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Ingyenes

Megjelenik kéthetente
Nyiss velünk a világra!

Újra itt a nyár, a szabadtéri programok,
rendezvények
ideje.
Városunk ez évben is bõvelkedik
olyan szabadidõs, ingyenesen megtekinthetõ rendezvényekben, amelyekre méltán vagyunk büszkék,
hiszen városunk hírét-nevét öregbítik közel s távol.
2013. augusztus 11-én ismét
megrendezésre kerül a több évtizedes, sõt, ha távolabbra tekintünk,
akkor évszázados múlttal rendelkezõ Túri Vásár. A Túri Vásár a már
tõle megszokott színes vásári forgatagával a Szolnoki úton várja az
érdeklõdõket. A Szolnoki út vásárral érintett területét és a bekötõ
utakat ebben az évben is már szombaton déltõl lezárjuk, majd az útzárat vasárnap éjféltõl oldjuk fel.
Ezúton is nagyon köszönjük az
útzárral érintett területen lakók és
cégek türelmét és megértését. A
víztorony alatti területen egész

napos színpadi programmal, vásári
forgataggal, kitelepült vidámparkkal és finom falatokkal várjuk kedves látogatóinkat.

gondoltunk az összeállítás során a
gyerekekre is. A városunk templomaiban tartott mûsorok mindig nagy
érdeklõdésre tartottak számot. Ezért

A vásárt megelõzõ napokban
augusztus 6-10 között kerül megrendezésre az arTÚR Fesztivál. A fesztivál az elmúlt évekhez hasonlóan
városunk több helyszínén ingyenes
programokkal várja látogatóit. Az
elmúlt évek program helyszínei mellett a Túri Fazekas Múzeum udvarán
ez évben a szabadtéri mozi mellett
több programot tervezünk, és külön

ebben az évben is a fesztivál helyszíneiként beépítésre kerültek az egyházaknak köszönhetõen. A Városi
Galériát az elmúlt években nemcsak
kiállítási csarnokként látogathattuk,
hanem városi rendezvények helyszíneként is. A fesztivál idején kiállítótérként és programhelyszínként egyaránt funkcionál majd a Galéria.
Pénteken és szombaton a víztorony

alatti fesztiváltéren is várjunk Önt
jobbnál jobb színpadi élõzenés koncertekkel, fellépõkkel.
A programokról bõvebben plakátjainkon, programajánló mûsorfüzetünkben, valamint a www.
turivasar.hu a www.mezotur.hu és
www.mkskft.hu oldalakon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. A programok látogatása ingyenes!
Ezúton is nagyon köszönjük
mindazon intézményeknek, civil
szervezeteknek, vállalkozásoknak,
magánszemélyeknek a segítséget,
akik rendezvényeik szervezésével
hozzájárulnak az arTÚR Fesztivál és
Túri Vásár programjainak színesítéséhez, illetve munkájukkal segítik a
programsorozat lebonyolítását!
Minden érdeklõdõt szeretettel
vár Mezõtúr Város Önkormányzata,
és
a
fõszervezõ
Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN. Kft.
Bordács László

arTúr fesztivál és Túri Vásár
2013. agusztus 6-11.
Az Artúr fesztivál már ismert programjai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013. augusztus 6. 20:00 – Ittzés Gergely fuvolamûvész –
Katolikus Templom
2013. augusztus 9. 18:00 - Szironta Csengettyû Együttes –
Katolikus Templom
2013. augusztus 9. 19:00 - Parapács Zenekar – Folk udvar
2013. augusztus 9. 22:00 - Takáts Tamás Blues Band –
Fesztiválszínpad
2013. augusztus 10. 10: 00 - Gulyás László vándormuzsikus,
mesemondó – Folk udvar
2013. augusztus 10. 20:00 - Szabó Eszter és Kontor Tamás
– Református Templomkert
2013. augusztus 10. 18:15 - Doors Tribute Band –
Fesztiválszínpad
2013. augusztus 10. 20:00 - Szabó Balázs Bandája Fesztiválszínpad
2013. augusztus 10. 22:00 - Kowalsky Meg A Vega –
Fesztiválszínpad

A Túri Vásár már ismert programjai
•
•
•

2013. augusztus 11. 15:30 - Roy és Ádám Trió –
Fesztiválszínpad
2013. augusztus 11. 18:00 - Magashegyi Underground Fesztiválszínpad
2013. augusztus 11. 21:00 - R-GO - Fesztiválszínpad

