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Megjelenik kéthetente
Államtitkári dicséret

Mezõtúrra látogatott, július 14-én, csütörtökön
Bencsik János a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium
klíma- és energiaügyért
felelõs államtitkára.
Látogatása során megtekintette a mezõtúri
szennyvíztisztító-telepet,
és a kórházat, amelyek az
elkövetkezõ években a
Környezet és Energia
Operatív Program támogatásával újulnak majd meg.
- Mi célból érkezett hozzánk?
- Elõször is dicsérni a város
vezetését, hiszen nagyon jól
elõkészített pályázatokat nyújtottak be a Környezet és Energia
Operatív Program forrásainak
megszerzésére. Itt elsõsorban a
szennyvíztisztító mûnek a felújítására és bõvítésére gondolok, hiszen egy nagyon környezetbarát technológiával fog
megújulni, amely a lehetõ legkevesebb üvegházhatású gáz
kibocsátásával mûködik majd.
Ez nagyon fontos az éghajlatvédelmi követelmények teljesítése
érdekében, de mindez természetesen majd hozzá járul

ahhoz is, hogy a begyûjtött
szennyvíz a legkevésbé sem
fogja szennyezni a környezetet.
Ugyanilyen fontos még az ivóvízjavító programnak a véghezvitele a kistérségen belül.
Természetesen az én szívemhez nagyon közel áll, a KEOP
Monitoring testületének elnökeként, az épület energetika.
Már csak azért is, mert ha egy
közintézményt felújítunk és
energetikailag
hatékonnyá
teszünk, azzal spórolunk és az
így megtakarított forrásokat az
alapellátásokba lehet visszaforgatni. Kiváltképpen fontos ez
egy olyan egészségügyi intézménynél, mint a Mezõtúri
Kórház Rendelõintézet. Az
elmúlt egy évben nagyon hatékonyan használta ki a város a
központi források adta lehetõségeket.

világossá vált, hogy egy egészen komoly megújuló energia
parkot szeretnének kialakítani
az Ipari Park környezetében és
szeretnének bekapcsolódni az
energetikai szakképzésbe. Erre
jó lehetõséget biztosítana a
korábbi mezõgazdasági fõiskola infrastruktúrája. Kérdés az,
hogy ebben a térségben ez a
felépülõben lévõ megújuló
energia piac igényel-e annyi
szakembert. Ezt természetesen
majd körül kell járni. Egy biztos, a városvezetés elég aktív az
országgyûlési képviselõ úrral
együtt és igyekeznek pozícionálni a térség érdekeit az
országgyûlés döntéshozásában
is.

- Milyen lehetõségei lesznek
még a városnak az elkövetkezõ
néhány évben?

- A Környezet és Energia
Operatív Programban még van.
Itt elsõsorban a szennyvízcsatornázás és az ivóvízjavítás
területén vannak nagyobb forrásaink. Szûkösebbek az épület
energetikai területek. Ez annak
köszönhetõ, hogy március elsejétõl nyolcvanöt százalékos

- Az alpolgármester úr
elmondta, hogy milyen terveik
vannak még az energiagazdálkodás területén. Azért már az
eddigi beszélgetések során is

- Ilyen típusú fejlesztésekre
még lesz az elkövetkezõ években uniós támogatás?

A szenyvíz tisztító telepen

vissza nem térítendõ támogatással lehet igénybe venni ezeket a forrásokat. Tehát minden
felelõsen és elõre gondolkodó
önkormányzat hirtelenjében
benyújtotta a pályázatait és a
2013-ig meglévõ források szinte
teljes egészében kimerültek, de
jó esélyünk van arra, hogy egy
átcsoportosítás következtében
január elsejétõl újra megnyílhassanak az épület energetikai
pályázatok, így számtalan
önkormányzati intézmény újulhat majd meg.
szerk.

Várva várt felújítás fejezõdik be városunkban.
2011. július 30-án 10.00 órakor
hivatalosan befejezõdik a „A
Városi Általános Iskola Mezõtúr
Kossuth Lajos Tagintézményének
felújítása, bõvítése az európai
uniós közoktatás biztosítására”
címû
ÉAOP-4.1.1/2/2F2f-2009-0010 azonosító jelû
pályázat keretében megvalósuló
beruházás.
A bõvítés eredményeként az

eddig 3 külön épületben mûködõ iskola a városrész és a kistérség méltó oktatási létesítménye
lesz.
A város egyik legrégebben
épült iskolája elemi népiskolaként indult. 1945-tõl nyolc osztályos általános iskolai oktatás
folyik. Három épületegységbõl
áll, a központi épületet „U” alakú
épületének keletifolyt.
és anyugati
2.old.

Elsöprõ sikert arattak a Rákóczisok!

2.old. A Túri Vásár részletes programja

Logótervezõ pályázat

4.old. Lampionos csónakfelvonulás Mezõtúron

Az arTúr fesztivál részletes programja 6.old. Volt egyszer egy tánciskola

6.old.
7.old.
10.old.
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szárnya az 1920-as években
épült, majd 1964-ben kibõvítették a nyugati (Csokonai utca
felõli) szárnnyal. A jelenlegi formáját az 1994-ben létesített tornaterem megépítése után érte el.
A telket 3 oldalról közterület
határolja. A felújított Csokonai
utcában az útszegéllyel párhuzamosan parkolóhelyek kerültek
kialakításra.
A létesítmény fõbejárata a
Kossuth utca felõli oldalon van a
tornaterem új fejépületében. A
tornaterem déli végében kapuval
lehatárolt gépkocsi bejáró van. A
Csokonai út felöl is létesült egy
személybejáró.
A felújítást indokolta, hogy
fõépületben több alapvetõ funkcionális egység hiányzott, ami
egy korszerû iskolában elengedhetetlen. Nem volt olyan zárt
közösségi tér, amit rendezvények lebonyolításához illetve
rossz idõjárási körülmények esetén használni lehetett volna.
Hiányoztak a csoportszobák,
nem volt étkezõ. A 3 épületszárny között nem volt funkcionális kapcsolat, azokat csak az
udvarról érhették el külön-külön

mezõtúr és vidéke
a tanulók.
Az épület felújítás elõtti formájában nem felelt meg az akadálymentesség alapvetõ követelményeinek sem.
A tervezési feladat a meglevõ
„U” alakú épület korszerûsítésérõl, lehetséges bõvítésérõl szólt.
Az iskola meglevõ épületszerkezetei – elsõsorban a tetõfedés és
bádogos szerkezetek, szigetelések, a külsõ nyílászárók - elavultak, felújítási ciklusuk lejárt,
ezért a további rohamos állagromlás megfékezése illetve megelõzése érdekében a jelen felújítás során szükségszerû és indokolt azok komplett felújítása is.
Az érintett telek területe 3330
m2, a lebontásra került épületrész bruttó alapterülete 97,5 m2.
A tervezett bõvítmény bruttó
alapterülete 394,48 m2, a tervezett bõvítés bruttó alapterülete
(tornaterem nélkül):
1212,07 m2. A tervezett állapot
szerinti zöldfelület nagysága
618,25 m2. Földszint hasznos
alapterülete a bõvítés után (tornaterem nélkül) 1212,07 m2.
Tervezett tetõtér nettó alapterülete 463,95 m2

A létesítmény összes nettó
területe a bõvítés után (tornaterem nélkül): 1.676,02 m2; tetõforma: nyeregtetõ; gerincmagasság a tantermi szárnyaknál
:+9,51 m.
A felújítás illetve bõvítés során
elkészült az épületegyüttes funkcionális- és épületszerkezeti korszerûsítése és bõvítése. A felsõbb évesek részére a vonatkozó
jogszabály szerint az iskola bõvítésével a pedagógiai program
alapján szükséges számú osztálytermek, csoportszobák és
szaktantermek rendelkezésre
állnak.
A szaktantermekhez közvetlenül egy-egy szertár is kapcsolódik. A számítástechnikai szaktanterem és további új szaktantermek a bõvítésre került „U”
alakú épület földszintjén illetve
tetõterében kaptak helyet.
Az épület fõ megközelítései
változatlanul megmaradtak, de a
tornacsarnok felöl csak az udvarra vezetõ átjáró zárt folyosóval
kapcsolódik a keleti szárnyhoz.
Az új tantermek az épületegyüttes nyugati szárnyának felújított
tetõterében valósultak meg.
Az iskola központosítása miatt
az épületben változik a tanári
kar létszáma is. Ennek megfelelõen az északi szárny falainak és
belsõ nyílászáróinak minimális
átépítésével új igazgatási helyiségcsoportot alakítottak ki.
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A volt igazgatói szoba helyén
kapott helyet a tetõtérre vezetõ
lépcsõ. A korábbi vizesblokk
helyén lift létesült.
Az iskola, hiányzó közösségi
tere, aulája az „U” alakú épület
északi szárnyának udvar felé történõ bõvítésével alakult ki. Az
aula épületen belül biztosítja az
épületszárnyak eddig hiányzó
funkcionális és akadálymentes
kapcsolatát. Az épületben mûködõ iskolai büfé átépítésre került,
közvetlenül az aulához kapcsolódik.
A nyugati épületszárny déli
végének bõvítéseként a felújítás
elõtt külön ingatlanon üzemelõ
konyha és étkezõ helyet kapott
az épületben, a földszinten. Az
új épületrész tetõterébe kerültek
a gépészeti illetve egyéb kiszolgáló helyiségek.
Az intézmény külsõ és belsõ
tereit az ízlésformálás érdekében
lehetõség szerint képzõmûvészeti alkotásokkal (aulában
kialakított falfelület), élõsarkok
telepítésével gazdagítani fogják.
Ezen környezetkultúra szerves
része a komplett, világos, egyértelmû tájékoztatórendszer (színek, jelképek, számok, betûk),
mely egyértelmûvé teszi majd a
tájékozódást az épületben. Ezen
tájékoztatórendszerek megfelelnek a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek.
Ács

