezüst díja (Rimini, 1963), a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztje- 
Életmû díj 1994, 

- s a hosszú, több évtizedes 
tanári pálya, 

- a számos szervezeti tagság, 
mûvésztelep alapítás és vezetés, 

- vezetõ tervezõi munka a 
Vásárhelyi Majolika gyárban, a 
Hollóházi és az Alföldi 
Porcelángyárban, stb.

A Pápai munkák megalkotása 

révén közös utaink, a hosszú és 

gyors autózás – hol van itt szó az 

évekrõl, Gyõzõkém? – tartós beszél-

getésekkel fûszerezve. Megismerjük 

életünket, gondolataink közössé-

gét, hiányzanak azok az évek, ami-

kor még nem ismertük egymást. 

„Mindenki hallja, hogy mit mon-
dasz, a barátok meghallgatják, hogy 
mit mondasz, de a jó barát felfigyel 
arra is, amit NEM mondasz ki” 
(Szókratész)

Ebben a szellemben vagyunk 

együtt vonyarcvashegyi nyaralóm-

ban, a Sopron közeli Fertõhomoki 

kiránduláson, szabad estéinken. A 

kirándulásokon megismerjük Gyõzõ 

élettársát, Icut és Gyõzõ barátait, 

akik a mi barátaink is lesznek. 

Gyarapodnak közben a második 

könyvembe szánt grafikák; rajtuk és 

bennük, és a mögöttük lévõ érzelem 

világ, a kimondott és kimondatlan 

közös szellemiség. Évi már bekeretez-

ve, lakásunk díszeként tekint rájuk. 

Most, közel a születésnaphoz 

együtt készülünk Makovecz Imre 
emlékének megörökítésére. Az álta-

lam javasolt Erdélyi, Gordonhegyi 
Stációk megalkotására Gyõzõt kér-

tem fel. Ha megvalósul, úgy együtt 

mondhatjuk Rudolf Steinerrel – 

Makovecz Imre szellemi elõdjével-: 

„Az ember abban a pillanatban 
van mûvészi állapotban, 

amikor a gondolkodást akarat-
ként éli át.”

Gyõzõkém! Ezt kívánom Neked a 

75. születésnapodon, az Isten éltes-

sen és adjon további erõt szeretteid 

és barátaid körében!

Szeretettel és barátsággal, min-

den tisztelõd nevében: 

Seregi János 

Mezõtúr – Szolnok – Pápa – Devecser – Keszthely- Vonyarc-vashegy - Sopron-Fertõhomok…..
(Gondolatok Takács Gyõzõ 75. születésnapján)

A hagyományoknak megfelelõen 

május idusán rendezte meg a hajdú-

szoboszlói Árpád SE a régiós úszó-

bajnokságot. A régió három megyé-

jének úszószakosztályainak sporto-

lói versenyeztek a négy úszásnem-

ben kiírt 50 méteres és 200 méteres 

vegyesúszás versenyszámokban. A 

megmérettetésben régión kívüli 

úszók is medencébe szálltak, köz-

tük Takács Krisztián világbajnoki 6. 

50 méteres gyorsúszó, olimpikon. A 

mezõtúri úszók népes csapattal 

képviselték magukat.

Elért eredményeikrõl, a teljesség 

igénye nélkül, itt és a musz.ramin.

hu oldalon olvashatnak: Fésûs 

Renáta 2. mell-, 5. gyors-, Szántó 

Lolita 4. hát-, 5. gyors-, Ádám 

Hajnalka 2. hát-, 3. gyors-, pillan-

gó-, Csató Blanka 4. gyors-, 5. hát-, 

pillangó-, Nagy Kitti 2. pillangó-, 3. 

vegyes-, 5. gyors-, Bíró Csenge 2. 

hát-, 3. mell-, 5. pillangó-, 6. 

vegyes-, Hasznos Bianka 3. hát-, 5. 

gyors-, Forján Anna 5. pillangó-, 6. 

hát-, Baukó Csenge 3. hát-, pillan-

gó-, 4. gyors-, Király Bendek 4. 

gyors-, 5. pillang-,  Karapancsev 

Kristóf 1. vegyes-, 5. gyors-, hát-, 

mell-, Lengyel Norbert 2. hát-, pil-

langó, vegyes-, 3. gyors-, mell-, 

Nagy Zoltán 1. gyors-, hát-, vegyes-, 

2. mell-, 3. pillangó-, Fejes Balázs 3. 

pillangó-, Farkas Viktor 2. gyors-, 4. 

hát-, pillangó-, 6. mell-, Szabó 

Gábor 3. hát-, pillangó-, 4. mell-, 5. 

gyorsúszás.

Gratulálunk a versenyzõknek, 

Csipes Andor edzõnek! 

Köszönjük a felkészüléshez 

nyújtott segítséget szakosztályunk 

támogatóinak: Mezõtúr Város 

Önkormányzata, Mezõtúr és Vidéke 

Víz- és Csatornamû Kft..

kiru

Észak-alföld régió úszóbajnokság
2013. május 17. - Hajdúszoboszló A Református Kollégium 7. osztálya 

2013. május 22-án reggel indult a nem 

mindennapi osztálykirándulásra.