Tájékoztató az EU Élelmiszersegély Programról
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Tájékoztató
az Eu Élelmiszersegély Programról

Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Mezõtúr Város Önkormányzata
2013. évben ismét részt vesz az EU
Élelmiszersegély Programban.
A korábbi években élelmiszersegélyben már részesült rászorulók –
változatlan körülmények fennállása esetén – részesülhetnek támogatásban.
Az élelmiszersegély kiosztásával
és átvételével kapcsolatos tudnivalók:
Az osztás idõpontja az utcák
neve szerint változik:
2013. július 8. 8.00-16.00 óráig
az A - F betûvel kezdõdõ utca lakói,

2013. július 9. 8.00-16.00 óráig
a G - M betûvel kezdõdõ utca lakói,
2013. július 10. 8.00-16.00 óráig
az N – Z betûvel kezdõdõ utca lakói,
2013. július 11. 8.00-16.00 óráig
az Újváros I - XXIX. utca lakói
részére.
Az osztás helyszíne:
Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft.
5400 Mezõtúr, Pétery K. út 4-6.
A rászorulók kötelesek gondoskodni a kiosztásra került élelmiszerek megadott helyszínrõl való

elszállításáról.
Ha az élelmiszerosztás megadott
idõpontjaiban nem tud megjelenni,
úgy meghatalmazást kitöltve (két
tanú aláírásával, adataival) meghatalmazottja is átveheti az élelmiszercsomagot.
Lehetõség van új kérelmek
benyújtására, amelyre vonatkozó
nyomtatvány
és
az
EU
Élelmiszersegély Programról szóló
tájékoztató a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal portájánál
igényelhetõ illetve letölthetõ a
városi honlapról www.mezotur.hu.

Amennyiben úgy látja, hogy megfelel a rászorultsági kritériumok
valamelyikének és részt kíván venni
a programban, kérem jelezze azt a
nyomtatványon, melyet pontos kitöltést követõen legkésõbb 2013. július
30-ig szíveskedjék visszajuttatni a
Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Hatósági Irodájába.
Az új kérelmeket csak késõbbi
osztás során tudjuk figyelembe
venni.

Herczeg Zsolt
polgármester

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0025

A Kossuth iskola nevelõtestülete felkészült a referencia- intézményi szerepre
Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola, Óvoda,
Pedagógiai
Szakszolgálat
és
Könyvtár Kossuth Lajos Általános
és Magyar- Angol Két Tanítási
Nyelvû Iskolájának TÁMOP 3.1.7.11/2-2011-0025 pályázata a referencia-intézménnyé válásra való felkészülésre- az intézmény kiváló elõminõsítését követõen- pozitív elbírálásban részesült az elmúlt évben.
Pályázat címe: „Korszerû nevelési alapokon nyugvó pedagógiai gyakorlatunk alapján a referenciaintézményi szolgáltató szerepre
való felkészítést támogató projekt”.
Elnyert támogatás összege:
4 000 000Ft
A projekt fizikai megvalósításának idõszaka:
2012. október 4- 2013. június 3.

A projekt célja volt, hogy a példaértékû mûködési és pedagógiai gyakorlattal rendelkezõ közoktatási
intézményként –intézményi fejlesztési tervünk alapján- felkészüljünk
nevelési–oktatási
gyakorlatunk
továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, ezzel segítve más
közoktatási intézmények értékelvû
szakmai fejlesztõ tevékenységét.
Intézményünk teljeskörû felújítását tette lehetõvé az ÉAOP
4.1.1/2/2F-2009-0010 számú projekt
megvalósítása. A modern, korszerû,
gyermekbarát iskola rendelkezik
mindazon humán és tárgyi erõforrásokkal, melyek a referencia-intézmény elvárásainak megfelelnek. Az
elmúlt idõszak nagyszabású fejlesztéseit nyertes pályázataink (TÁMOP
3.1.4. , TIOP 1.1.1./07/1., TIOP 1.1.1.