Elsöprõ sikert arattak a Rákóczisok!
Június 7-én a színházteremben bemutatott
Mátyás király, a cigányok, meg a légy címû
elõadást fergeteges tapssal jutalmazta a közönség. Bánné Gaudi Éva
pedagógussal, a darab
rendezõjével beszélgettem.
- Mesélj, mi alapján választod
ki, hogy melyik mûvet tanuljátok be, és viszitek színpadra?
- Az ezt megelõzõ évek
során mindig mesedarabot
adtunk elõ, melyet a város
óvodásainak is bemutattunk.
Idén azonban egy olyan csapat
verbuválódott össze a színját-

szó körben, akik inkább a
saját korosztályuknak szóló
mûvel szerettek volna fellépni.
November körül kezdtünk
próbálni egy teremtéstörténetrõl szóló játékot, de három hét
után jelezték a gyerekek, hogy
õk mégis mást szeretnének
elõadni. Na de mit? A hosszas
keresgélést megunva kértem a
könyvtárunkból egy Mátyás
király meséit tartalmazó gyûjteményt; és azt mondtam,
ahol kinyílik, az ott található
mûvet adjuk elõ. Kis rásegítéssel épp a Mátyás király, a cigányok, meg a légy címû mesénél nyílt a könyv, így esett erre
a történetre a választás.

- Ismét jó rendezõi fogásokat
láthattunk. Tanultad ezt
valahol, vagy… csak úgy jön?
- Valahol minden magyar
szakos tanárban benne van a
mûsorszervezõ habitus és a
gyerekdarabok rendezésének
igénye, melyre egy ilyen gyermekcsapat nagyon fogékony.
A „rendezõi fogások” kiötlésében nagyban hozzájárultak a
tanulók, nem szabtunk gátat a
fantáziájuknak, így ez valóban
egy közös tanár-diák koprodukció volt. A diákjaink teljesítményén, felkészültségén
túl, büszke vagyok arra, ahogy
ezt a mesét átdolgoztuk és
színpadra átírtuk. Egyébként,
ha ráér, akkor Achs Karcsi szo-

kott egy-két jó tanáccsal bíztatni.
- Mi a helyzet a nyárral?
Terveztek esetleg fellépést
máskor is?
- A nyár inkább nekem ad
házi feladatot egy új darab
kigondolására, ezzel a színdarabbal már nem voltak terveink újabb elõadásra. Ha minden jól megy, jövõre megint
indulunk a gyermekszínjátszó
találkozón, ahol két évvel
ezelõtt bronzérmesek lettünk.
Engem ilyenkor már az elõadott darab sikere éltet, de egy
új mûsor kigondolása ösztönöz.
Némethiné Tolnai Edit
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Dr. Franz és Elisabeth Bender Közalapítvány
Közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló:

A Közalapítvány célja a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Önkormányzat által fenntartott
Mezõtúr
Város
Önkormányzatának tulajdonában álló
„ Bíró Kálmánné Bakos Ilona
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei
Idõsek Otthona” nevet viselõ
intézmény - fejlesztése, korszerûsítése. Az idõs és beteg emberek gondozásával, ápolásával,
ellátásával kapcsolatos tevékenység színvonalának javítása.
Hozzájárulás az otthon üzemeltetési és fenntartási költségeihez. 2010. évben az egész intézményt behálózó (kivéve az 1-4.
épületeket és az apartmant,
mivel ezek részlege már rendelkezett tûzjelzõvel) tûzjelzõ
rendszer kialakítására kerület
sor, amelynek az elõkészítõ
munkái a Közalapítvány részérõl: pályázat kiírása, elbírálása,

stb. 2009. évben elkezdõdött.
Ez a fejlesztés nagyon fontos
lépés volt az otthon életében,
hiszen az emberi élet védelmét,
az ellátottak és a dolgozók biztonságát növeli. A tûzjelzõ
rendszer aktiválása 2010 februárjában megtörtént, a kivitelezési munkákat a Benzol Tech
Bt. Mezõtúr végezte.
2010. évben kamatból 930
039 Ft, az SZJA 1%-ából pedig
65 543 Ft bevétel folyt be, valamint a mûködéssel kapcsolatos
kiadások 390 036 Ft összeget
tettek ki. A Közalapítvány számlavezetõ pénintézetet váltott és
folyószámlán levõ pénzeit lekötötte és értékpapírba fektette.
A 2009. évi SZJA 1% támogatásból az alábbi eszközök kerültek átadásra az Intézmény számára:
1 db SONY cd-rádió magnót,

1 db Philips cd-rádió magnót,
valamint dekorációs anyagot
vásároltunk. Összesen: 45 465

Ft értékben.
A tûzjelzõ rendszer kivitelezési értéke 5 250 000 Ft volt.

A Mezõtúri Szivárvány Népzenei Egyesület közhasznúsági jelentése a 2010. évrõl
Számviteli beszámoló
Bevételek
Bank és pénztár nyitóegyenlege 2010. január 1-jén
összesen 1 125 215 Ft
Tagdíjbevétel 71 280 Ft
Önkormányzat támogatása
837 768 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram
pályázata 250 000 Ft
Nemzeti Kulturális Alap
pályázata 200 000 Ft
Kulturális Minisztérium
Tengertánc pályázata 500
000 Ft
Magánszemélyek támogatása, SZJA 1 %-a 125 199 Ft
Fellépések bevétele 147
000 Ft
Kamatbevétel 481 Ft
Egyéb bevételek (téves
utalás) 5 000 Ft
Bevételek összesen 2 136
728 Ft
Nyitóegyenleg és bevételek összesen 3 261 943 Ft
Kiadások
Dologi kiadások (eszközök, anyagok beszerzése)
668 570 Ft
Nyomtatvány, posta, telefon költség 174 725 Ft
Reklámköltség 83 980 Ft
Útiköltség 589 360 Ft
Bankköltség 9 700 Ft
Nevezési, részvételi díjak,
tagdíjak 59 000 Ft
Egyéb kiadások (mûsorok,
események, rendezvények
költségei) 1 381 091 Ft
Egyéb kiadás (téves utalás
vissza) 5 000 Ft
Oktatási ktg. 208 400 Ft

Kiadások összesen 3 179
826 Ft
Bankszámla záróegyenlege
17 574 Ft
Pénztár záróegyenlege 64
543 Ft
Készpénzkészlet összesen
82 117 Ft
A.) Egyszerûsített közhasznú
beszámoló
és
eredménylevezetés
A 2010. évet eszközök
szempontjából a 2009. évrõl
áthozott
pénzmaradványunkkal, 1125 eFt forrással
kezdtük, mely 106 eFt pénztári pénzkészletbõl és 1018
eFt banki egyenlegbõl tevõdik össze. A 2010. évben
pénzügyileg rendezett bevételeink összesen 2137 eFt-ot
tesznek ki, ebbõl önkormányzati támogatás 838 eFt.
Tagdíjbevételünk 71 eFt,
magánszemélyek támogatásaként (mely az SZJA 1
%-ából és támogatójegyek
értékesítésébõl
tevõdik
össze) 125 eFt-tot vehetünk
számításba, kamatbevételként 481 Ft-ot írhattunk
jóvá. A Nemzeti Civil
Alapprogram pályázatán 250
eFt-ot, a Nemzeti Kulturális
Alaptól 200 eFt-ot, a
Kulturális
Minisztérium
Tengertánc pályázatán 500
eFt támogatást nyertünk el.
147 eFt-ot tesznek ki egyéb
bevételeink, melyek fellépések bevételébõl tevõdtek
össze. Elszámolt ráfordítása-