Az õszies idõ ellenére a hangulat 

nagypon jó volt. Hálás köszönet 

Vasas István osztáyfõnöknek, aki 

idejét, energiáját hónapokon keresz-

tül nem sajnálva szervezte az utat, 

melyre HATÁRTALANUL pályázatá-

val támogatást sikerült nyernie.

A diákok sok szép helyre eljutot-

tak, többek között: Kolozsvár, 

Torda, Torockó, Szováta, Medve-tó, 

Farkaslaka,  Szejkefürdõ, Korond, 

Parajd, Székelyudvarhely, Szent 

Anna-tó, Mosohláp, Kézdivásárhely, 

Gyergyószentmiklós, Gyilkos-tó, 

Gyulafehérvár, Vajdahunyadvár, 

Arad…

Május 26-án este értek haza a 

diákok az õket kísérõ pedagógusok-

kal együtt. Mi szülõk szeretnénk 

köszönetet mondani elsõsorban az 

osztályfõnöknek és kedves felesé-

gének. Iskolánk lelkész-igazgatójá-

nak – Mihalina Lászlónak valamint 

Gulyás László és Szûcs István peda-

gógusoknak.

7. oszt. Diákok és szülõk

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

ELHUNYTAK 
Török Mihály élt 67 évet,

Bíró István élt 65 évet,
Terényi Péterné Duffek Mária élt 60 évet,

Podmaniczki Andrásné Schmiedt Irén élt 80 évet.

Nyugodjanak békében.

Csajbók MárkCsajbók Márk
(Jung Noémi)(Jung Noémi)

Készenléti gyógyszertár
Június 21-27-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Június 28- július 4-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Június 22-23-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Damjanich u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Június 29-30-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, Józsf a. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/9770936

Ü G Y E L E T E K

Kõrös Diána BiankaKõrös Diána Bianka
(Patkós Bianka)(Patkós Bianka)

Major MajaMajor Maja
(Szabó Adrienn)(Szabó Adrienn)

Rafael HelénaRafael Heléna
(Rafael Erzsébet)(Rafael Erzsébet)

Simon Richárd ZoltánSimon Richárd Zoltán
(Szentmiklósi Nóra)(Szentmiklósi Nóra)

A TÚRI LOVAS KLUB SPORTEGYESÜLET

2013. június 30-án (vasárnap)

10 órai kezdettel

Amatõr Gyermek Lovasversenyt rendez

a Gorkij úti lovaspályán.

Mindenkit szeretettel várunk!

A belépés díjtalan!

2013. május 26-án kerültek meg-

rendezésre a Gyermeknapi progra-

mok. Ezúton is köszönjük a szerve-

zeteknek, intézményeknek és 

magánszemélyeknek munkájukat, 

támogatásukat.

Mezõtúr Város Önkormányzata, 

Szûcs Gergely, Városi Oktatási 

Centrum, Mezõtúri Ipari Park Kft., 

Újvárosi Hagyományõrzõk Klubja, 

Magyar Vöröskereszt Területi 

Szervezete, Leg a Láb Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény, Dalma 

Dance Club, Fazekas Anna, Fazekas 

Flóra, Wing-tsun csapat - Pápai 

Károly, Ács Erika, Papp Erika, Varga 

Zoltánné, Kacskó Zsófi, Varga 

Zoltán, Patkós Éva, ProTúr Országúti 

Kerékpárcsapat Mezõtúr, Kor-Zol 

Mûszaki Szaküzlet, Biriszló Zsolt.

Óvónõknek: Csoda-vár óvoda: 

Molnár Nóra, Szarka Imréné, Barna 

Istvánné. Százszorszép óvoda: 

Szabó Irén, Török Sarolta. Mesekert 

óvoda: Hegedûsné Fehér Edit, 

Szabó Erzsébet. Harmatcsepp 

óvoda: Kelemen Márta. 

Gyermekkert óvoda: Kovács 

Zsoltné, Kiss Brigitta. Köszönjük a 

bábelõdásokat: Siposné Varga 

Ildikó, Gyuricskóné Horváth Ágnes, 

Manócska Bábcsoport, Garainé 

Bordács Márta, Kalász Bábcsoport.

Találkozunk jövõre is!

A fõszervezõ Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. 

nevében köszönettel:

Bordács László

Köszönet a Gyermeknap Támogatóinak!

Az Impro Fotóklub

meghívja

Önt és családját

SOLTÉSZ TAMÁS
„A megállított idõ” címû fotókiállítására.

2013. június 26. 18 óra

A megjelenteket köszönti Szûcs Dániel

a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

A kiállítást megnyitja: Takács Gyõzõ képzõmûvész

Helyszín: Közösségi Ház

A kiállíás megtekinthetõ a Közösségi Ház nyitvatartási idejében.

Figyelem!
A Ringató nyári foglalkozásainak további idõpontjai:

2013. június 25., július 9. és 23.

Helyszín: Közösségi Ház emeleti klubterme

Mindenkit szeretettel várok:

Hodos Szilvia

Tisztelt mezõtúri Lakosok!
2013. július 1-jén köztisztviselõ nap miatt a Mezõtúri

Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása szünetel.

Dr. Szûcs Attila
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