/09/, IPR,) tették lehetõvé. A
TÁMOP 3.1.7. nyertes pályázatunk
során beszerzésre került további két
interaktív tábla és két flipchart tábla.
A projekt során megvalósuló felkészítéseken és továbbképzéseken a
nevelõtestület tagjai széleskörû
ismeretekre tettek szert, melyek
segítségével képessé váltak jó gyakorlataink megismertetésére és
elterjesztésére. Szakmai nap keretében félszáz érdeklõdõ kolléga elõtt
mutattuk be mintaértékû nevelõoktató munkánkat. A befogadó,
gyermekközpontú pedagógiai gyakorlatunk garantálja a projekt eredményeinek fenntartását. A szakmai
mûhelyekben folyó pedagógiai tevékenységek garantálják a projekt
keretében létrehozott fejlesztések
folytonosságát. A horizontális tanu-

lás elterjesztésének és fenntartásának biztosítéka innovatív nevelõtestületünk és a változatos intézményközi együttmûködések. A referenciaértékû mûködési és pedagógiai
gyakorlatunk továbbadása segíti
más közoktatási intézmények szakmai fejlesztõ tevékenységét.
Referenciahelyként a kidolgozott
eljárásrendet alkalmazva szeretnénk
mûködtetni a szolgáltatásokat (képzés, mentorálás, felkészítés, konzultáció), továbbfejlesztve a pedagógusaink módszertani kultúráját ön és
továbbképzés keretében.

Tar Anikó
projektmenedzser

Figyelem!

A Túri Lovas Klub SE
2013-ban is rendez napközis
LOVASTÁBORT Mezõtúron.
Idõpont: július 8 - július 12.

A Ringató nyári foglalkozásainak további idõpontjai:
2013. július 9. és 23.
Helyszín: Közösségi Ház emeleti klubterme
Mindenkit szeretettel várok:

A tábor ideje alatt kézmûves foglalkozás, íjászat, lovaglás.
Jelentkezni a 06/70 543-5035-ös telefonszámon lehet.

Hodos Szilvia

Faragó Tamás „ROSE” Kupa
Gyermek Vízilabda Torna

FELHÍVÁS
Mezõtúr külterületén létesítendõ bivalytelepre józan életû, képzésre
fogékony, fizikai munkavégzésre férfi munkavállalót keresünk.
Önéletrajzot 2013. július 15-ig lehet küldeni az alábbi e-mail címre:
z.takacs@takov.hu

Takács zoltán
ügyvezetõ

2013. július 13 - 14. 10:00-17:00
Helyszín: Mezõtúri Városi Strandfürdõ
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk!
A Vodafone Pólósuli és Mezõtúr Város Önkormányzata.

2013. július 05.
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Közhasznúsági jelentés 2012.évrõl

Kézenfogva Alapítvány
Mezõtúr
Földvári út 61.
Számviteli beszámoló:
Közhasznú tevékenység bevétele:
166273,-Ft
kapott támogatás
APEH SZJA 1%
kapott bankkamat
Kiadások:

0,-Ft
138567,-Ft
27706,-Ft
329984-Ft

138392,-Ft
(gyereknap; karácsony)
Kis értékû eszközbeszerzés:
191000-Ft
- gyerek csúszda 20 000,-Ft
- Moby olasz csúszdalap 98.000,-Ft,
- fonott bútorok 73.000,-Ft)
Bankköltség:
592,- Ft
A Kézenfogva Alapítvány 2012.
évben egyszerûsített beszámolót
készített.
A mérleg fõösszege: 430 ezer Ft;
pénzügyi eredmény: - 164 ezer Ft.

Közösségi felhasználás:

Az eszközei között csak pénzeszközök – banki betét- szerepel.
A magánszemélyek személyi
jövedelemadójának 1%-a felajánlásából 138567,-Ft bevétele volt, a
kamat bevétel 27706,-Ft.
A Kézenfogva Alapítvány - az
alapító okiratban megfogalmazott
célok szerint - játékokra, közösségi
rendezvényekre
(Gyereknap,
Télapó ünnepség, Karácsony)
138392 Ft-ot használt fel.
Gyermeknapra
játékvásárlás

24.800,- Ft értékben, édesség vásárlás 10670,-Ft értékben történt. A
karácsonyi ünnepségre édesség,
szaloncukor vásárlás 10922,- Ft,
játékvásárlás 80000,- Ft.
Az óvodához tartozó játszótérre
csúszdát
20.000 és 98000,-Ft
értékben, a csoportszobákba pedig
fonott babaszobai bútorokat vásároltunk 73.000,-Ft értékben.
Egyéb kiadásokra –bank költség
– 592,- Ft lett fordítva.

Mezõtúr 2013.május 31.
A „Kézenfogva Alapítvány”
kuratóriuma

Mindennapos fogadóóra

Napközis tábor a nyári szünetben!!!

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!