ink 2009-ben 3179 eFt-ot tettek ki. Ez az összeg a következõ tételekbõl áll: Dologi
kiadásokra, szolgáltatások
igénybevételére, eszközök,
anyagok beszerzésére fordítottunk 669 eFt-ot, hirdetésre, plakátra 84 eFt-ot, nyomtatvány, posta- és telefonköltségre 175 eFt-ot, utaztatásra 589 eFt-ot, banki szolgáltatások igénybevételére
10 eFt-ot, mûsorok, rendezvények költségeire 1381 eFtot, oktatási költségre 208
eFt-ot. A költségek között
vannak az elõzõ évi rendezvény (népi hangszerkiállítás) áthúzódó költségei is.
Hiteltartozásunk nincsen.
B.)Költségvetési támogatás felhasználása
Az Egyesület közvetlen
központi költségvetési támogatásban nem részesült.
C.)A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A 2010. évben vagyonfelhasználás nem volt.
D.)Cél szerinti juttatások
kimutatása
Az Egyesület cél szerinti
juttatásban nem részesült.
E.) A központi költségvetési szervtõl, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitõl kapott támogatá-

sok mértéke
Az Egyesület 2010. évben
838 eFt önkormányzati
támogatásban részesült a
2005-ben megújított közmûvelõdési megállapodás értelmében, melyet a megállapodásnak megfelelõen használtunk fel. A támogatás
összege nem haladja meg a
teljes évi költségvetésünk 50
%-át, minden önkormányzati forinthoz 1 forint 55 fillért
sikerült hozzátenni, ezért
visszafizetési kötelezettség
nem terheli egyesületünket.
Különbözõ kulturális pályázatokon 950 eFt pénzeszközhöz
jutottunk.
Az
Egyesület a magánszemélyek SZJA 1 %-a felajánlása
következtében 78 eFt forrásban részesült.
F.) A közhasznú szervezet
vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások értéke ill.
összege
Az egyesület vezetõi sem
értékben, sem pénzösszegben juttatásban nem részesültek.
G.)A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi
beszámoló
Tevékenységünk megfelel
az alapszabályban foglaltaknak. Az egyesület mûködése
nyilvános,
politikai szervezetektõl
független. Alapszabályunk
szerint támogattuk a citerafolyt. a 4.old.
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zenekarok tagjainak képességfejlesztését, segítettük a
Bárdos Lajos Mûvészeti
Iskola Cimbora és Tücsök
zenekarainak és más fiatal
tehetségeinek fellépéseit. A
közös próbákon és gyakorlásokon kívül az elmúlt év
folyamán az együttesek 76,
szólistáink 12 alkalommal
mutatkoztak be közönség
elõtt. Az egyesület szervezésében 3 nagy rendezvény
zajlott le Mezõtúron a résztvevõk és az érdeklõdõk számát tekintve is eredményesen: augusztus 20-án a 12.
Citera és Néptánc Gálát,

december 12-én a Gyermek
és Ifjúsági Citerazenekarok
12. Túri Találkozóját rendeztük meg. November 13-án
ünnepeltük
meg
a
Szivárvány zenekar fennállásának 40. évfordulóját.
Kapcsolatunk a város intézményeivel – kiemelve a
mûködésünknek helyet biztosító Közösségi Házat – rendezett, kiegyensúlyozott.
Tevékenysé-günkkel
az
országos szakmai szervezet,
a Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége elismerését is kivívtuk.
Bíróné Sáfár Anikó elnök

Mezõtúr Lakosaiért Alapítvány
Közhasznúsági Jelentés 2010. év

A Közalapítvány egyszerûsített éves beszámolójának
mérlegének fõbb sorai (tájékoztató jelleggel): (Táblázat)
Költségvetési támogatás
felhasználása:
Részletes kimutatás a 2.
sz. melléklet alapján.
Vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatás:
Kimutatás a 3. sz. melléklet alapján.
Célszerû juttatások kimutatása:
Az alapítvány 2010. évben
adómentes pénzbeni juttatásokat nyújtott.
Kimutatás a 4. sz. melléklet alapján.
Központi
költségvetési
szervtõl kapott támogatás
mértéke:
Az alapítvány a 2010-os
évben a helyi önkormányzattól kapott támogatás.
Kimutatás a 5. sz. melléklet alapján.
A közalapítvány vezetõ
tisztségviselõinek nyújtott
juttatások értéke, illetve
összege:

Az alapítvány 2010. évben
nem nyújtott vezetõ tisztségviselõnek semmilyen juttatást.
Kimutatás a 6. sz. melléklet alapján.
Közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi
beszámoló:
Az alapítvány célja az
önkormányzati
közmûberuházások megvalósítása,
a közmûberuházások során
az önkormányzat területén
élõ lakosságra esõ terhek
csökkentése, a lakosság közmû-beruházás támogatása, a
beruházások megvalósítása
során felmerülõ egyéb lakossági és önkormányzati közmûvekhez kapcsolódó szükségletek pályázati jellegû
elõsegítése, önkormányzat
térségében a megvalósításra
váró
közmûberuházások
támogatása, az önkormányzat területén élõ lakosság
egyéb jellegû közmûterheinek csökkentése.
Bense János Kuratórium elnöke
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Logótervezõ pályázat
Mezõtúr városa az „Európa a
polgárokért” Program keretében
2011. augusztus 11-15. között
Testvértelepülési Találkozót rendez az Európai Unió támogatásával. A találkozó fontos célja hozzájárulni a kultúrák, nemzetek,
nyelvek és egyének közötti kommunikációhoz, ezáltal egymás
megismeréséhez és megértéséhez, a nyitott, befogadó világszemlélet és egy egységes európai identitás kialakulásához.
Ennek érdekében kiemelt szerepet kap a történelmi-kulturálisértékrendbeli kapcsolódási pontok felismerése, így a különbségek mellett a hasonlóságok tudatosítása. Az idei találkozó
kiemelt témája: oktatási cserekapcsolatok.
Mindezen célok elérésének
egyik eszközeként Mezõtúr
Város
Önkormányzata
Logótervezõ pályázatot hirdet
Mezõtúr és testvértelepülései,
Árkos,
Canelli,
Maków
Podhalañski, Sepsikõröspatak,
Törökbecse és Weida lakosai
számára.
A pályázat célja: a mezõtúri
Testvértelepülési
Találkozó
logójának
megtervezése.
Szeretnénk, ha a logó kifejezné a
rendezvényt jellemzõ vidámságot és nyitottságot, valamint
megjelenítené az együttmûködés, kapcsolat, európaiság és
kulturális sokszínûség eszméit
is.
Pályázók köre: Pályázatot
Árkos,
Canelli,
Maków
Podhalañski,
Mezõtúr,
Sepsikõröspatak, Törökbecse és
Weida lakosai nyújthatnak be
kortól függetlenül. Egy pályázó
több pályamûvel is indulhat.
Formai követelmények: A logó
típusa: grafikus logót várunk, de
megjeleníthetõ a rendezvény
neve is (Testvértelepülési
Találkozó). Az alkotásokat színes verzióban, papír alapon és/
vagy elektronikus formában
nyújthatják be. Felhívjuk a
pályázók figyelmét, hogy a logót
különbözõ méretben és különbözõ anyagú és színû felületeken kívánjuk elhelyezni, ezért a
részleteinek mind kicsiben,

mind nagyobb méretben és
monokróm verzióban is tisztán
kivehetõnek, jól azonosíthatónak kell lenniük. Kérjük tehát, a
tervezésnél törekedjenek az egyszerûségre.
A pályázat beadása: Papír
alapú pályázatok esetében: a
logó(ka)t min. A5-ös méretben,
min. A4-es papírra tervezzék, a
terv(ek)hez mellékelve egy
A4-es oldalon szerepeljen az
alkotó neve, címe, e-mail címe,
illetve telefonszáma (amennyiben van), valamint a logó(k)
rövid bemutatása egy(-egy)
bekezdésben.
A pályázatokat a következõ
címre várjuk: Mezõtúr Város
Önkormányzata (5400 Mezõtúr,
Kossuth tér 1.) A borítékon szerepeljen a következõ felirat:
„Testvértelepülési logótervezõ
pályázat 2011” Elektronikus formában benyújtott pályázatok
esetében: a pályázatot CD/DVDre írva a fenti címre, vagy e-mailben kell beküldeni a bkiss@
mezotur.hu e-mail címre (kérjük, ügyeljenek a csatolmány
méretére), a pályamûvekhez
csatolni kell egy A4-es dokumentumot, melyen szerepel az
alkotó neve, címe, e-mail címe,
illetve telefonszáma (amennyiben van), valamint a logó(k)
rövid bemutatása egy(-egy)
bekezdésben.
Beérkezési határidõ: A pályamûveket
legkésõbb
2011.
augusztus 1-i beérkezéssel várjuk.
A pályamûvek elbírálása: A
nyertes logót a Mezõtúr Város
Önkormányzata által felkért
zsûri választja ki. A kiírásnak
legjobban megfelelõ tervet jutalmazzuk, a díj ünnepélyes átadására 2011. augusztus 13., 14.45kor a Túri Fazekas Múzeumban
(5400
Mezõtúr,
BajcsyZsilinszky Endre út 41.) kerül
sor.
További információ kérhetõ:
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Kiss Boglárka várja a
bkiss@mezotur.hu e-mail címen,
vagy a +36 56 551 937-es telefonszámon.
Herczeg Zsolt
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EU-s élelmiszerosztás Mezõtúron
A településünkön elõször
sikerült minden jelentkezõ
részére ingyenes élelmiszeradományt biztosítani,
az Európai Unió és a
Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
közremûködésével. Errõl
beszélgettem Tóth Gábor,
projektmenedzserrel.
- Hogyan is valósulhatott ez
meg?

tant italpor (TUTTI Élelmiszeripari Kft. Készítménye).
- Kik részesülhettek ebben a
támogatásban?
- Azok a természetes személyek, egyének, valamint az ezen
személyekbõl álló családok,
akik szociális és pénzügyi
rászorultság alapján a három
meghatározott kategória valamelyikébe tartoznak.
- Melyek ezek a kategóriák?

- Megnyertük a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület által
kiírt pályázatot, melyet az EU
finanszíroz. A felajánlott élelmiszereket a szigetszentmiklósi
ÁTI Depóból szállítottuk a
kiosztás helyszínére július 4-én.
A felajánlott élelmiszer meghaladta a huszonhét tonnát, mely
önmagában is figyelemre méltó
mennyiség, és ez még párosul
azzal a ténnyel, hogy ez
Magyarország második legnagyobb pályázata.
- Milyen élelmiszerek kerültek
kiosztásra?
- Tartós élelmiszerekrõl van
szó, melyeket elõtte szigorú
élelmiszeripari vizsgálatoknak
vetettek alá. A kiosztott élelmiszerek: 4 tojásos spagetti
(Gyermelyi készítmény), liszt
(Komáromi Malom készítménye), gabonás omlós keksz
(Detki Keksz készítmény), ins-

- Az önhibájukon kívül létminimum közelében élõk (akiknek egy fõre esõ jövedelme nem
haladja meg egyedülálló esetében a 82 500 Ft-ot, családos
esetében a 68 100 Ft-ot). A kisnyugdíjasok (akiknek egy fõre
esõ jövedelme nem haladja meg
egyedülálló esetében a 85 500
Ft-ot, családos esetében a 71
250 Ft-ot). És a hátrányosan
szociális helyzetû gyermekek
(rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõk,
nagycsaládosok).
- Hogyan választották ki az
élelmiszereket elõállító vállalkozásokat?
- Sehogy, ugyanis a vállalkozások, gyárak a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettel
vannak kapcsolatban és az
Egyesület pedig a pályázókkal,
vagyis
velünk,
az

Önkormányzattal.
Történt egy elõzetes értesítés, melyben
közölték,
hogy milyen termékek lesznek a
felajánlásban.
- Hány fõ részesült az élelmiszersegélyben?
- A pályázatot januárban 7750
fõre írtam meg, és februárban
örömmel vettük tudomásul,
hogy meg is nyertük a pályázott
személyi létszámot. A Hatósági
Iroda azonnal meg is kezdte a
kiértesítések postázását, de sajnálatosan a megkeresésre mindösszesen csak 5000 fõ jelzett
vissza. A Magyar Élelmiszerbank
Egyesülettel is tudattam ezt a
tényt, és ezek alapján kaptuk
meg az új felajánlást, vagyis a
már fent említett létszámnak
megfelelõ élelmiszermennyiséget.
- Milyen nehézségekkel jár egy
ekkora program megvalósítása?
- Elsõsorban az adminisztratív és szervezési problémák
okoztak sok „fejtörést”. A résztvevõk összehangolása, valamint
a tényleges osztás helyszínének
megtalálása jelentett nagy feladatot. Ugyanis a pályázatban
konkrétan le van szabályozva,
hogy milyen körülmények

között és milyen feltételek mellett lehet tárolni az élelmiszereket és a raktárbázisból elszállítani. A segélyezettek kiválasztásában és a jelentkezõk összeállításában a Hatósági Iroda munkatársai segítettek. Postai úton
kerestük meg a rászorultakat, a
levélben arra kértük õket, hogy
egy formanyomtatványon jelezzenek vissza. Így állíthattuk
össze a végleges névsort, amely
alapján az élelmiszer kiosztása
megtörtént. Nagy segítséget
jelentettek a kivitelezésben a
Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ Kft. munkatársai! A szépkorúak valamint a
magatehetetlenek részére a
lakóhelyükre történt a kiszállítás. Személyesen is részt vettem
ezeken az osztásokon is, és egykét megjegyzés kivételével mindenki nagyon hálás és elégedett
volt a kapott csomagokért.
Nagyon jó érzés volt ezeket az
arcokat látni. Végezetül szeretném mindenkinek hálásan megköszönni a programban nyújtott
önzetlen segítségét, mert nélkülük ezt nem tudtam volna véghezvinni!
tóth

Megújul az iskola

A Szent István Katolikus
Általános Iskolának az az épülete, ahol mostanáig az alsó tagozatos diákok tanultak, lebontásra került. A ház maga több száz

éves volt már, hiszen a Bodoki
Fodor Helytörténeti Egyesület
elnökének véleménye szerint az
1700-as évek végén épülhetett
vályogból. Azóta többször lett

átalakítva és felújítva, de az
utóbbi években felvizesedett,
beázott és már olyan állapotba
került, hogy az intézmény fenntartója, a Szeged-Csanádi
Egyházmegye úgy döntött, hogy
vállalja a felújítás költségeit. Így
ez az öreg épület elbontásra
került és egy új, hat tantermes
szárny épül helyette, amelyet
egy aulával kötnek hozzá a már
meglévõ épületszárnyhoz. A
terveket Tóth László készítette,
miután ezt engedélyezik, elkészülhetnek a kiviteli tervek és
végül, augusztus végén, szeptember elején kerülhet sor az
építés megkezdésére. A tervek

szerint a 2012/13-as tanévet
már az új iskolában kezdhetik
meg a gyerekek.
Vékony Erzsébet
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Az arTúr Mezõtúri Mûvészeti Napok és
a Túri Vásár részletes programja
Augusztus 9.
(kedd)

gitáregyüttes
Helszín: Casino
21:00 Silver Shine, punkrockabilly
Helyszín: központi színpad
23:00 Fish!, rock zenekar
Helyszín: központi színpad

18:00 Jönnek a harangok,
pódiumest
Helyszín: Belvárosi Református Nagytemlom
20:00 Voltaire: Candide, interaktív kalandozás
Helyszín: közösségi ház
nagyterme

Túri Vásár
Augusztus 14.

Helyszín: központi színpad

Augusztus 10.
(szerda)
17:00 Impro fotoklub kiállítás
megnyitója
Helyszín: közösségi ház elõtere
18:00 Arany-kor, zenés balladás est, tábortûzzel
Helyszín: Múzeum tér
20:00 Franz Kafka: Jelentés
az akadémiának, melodráma
Helyszín: közösségi ház
nagyterme

Silver Shine

21:00 arTúr mozi
Helyszín: Túri
Múzeum

Fazekas

Augusztus 11.
(csütörtök)
17:00 Hímzõkör kiállításának
megnyitója
Helyszín: közösségi ház
nagyterme
19:00 Liszt in Jazz, komolyzene-jazz formáció
Helyszín: Városi Galéria
19:00 Vivace kamarakórus
Helyszín: Katolikus Templom
19:00 Helyi DJ-k bemelegítõ
showja
Helyszín: strand
21:00 arTúr mozi

Besh o Drom

Helyszín: Túri Fazekas
Múzeum
21:30 Goulasch Exotica DJ Set
Helyszín: strand
23:00 Retro disco Dj Nazóval
Helyszín: strand

Augusztus 12.
(péntek)
16:30 Kornélió és Jerzsamen,

lati-pop duó
Helyszín: központi színpad
17:00 Steve Taylor, pánsíp
mûvész
Helyszín: belvárosi református templom
19:00 Palmetta, világzenei
formáció
Helyszín: központi színpad
19:30 Dalvarázs kisegyüttes
Helyszín: Casino
21:00 arTúr mozi
Helyszín: Túri Fazekas
Múzeum
21:00 Besh O Drom, világzene
Helyszín: központi színpad
23:00 Nemcsak Berry, rockcountry zenekar

Helyszín: központi színpad

Augusztus 13.
(szombat)
8:00-14:00 Bronzöntés
Helyszín: Takács Tanya
13:00 Mezõtúr és Környéke
Nyugdíjasok Kistérségi Civil
Társulásának mûsora
Helyszín: központi színpad
16:00 János Vitéz, a református Kollégium diákjainak elõadása
Helyszín:
Vá r o s i
Színházterem
16:30 Kesh, alternatív-rock
zenekar
Helyszín: központi színpad
17:00 Illúzió és mágia, bûvész
show
Helyszín: Városi Színházterem
18:00 Major Balázs dobkoncertje
Helyszín: Városi Galéria
19:00 Hollywoodoo, rock
zenekar
Helyszín: központi színpad
19:30 Re*flex Band, fúvószenekar
Helyszn: Casino
21:00
Acoustic
World,

Apostol

8:00 Re*flex Band a fúvószenekar zenés ébresztõje
9:00 Polármesterek köszöntõi, testvértelepülések mûsorai
10:30 Dalma Dance Club
mûsora
11:00 Kukamese - Klebersberg
Kultúrkúria és a Fogi Színház
mûsora
12:00 Te légy az álmom Tihanyi-Tóth Csaba zenés
mûsora
13:00 Fõzõverseny eredményhirdetés
13:45 Karcagi Nagy Zoltán
Nótaénekes mûsora
15:00 Leg a Láb Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
mûsora
15:30 Bárdos Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
társastánc tagozatának mûsora
16:00 Tolvai Renáta mûsora
17:00 Sheket, klezmernépzenei formáció koncertje
18:30 Maszkura és a
Tücscökraj zenekar koncertje
20:00 Zászlódobálók, tûzzsonglõrök, tûznyelõk vásári
mutatványai
21:00 Apostol zenekar koncertje
Kb. 22:30 TÜZIJÁTÉK
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Az arTúr fesztiválhoz és a Túri Vásárhoz
kapcsolódó programok
A rendezvényhez kapcsolódó mûvészeti
programok, kiállítások:

A rendezvényhez
kapcsolódó
sportprogramok:

Augusztus 1-tõl augusztus
20-ig Képzõmûvészeti Alkotótelep a Takács tanyán
Augusztus 10-tõl az IMPRO
Fotóklub kiállítása a Közösségi
Ház elõterében
Augusztus 11-tõl a Hímzõ
Szakkör kiállítása a Közösségi
Házban (megnyitó 17:00)
Augusztus 20-tól a Mezõtúri
Képzõmûvészeti Alkotótelep
kiállítása a Városi Galériában
Augusztus 13-án „Papíron,
örökül” rajz és fotópályázat
eredmény hirdetése a Túri
Fazekas Múzeumban
Augusztus 20-án XIII.
Országos Citera és Néptánc
Gála
A rendezvény ideje alatt is
megtekinthetõk a Túri Fazekas
Múzeum
(Bolváry-kúria)
állandó kiállításai és Veress
Miklós keramikus és fia Veres
Tamás grafikus kiállítása

Augusztus 12-én „Túri
Vásár” Kupa nemzetközi gyermek focitorna.
Augusztus 13-án Lovasíjász
verseny
a
Gorkij
úti
lovaspályán.
Augusztus 13-án IX. Túri
Kupa utcai futóverseny.
Augusztus 26-28. IV. Túri
Kupa Nemzetközi Ejtõernyõs
Célbaugró Verseny a Földvári
úti ideiglenes repülõtéren.

Hagyományosan megrendezésre kerülõ fesztiválokon, nyári
estéken, mûvészeti napokon, vásárokon, felvonulásokon, zenei
rendezvényeken, fodrászversenyen, sportrendezvényeken,
koncerteken vehetnek részt az ide látogató turisták és persze a
Mezõtúriak.
Nem lehet jó vendéglátó az, aki nem érzi jól magát a saját
otthonában!
Legjelentõsebb rendezvényeink: Városnap, Mûvészeti napok,
Túri vásár.
Különleges élményekre is vágyunk? Sokan mondják: „természetesen”.

A rendezvényhez kapcsolódó egyéb
programok:
Augusztus 14-én fodrász- és
körömdíszítõ verseny és
bemutató
Augusztus 13-án Motoros
felvonulás a Dózsa György
úton (részletek: www.tmk04.
hu
Augusztus 20-án Arató felvonulás

Fõzõverseny
Felhívás
Mezõtúr Város Önkormányzata és a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft.
2011. augusztus 14-én rendezi
meg a XX. TÚRI VÁSÁR-t, ahol
a hagyományokhoz híven
birka- és marhahúsból készült
pörkölt fõzõversenyt hirdetünk.
A fõzõverseny helyszíne:
Erzsébet-liget
Nevezési díj: 2.500 Ft/bogrács
Egy versenyzõ egy, max. 40
l-es bográcsban fõzhet. A
fõzés történhet gáz- vagy tûzifa felhasználásával.
A fõzõverseny területén
csak az fõzhet, aki a nevezési
díjat befizette és ezáltal

Mezõtúron mindig történik valami!

regisztráltatta magát a versenyben. A fõzõverseny területén csak az az étel fõhet, ami
részt vesz a versenyben.
A résztvevõk között kategóriánként 3-3 díj kerül kiosztásra a Túri Vásár nagyszínpadán
13,00 órakor.
Jelentkezési határidõ: 2011.
július 29-én (péntek) 12,00
óra
Ezúton kérjük azok jelentkezését, akik szívesen részt
vennének a fõzõversenyben!
A versennyel kapcsolatban
információt az 56/551-903
telefonszámon Ábrahámné
Bujdosó Erzsébet vagy az
56/551-942 telefonszámon
Soósné Nagy Magdolna nyújt.

Szeretnénk hagyományt teremteni egy „szép látványt” nyújtó lampionos csónakfelvonulással és gyertyaúsztatással egybekötött rendezvénnyel.
Várunk mindenkit 2011. augusztus 19–én este a
Városháza mögötti sétányon.
Azok, akik saját készítésû (fa, nád, papír) tárgyaikon
szeretnék gyertyáikat úsztatni, ne késlekedjenek a
megvalósítással.
Jelentkezésüket várjuk: a Tourinform irodában, vagy a
jkarsaine@mezotur.hu e-mail címen!
Mezõtúr Város Önkormányzata

Civil Híradó
A rendszerváltás idõszakában és azt követõen városunkban is nagyon sok egyesület és
a l a p í t vá n y
alakult.
Megerõsödött a civil mozgalom. Dalosok, hangszeresek,
hagyományápolók, környezetvédõk, állatvédõk, horgászok
és galambászok, sportolók, a
legkülönfélébb
szabadidõs
tevékenységek köré szervezõdõ
emberek szövetkeztek egy-egy
jó ügy érdekében. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy
feladatainak
ellátása során
együttmûködjön a helyi társadalom minél szélesebb körével.
Ennek érdekében a tavasz
folyamán több alkalommal

hívta beszélgetésre a közösségek vezetõit, képviselõit, ösztönözve a városi civil szervezetek
összefogását.
2011. május
16-án a Közösségi Házban megalakult a Mezõtúr és Környéke
Civil Összefogás Fórum. A szervezet koordinátori és tanácsadói szerepre vállalkozik – jogi
személyiség nélkül. Az együttmûködési elképzelések kidolgozására – ez év december 31-ig
- ügyvivõi testületet választottak, melynek vezetõje: Sz.
Boldog Mária tagjai: Herczeg
Antal, Kalóczkai Sándorné, dr.
Krizsán Józsefné, Molnár
Sándor, Sánta Mihály.
Sz.B.M.
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Belgiumban jártunk

A MMKI Kossuth Lajos
Általános és Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Iskolájának
Vivace kamarakórusa 2011 június 30 – július 4-ig Belgiumban,
Charleroiban részt vett az
„Országok hangjai” nemzetközi
kórusfesztiválon.
Elõször szeretném néhány
mondatban bemutatni kórusunkat: A Vivace kamarakórus
2007-ben alakult, tagjai, a
mezõtúri Kossuth Lajos Iskola
egykori ének-zene tagozatos
diákjai. Kórusunk megalakulásakor csak az volt a cél, hogy
azok a fiúk is énekelhessenek,
akiknek a hangja már nem volt
alkalmas az egynemû karban.
Az általános iskola elvégzése
után megmaradt az igényük a
közös éneklésre. Késõbb csatlakoztak a kórushoz már régebben végzett kossuthosok is. Így
a jelenlegi felállásban középiskolások, fõiskolások és felnõttek is vannak. Az évek során
igazi barátságok születtek a
tagok között. Hetente egyszer,
szombatonként próbálunk,
amikor a vidéken tanuló diákok
is hazajönnek.
2009-ben és 2011-ben az
Országos Társaséneklõ versenyen kiemelt arany fokozatot
értünk el. 2010-ben és 2011-ben
Év Kórusa címet kaptunk az
Éneklõ Ifjúság minõsítõ hangversenyein. 2009-ben az iskola
Napraforgó (Sunflower) kórusával részt vettünk a franciaországi Nancyban a Voix du
Monde nemzetközi kórusfesztiválon. Ennek a szereplésnek

köszönhetõ a mostani, belgiumi meghívás is.
Június 30-án indultunk
Mezõtúrról. A hosszú, fáradtságos út után másnap délelõtt
érkeztünk meg Chatelet-be.
Rövid ismerkedés után a kórustagokat családoknál szállásolták el. Délután vonattal utaztunk a tõlünk 72 km-re lévõ
Brüsszelbe. A lenyûgözõen
szép épületek, a tengernyi
sokaság, a nyüzsgõ utcák mindmind feledtették velünk az utazás fáradalmait. Este a vendéglátó Pastourelle kórus fogadást
rendezett
tiszteletünkre.
Egymás kedvére énekeltünk.
Voltak olyan mûvek, melyeket
mind a két kórus tudott, s így
már ekkor együtt is énekeltünk.
Július 2-án délelõtt egy fazekas mûhelybe látogattunk, ahol
az alkotási folyamatba pillanthattunk bele. Délben találkoztunk a francia és olasz kórusokkal is. Délután Charleroiban
sétáltunk, megtekintettük a
város nevezetességeit. A nyitó
ünnepség a fõtéren volt, ahol
minden kórus egy-egy dallal
mutatkozhatott be. Este a franciaországi Jeumontban adtunk
közös hangversenyt. Hatalmas
tapssal jutalmazták mûsorunkat.
Július 3-án ismét Charleroiba
utaztunk, és egy délelõtti utcai
(egy parkban) matiné hangversenyen szórakoztattuk a belga
közönséget. Itt találkoztunk
elõször kint élõ magyarokkal,
akik nagyon büszkék voltak
ránk. Délután kezdõdött a Bois

2011. július 22.

Jutalomkirándulás a „REFIBEN”
2011. május 31-én azok a Refis
diákok, akik rendszeres résztvevõi voltak a családi vasárnapoknak, énekkari tevékenységet
végeztek,
Tiszakürtön
az
Arborétumban, valamint az ott
lévõ kalandparkban vettek részt.
89 fõ érdemelte ki ezt a jutalmat.
Izgalmas játékokban volt
részünk, mint kincsvadászat,
kalandpark, óriáshinta, kötélpálya, íjászat stb. Volt, aki körbesétálta a parkot és gyönyörködött.
A rendezett, kellemesen kialakított túraútvonalon alig fáradtunk
el! Megtekintettük Tiszakürt
Tájházát is, ahol örömmel idõztünk. A nagy melegben fagyival
hûtöttük magunkat, majd élményekkel gazdagodva haza indul-

tunk. Az utat végigénekeltük,
sokat nevettünk.
Köszönjük tanárainknak a
vidámságban, játékban gazdag
napot.
Köszönjük támogatóinknak,
hogy e nap megvalósulhatott:
- a Református Egyházközségnek
- az Általános Iskola Diákönkormányzatának
- az Általános Iskola alapítványának
- a RAFI Hungaria KFT-nek
- Mezõtúr Város Önkormányzatának
- Jávorcsik Sándornénak
- Szabó Jánosnak
- Jászné Polgár Máriának
Refis diákok

du Cazierben a maratoni hangverseny. Ez az esemény egy
tragikus bányászszerencsétlenségre való emlékezés minden
évben. 1956-ban itt nagyon sok
belga, olasz, francia, lengyel és
magyar bányász lelte halálát
egy robbanás következtében. A
bánya
területét
azóta
rekultiválták, s múzeumként
mûködik. Ezen a hatalmas területen lévõ helyszínen 5 színpadon zajlottak a hangversenyek.
Mi egy valamikori üzemcsarnokban
énekeltünk.
Szerénytelenség nélkül mondhatom, hatalmas sikerünk volt.
Olyan sokan voltak a hangversenyünkön, hogy egy szalmaszálat sem lehetett leejteni.
Délután kettõkor majd ötkor
énekeltünk. Hihetetlenül jó
érzés volt ekkora sikert megélni. Este hétkor minden kórus
összegyûlt egy domboldalon, s
az elõre megtanult közös mûveket énekeltük el.
Este záróvacsora volt a belgákkal, a franciákkal és az olaszokkal. Újabb meghívásokat

kaptunk a franciáktól és az
egyik olasz kórustól.
Másnap délelõtt indultunk
haza, s egy rövid kölni kitérõ
után kedden fél kilenckor
érkeztünk Mezõtúrra.
Sokat kaptunk ettõl az utazástól is. Életre szóló élményekkel gazdagodva tértünk
haza.
Köszönjük azoknak, akiknek
a segítsége nélkül nem ment
volna mindez: a támogató szülõknek,
Mezõtúr
Város
Önkormányzatának, Herczeg
Zsolt polgármester úrnak,
Kontér Béla vállalkozónak, a
Mûvészeti
Nevelésért
Alapítványnak és természetesen a Kossuth Lajos Iskolának.
Az énekkart Mezõtúron
augusztus 11-én, a mûvészeti
Napok rendezvénysorozatán
hallgathatják, ahol a katolikus
templomban egy önálló hangversenyen örvendeztetjük meg
a zeneszeretõ közönséget.
Mindenkit szeretettel várunk.
Csiderné Csizi Magdolna
karnagy
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A Katolikus Iskola 2010/2011-es tanéve
2010. szeptember 1-jén elindult az iskola. Sok rendezvény
került megrendezésre ebben
az évben is, itt említenék néhányat.
- Óvodánkban évek óta megünnepeljük a zene világnapját,
melyet templomunkban tartunk.
- Októberben 2. alkalommal
szerveztük meg az „ovivacsorát”, mely nagy sikert aratott a
szülõk körében. A bevétel egy
részét óvodai gyermekszékek
vásárlására fordítottuk. Novemberben az Erzsébet-nap
alkalmából szép mûsorral
emlékeztek meg a KALÁSZ -os
lányok (KALÁSZ=Katolikus
Asszonyok
és
Lányok
Szövetsége) Szent Erzsébetrõl.
- December 6-án Miklós püspök ajándékkal kedveskedett a
gyerekeknek.
- Advent 4. vasárnapján a
templomban élõ Betlehemet
rendeztünk be diákjaink részvételével.
- Januárban, mint minden
évben Ondavay Tibor lelki
atyánk megszentelte óvodánkat és iskolánkat. - Február a
farsangi készülõdés jegyében
telt el.
- Áprilisban, a költészet napján az eddig óvodai szinten
megrendezett versmondó versenyt, városi szintû szervezésben rendeztük meg, melynek
igen nagy sikere és visszhangja
volt.
- A Közösségi Ház által megrendezett bábfesztiválon intézményünkbõl két csapat (egy
felsõ tagozatos diákokból álló,
illetve a KALÁSZ tagok közül
kikerülõ) is az élmezõnyben
végzett, ezért jutalomkiránduláson
vehettek
részt
Budapesten, illetve meghívást
kaptak a Városnapra.
– Június 1-jén iskolánk
kórustalálkozót
rendezett,
amelyre a békéscsabai katolikus iskola énekkarosait hívtuk
meg közös éneklésre.
- Év végén a felsõ tagozat
évfolyamain egy-egy tantárgyból záróvizsgát tettek tanulóink.
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- Az iskolai ballagásra és
évzáróra június 18-án 9 órakor
került sor. A tanév folyamán jó
néhány versenyen is részt vettek tanulóink ezek közül említenék néhányat.
- Költészetnapi szavalóverseny: Korcsoportja elsõ három
díjazottja : Garai Hajnal és
Mezei Virág 1. osztályos tanulók, Varga Ferenc és Nagy
Henrietta 3. osztályos tanulók
- Az én városom rajzpályázat:
Kiss Alexa 2. osztályos tanuló
városi 1. helyezett, Molnár
Tímea 6. osztályos tanuló
városi 2. helyezett, Garai Maja
8. osztályos tanuló különdíjat
kapott.
- Német József matematika
verseny: Varag Péter 4. osztályos tanuló városi 3. helyezett.
- Olvasás-szövegértés verseny: Bura Klaudia 3. helyezett. - Ezüsttoll verseny: Burai
Klaudia 3. osztályos városi 2.
hely. - Kárpát-medencei rovásírás verseny Varga Péter és
Lénárt Márk 4. osztály 1. hely,
Garai Maja 8. osztály 1. hely.
- Teleki történelemverseny:
Garai Maja- Szabó Villõ 8. osztály városi 1. helyezés.
Megyei
atlétikai
verseny:Simon Bence 8. osztály: súlylökés 3. hely, 100
méteres futás: 2. hely. Városi
angol nyelvi szavalóverseny:
Bíró Klaudia 5. osztály 1. hely,
Csató Bianka 6. osztály: 1.
hely, Gácsi Zsófia 8. osztály: 1.
hely.
- Városi irodalmi akadályverseny : Gácsi Zsófia, Garai Maja,
Nagy Flóra 8. osztályos csoport: 1. hely. Gratulálunk
Nekik. Végül egy örömteli hírt
szeretnék megosztani minden
kedves olvasóval, hiszen iskolánk fenntartójának jóvoltából
a nyár folyamán elindult az
alsó tagozatos épület bontása,
valamint egy új, 6 tantermes és
aulás épület megépítése.
Reményeink szerint, 2012.
szeptember 1-jén már az új
iskolában tartjuk tanévnyitó
ünnepségünket!
Fekete Erzsébet tanító

„ISKOLÁ-nak búcsút sose mondtam”
Keszthelyi Zoltán iskolát,
ifjúkort simogató kedves
sorai jutottak eszembe
2010 nyarán és õszén
amikor 50 illetve 35 éves
találkozóra jöttek össze
az Újvárosi Iskola egykori növendékei.
Az elmúlt év derûs, múltidézõ hangulatát, friss élmények erõsítették ez év június
17-én és július 2-án amikor 60
és 50 éves találkozó résztvevõi népesítették be az iskolaudvart. Az utóbbi találkozónak magam is a résztvevõje
lehettem. Kíváncsi, érdeklõdõ
tekintetek keresték az egykori
„új iskola” nyomait és boldogan köszöntötték a volt osztálytársakat. Az 1961-ben végzett a, b osztályok voltak az
újonnan épült iskola elsõ
honfoglalói. 1958-tól tevékeny, évek kezdõdtek az iskola otthonossá tételéért. Az
Újváros népe önkéntes társadalmi munkával segítette ezt.
Nagy Kálmán kertész tervezte
meg a parkosítást, facsemetét,
rózsatövet, növénydugványt
ajándékozott, irányította a
munkálatokat. Az épületet
övezõ sövény és az udvari
bejáratnál magasodó két tölgy
még õrzi szorgos kezek tevékenységének nyomát.
A baráti találkozón ezek az
élmények is felidézõdtek.
Az iskolaszépítõ munka a
következõ években is folytatódott, szabadtéri színpad
épült az udvaron, amelyet
rózsalugas vett körbe.
Esztétikus környezetben
rendezhettük meg az iskolai
ünnepségeket, versenyeket.
A színpados iskola is ezekben az években újult meg.
Felújították a két tantermet
elválasztó
spanyolfalat.
Sikeres volt a tantermi színpad teljes felújítása. Az ezermester Barna Ferenc igazgató
megtervezte, szülõk segítségével megépült a forgatható

színfal. Egyik oldala szobabelsõt, a másik tájképet ábrázolt. A megújult színpad
méltó környezetet adott az
iskolában folyó kulturális
tevékenységnek, rendezvényeknek. Az Újváros kulturális centrum lett.
A megújult tárgyi feltételek
között a következõ évtizedekben eredményes oktató- nevelõ munka jellemezte a tantestületet. Az iskola tanulói
közösségi munkában, tanulmányi versenyeken, sportrendezvényeken kiváló eredményeket értek el. A 90-es évek
változásai nem kedveztek a
városrész és az iskola sorsának. A jubileumi osztálytalálkozók résztvevõi többségükben szülõk, nagyszülõk.
Ahhoz a nemzedékhez tartoznak, akik a napi munkájukkal, orvosként, gyógyszerészként, tanárként, iskolák igazgatójaként, múzeumigazgatóként, könyvtárosként, keramikusként, gazdálkodóként,
jogászként, sokat tesznek
azért, hogy Mezõtúr élhetõ,
szerethetõ város legyen.
Büszkék vagyunk rájuk.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk. Az oldott hangulatú
találkozót beárnyékolta azoknak a társaknak és nevelõknek a hiánya akik már nem
lehettek közöttünk ezen a
találkozón.
Az intézmény jelenlegi
vezetõje, Tóthné Kara Judit
köszöntötte az egykori tanítványokat és arra kérte õket,
hogy erõsítsék az egymá iránt
érzett érzet barátságukat és
ragaszkodásukat a régi iskolájukhoz. Valamennyi volt
tanítványt szeretettel várunk.
„Sokszor búcsúztam én a
iskolától, de felnõttem és
visszatértem én..!”
Veres Gyuláné
ny. tanár
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Volt egyszer egy tánciskola….

A tánc a társas kapcsolatok egyik fontos eszköze.
Annak ellenére, hogy a
tánctanulás indítékai számos esetben társasági, társadalmi jellegûek, sokan,
akik túljutottak a tényleges tanulás nehézségein, a
zenében, a légkörben és
magában a táncban személyiségük addig nem
ismert rétegeit fedezik fel,
miközben kellemesen, jó
társaságban töltik idejüket.
Ma már csak a hetvenes éveik
környékén járó emberek tudják, hogy valamikor hosszú
évtizedekig állandó tánciskolája volt Mezõtúrnak, melyet a
népszerû
Molnár
család
mûködtetett.
A híres táncos dinasztiából
Szabó Sándorné Ilike él
Mezõtúron, õt kértem meg,
hogy meséljen a múltról.
Egyrészt, hogy méltassuk a
kiváló
táncpedagógusokat,
másrészt idézzük fel többek
ifjúkori kedves emlékét.

Szeptember végétõl – április
végéig 6 hetes tanfolyamok váltották egymást az igénytõl függõen 20-40 fõs csoportokban.
Nyáron az iskolai szünetben
pedig zömmel a középiskolás
diákok tanultak táncolni. Nem
színpadi vagy versenytánc
oktatás folyt, de mindenki megtanulta tizenévesen a társastáncot úgy, hogy összejöveteleken,
bálokon kellõen tudjon zenére
táncolni. Ez volt az ismerkedés
és táncos szórakozás helye.
Sokan itt találtak életre szóló
párra is. A lányok szülõi kísérettel érkeztek a programokra,
amit egyáltalán nem éreztek
cikisnek – így kívánta a szokás
és az illem. A tánciskolában el
lehetett sajátítani a kulturált
viselkedés
szabályait
is.
Mezõtúron kedden és pénteken
volt a tanítás, este 7-10-ig.
Csütörtökön és vasárnap tartották az össztáncot, bál jelleggel.
Ekkor szabad párválasztással
jól be lehetett gyakorolni az
órán tanultakat.
A többi napon az oktató csa-

„Juliska néni” pl. pénztáros,
könyvelõ, rendfelügyelõ, szervezõ volt egy személyben.
Nagyon szerették a fiatalokat,
vidámságukkal, huncutságukkal együtt. Ebben az idõben
alakultak az országban mûvelõdési házak - Mezõtúron 1950ben a Petõfi úti Ipartestületben.
Ott is beindult a tánctanfolyam
Koma Irén tánctanító vezetésével. Õ szintén a Molnár-féle
tánciskolában szerezte meg,
majd Budapestre járt egy két
éves képzésre.
A résztvevõk megtanulták a
csárdás, a slow-fox, az angol és
a bécsi keringõ és a tangó alapjait, de ízelítõt kaptak a swing,
a rumba, samba, mambo latin-

amerikai jazztáncokból is.
Minden kurzus
formációs
bemutatóval zárult. Olykor a
néptánc-tanításba is bekapcsolódtak a tánctanítók. Bizony
hosszú éveken át nemzedékek
nõttek fel úgy, hogy nem kerültek kapcsolatba a kulturált szórakozásnak ezzel a valaha oly
népszerû formájával.
Jó megtapasztalni, hogy az
utóbbi években újból ébredezik
a táncoktatás iránti igény.
Igényesek pl. a szalagavatókon
látott bemutatók. Reméljük,
hogy társastánc hagyománya
újra éled és híveinek tábora
gyarapodik. Hiszen táncolni jó!
Boldog Mária

Rövid hír

- A tánciskola a Damjanich út
43. szám alatt mûködött. A
valamikori sarki épület helyére
a Rézsó család építkezett,
szemben a Bolváry házzal, ahol
jelenleg a Túri Fazekas Múzeum
található.
A Molnár családnak három
generáción át a tánctanítás volt
a kenyérkeresõ foglalkozása.
A tánciskolát dédnagyapám –
Molnár Gábor (1856-1921) alapította, majd nagyapám – ifj.
Molnár Gábor (1886-1960) és az
õ lánya (édesanyám) Molnár
Irén (1912) folytatta a hagyományokat.

lád tagjai vidéken vállaltak feladatot. A háborút megelõzõ 17
évben õk voltak Túrkeve táncmesterei is. Tartottak tanfolyamot a környékbéli tanyasi iskolákban is és Csugarban, Kétpón,
Kuncsorbán is kaptak minden
évben feladatot. Az 1950-es
években ez a szakma is szövetkezetesítve lett, akkor még
Nagykörûbe és Besenyszögre is
kellett menni oktatni, ami
bizony fárasztó volt az idõsödõ
tanárok számára. Arra emlékszem, hogy a család nagy összefogással szolgálta az ügyet,
emlékszem, hogy nagyanyám

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és az Index televízió
beszélgetésre hívta a köztiszteletben álló valamikori tanyasi
iskolák tanítóit a Pedagógus Nap alkalmából. A meghívottak
közül június 4-én Takács József és testvére Takács Márta, Seres
Attiláné, Korom Kálmán és felesége Gituka, Miskolcziné Szász
Katóka néni és férje Miskolczi Pál vett részt. A vendégeket Batta
Attila Viktor - az önkormányzat képviseletében virággal köszöntötte. A jó hangulatú visszaemlékezésrõl készült felvétel rövidesen a helyi televízióban látható lesz.
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„Hattyú dal”

Június 17-én bezárult a tanév,
elballagtak a 8. osztályosok.
Vidámak, felszabadultak voltak
a gyerekek – de jó! „Nincs
tovább”. Valamikor, azaz 60
évvel ezelõtt a mi osztályunk is
így lehetett. Nagyon összetartó
osztály volt a mienk, pedig igen
nehéz idõk jártak akkor a 40-es
50-es években.
Az újvárosi iskola szelleme
összekovácsolt bennünket, a
sok közös élmény, sport, énekkar, sikerek, kis kirándulások
és a közösségi munka stb.
Ezért úgy határoztunk, hogy
rendszeresen
találkozunk,
követjük egymás életútját .
Fogadalmunkat meg is tartottuk 60 éven át. Ötévenként,
utóbb évenként találkoztunk,
mert sajnos egyre többen távoztak az égi mezõkre sorainkból.

telefonáltak, volt akit betegsége
nem engedett el.
De mi, akik együtt voltunk
igen vidáman emlékeztünk egykori önmagunkra, kedves tanárainkra.
Ezt a szép, - egyben az utolsó
– találkozónkat egy nagyon kellemes ebéddel zártuk. Az iskolánk szomszédságában lévõ
Szakképzõ Iskola tankonyháján
fogyasztottuk el az ízletes ebédet.
Szemet gyönyörködtetõ volt
a hófehér damaszttal, búzavirág csokorral díszített asztal,
kifogástalan teríték és felszolgálás.
Fokozta a meglepetésünket,
hogy még dalcsokorral is
köszöntöttek bennünket a tanulók, akik mindenben elismerést
érdemelnek.

Sport hírek
Földvár Kupa, Tiszaföldvár
07. 03.
A nyári edzéseket rendszeresen látogató versenyzõk számára tartotta szükségesnek a részvételt Dévay László edzõ. A
vendéglátók igyekeztek kitenni
magukért, sõt az idõjárás sem
okozott kellemetlenségeket
ezen az esõs hétvégén, így egy
hangulatos, 10 csapatot felvonultató versenyen az alábbi
eredményeket érték el úszóink:
Ádám Dániel: 3. 100 m gyorsúszás, Fésûs Renáta: 2. 100 m
mell-, 7. 100 m gyorsúszás,
Ádám Hajnalka: 4. 100 m hát-,
5. 100 m gyorsúszás, Nagy Kitti:
4. 100 m mell-, 6. 100 m gyorsúszás, Nagy Kornél: 4. 33 m
gyors-, 5. 33 m mell- és hátúszás, Zuppán Zóra: 6. 100 m
hátúszás, Csató Blanka: 8. 100
m hátúszás, Máté István: 8. 100
mellúszás, 4x33 m leány
vegyesváltó: Mezõtúr VSI 5.
(Csató B., Kovács Petra, Nagy
K., Ádám H.)

2011. évi 5 km-es Országos
Hosszútávúszó Bajnokság

Most ismét beültünk a padokba az egykori kedves iskolánkban, ahol szeretettel üdvözölt
bennünket az iskola vezetõje
Tóthné Kara Judit.
Sajnos a volt 36 osztálytárs
közül 15-en jelentek meg, de
többen vidékrõl is eljöttek vagy

Dicséret és köszönet illeti a
velünk foglalkozó Herbályné
Rózsikát és Rácz Lajost is.
Kellemes szép emlékkel zártuk a 60 évnyi összetartásunkat
és búcsúként részt vettünk az
iskola tanévzáróján.
Koromné Szöllõsi Margit

Fénymásolni szeretnél színesben, olcsón?
Új szolgáltatással várjuk kedves vendégeinket áprilistól.
A városban talán legolcsóbban a Közösségi Ház emeletén színes nyomtatás maximum A/3-as méretben, ugyanitt kis példányszámú kiadványok szerkesztése. A/4 méretben: laminálás,
spirálozás valamint fényképek DVD-re, CD-re írása!
Vállaljuk meghívók, plakátok tercezését, kivitelezését és
egyéb grafikai munkákat!
Inormáció : tel.: 56/ 350-299 vagy 06-20/243-58 08

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Az idei bajnokságra átköltöztek a Balaton déli partjára a
nyíltvízi
hosszútávúszók.
Balatonlellén napsütésben,
optimális vízhõmérsékletden,
de erõs szélben került megrendezésre az idei világversenyekre is válogató megmérettetés. A
mezõny felnõtt létszámán látszott, hogy nem hazánkban
kerül megrendezésre az idei
úszó világverseny, hanem
Sanghajba kell utazni a magyar
színek képviseletéért. Ez nem
mindenki számára volt vonzó.
A mezõtúri Városi Sportiskolát
a mezõnyben Király Imre képviselte, akinek célja az volt,
hogy idén is teljesítse a Junior
EB szintet. Ez sikerült, és így
résztvevõje a Spanyolországban,
Naviában augusztusban meg-

rendezésre kerülõ EB-nek.
Az ob eredményei:
5 km felnõtt férfiak: 2. Király
Imre (Mezõtúri VSI), juniorok
1. hely.
Köszönjük a felkészüléshez
nyújtott segítséget szakosztályunk támogatóinak:
Mezõtúr
Vá r o s
Önkormányzata, Mezõtúr és
Vidéke Víz- és Csatornamû Kft.,
és Király Imre családi gazdálkodónak.

LV. Országos Serdülõ Úszó
Bajnokság,
Hódmezõvásárhely,
Gyarmati Dezsõ
Sportuszoda,
2011. június 30 – július 3.
Háromfõs csapattal képviseltette magát a Mezõtúr VSI az
országos bajnokságon. A gyermek korcsoportú Lengyel
Norbert felkészülése egy állomásaként, míg Király Benedek
és Karapancsev Kristóf „élesben” versenyzett az igen népes
és erõs mezõnyben. Több olyan
serdülõkorú versenyzõ is részt
vett a bajnoki küzdelemben,
akik már a felnõtt (!) bajnokságon is „aggatják körmeiket” az
idõsebbek
úszódresszébe.
Sajnos a felkészülés utolsó
hetei a rossz idõ következtében
nem sikerültek százszázalékosan, ami az egyes versenyszámokban elért idõeredményeken
meglátszott. Ennek ellenére
Karapncsev Kristóf 1500 m
gyorsúszásban a 8., 800 m és
400 m gyorson 12. helyen végzett, míg Király Benedek 50 és
100 méteres pillangóúszásban
középdöntõt úszhatott, 100
méteren, délelõtti eredményén
javítva a 14., 50 méteren 11.
helyen végzett.
Gratulálunk a versenyzõknek és Dévay László edzõnek!
kiru
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békében.

közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Patkós László élt 88 évet,
Major Jánosné Tóth Erzsébet élt 76 évet,
Bagdán Józsefné Keresztes Ilona élt 77 évet,
Márton Józsefné Török Erzsébet élt 88 évet,

Polgár Dorka Anna
(Hajdú Anna)

Rafael Krisztofer
(Rafael Erzsébet)

Csató Sándor élt 58 évet,
Lakatos Gáborné élt 74 évet,
Dénes Pál élt 80 évet,
Szûcs József élt 59 évet,
Gajdán Mihály élt 85 évet.

Teleki Gergõ
(Szabó Katalin)

Köszönjük szépen a Mesekert Óvoda támogatását Harmat
Mihályné területi képviselõnek, Takács Eszter keramikusnak és
Nagy Zoltán vállalkozónak.
Mesekert Óvoda dolgozói

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Július 22-28-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Július 29 – augusztus 4-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.. 350-993

Állatorvosi ügyelet
Július 23-24-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Július 30-31-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Elõfordult veled, hogy unatkoztál, vagy csak már nem is
annyira érdekes számodra a szünidõ? Adri, Orsi és Tündi segítségével megtudhatod, hogy mennyi, de mennyi érdekes kalandban, vidámságban lehet még részed ezen a nyáron.
MI - TI - ÕK klub
július 12-tõl minden kedden és csütörtökön
14 órától a gyermekkönyvtárban.

A Túri Lovas Klub SE, július
11-tõl heti turnusokban
(hétfõtõl péntekig)

LOVASTÁBORT SZERVEZ.
Érdeklõdni, jelentkezni a
06/70 543-50 -35-ös

telefonszámon.
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