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, hajókázás, csoportos fejlesztés, egyéni részképességek javítása, beszédfejlesztõ 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

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

Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII.
Törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján a települési
önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel,
három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek,
mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a nyilvántartás létrehozásának célja nem az ebtartók megadóztatása.
Mezõtúr
Város
Önkormányzata az ebösszeírás
adatai alapján, nem tervezi az
ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
Ugyanakkor a lakosság részérõl
folyamatosan érkeznek bejelentések
az utcán gazdátlanul kóborló, és a
járókelõkre támadó kutyákról. A
nyilvántartás készítésének célja elsõsorban az oltatlan ebek kiszûrése,
valamint a kóbor állatok tulajdonosainak könnyebb beazonosíthatósága.
Az ebtulajdonosa az ebössze-

íráskor köteles az adatlapon kért
adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az
állatvédelmi
bírságról
szóló
244/1998.(XII.31.) sz. Korm. rendeletben foglaltak alapján bírság megfizetésére kötelezhetõ.
Jelen tájékoztató mellékletét
képezõ nyomtatvány kitöltésével
2013. július 30-áig önkéntesen teljesíthetõ az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás. Aki több kutya tulajdonosa vagy tartója az minden ebre
külön nyomtatványt köteles kitölteni. (További példányok beszerezhetõk
a
Mezõtúri
Közös
Önkormányzati Hivatal portáján).
Kérjük, hogy a kitöltés során ne
hagyjanak üresen részeket és ne
maradjon el az aláírás sem.
Amennyiben valamely adat nem
vonatkozik a kitöltõre, azt a sort
kérjük húzza ki!
Azon ingatlanok esetében, ahol
tartanak kutyát és annak a tulajdonosa vagy az ingatlan bérlõje nem
nyilatkozott, a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozója
helyszíni ellenõrzés során gyûjti be

az adatokat.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat
tartalmazzon, az ebtulajdonosok az összeírást követõen - kötelesek
az adatokban bekövetkezõ változásokat bejelenteni.
Felhívom a tisztelt ebtartók
figyelmét, hogy a 41/2010.(II. 26.)
sz. Korm. rend. 17/B. § (10) bek.
alapján 2013. január 1-jét követõen
„Négy hónaposnál idõsebb eb csak
transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható”.
Továbbá tájékoztatok minden
kutyatartót, hogy kötelezõ veszettség elleni oltást csak transzponderrel
(mikrochip) megjelölt eb kaphat.
Ezért kérek minden ebtartót, hogy a
2013. év szeptemberében a megszokott módon megtartásra kerülõ
veszettség elleni védõoltás idõpontjáig a szolgáltató állatorvosokkal
kutyáikat
transzponderrel
(mikrochip) megjelöltetni szíveskedjenek, mivel az oltások helyszínén, az oltással azonos idõben a
transzponder (mikrochip) behelyezése nem végeztethetõ el.
Kérek minden lakost, hogy töltse

ki a Mezõtúr és Vidéke Újságban
közzétett adatlapot és juttassa el a
lenti lehetõségek valamelyikére:
- személyesen a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal portáján
elhelyezett gyûjtõládába,
- postai úton a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal címére
(5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.),
- a kdeak@mezotur.hu e-mail
címre.
Adatlapot
igényelhetnek
a
Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal portáján is, illetve letölthetõ a
városi honlapról www.mezotur.hu.
További felvilágosítás és tájékoztatás a 06 /56/ 551-946-os telefonszámon vagy a 06 /56/ 350-971-es
telefax számon kérhetõ Deák
Károly mûszaki ügyintézõtõl.
Köszönjük, hogy a nyilatkozat
kitöltésével és annak a Mezõtúri
Közös Önkormányzati Hivatalba
történõ visszajuttatásával elõmozdítja az ebösszeírás sikerét.
(Nyilatkozat a hátoldalon!)

dr. Szûcs Attila
jegyzõ
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Emberség Napja
2013. június 16-án második alkalommal került sor az Emberség
Napja alkalmából tartott rendezvényre.
A megemlékezés 11 órakor az
evangélikus
templomban
Istentisztelettel kezdõdött, melynek
keretén belül városunk egyházi
vezetõi Botyánszky Jánosra emlékeztek, arra az emberségre, amely
az egész életét átszõtte, arra a mérhetetlen Krisztusi szeretetre, amelylyel példát mutatott az utókornak.
Nemzeti Imádságunk eléneklését
követõen, 12 órakor a Botyánszky
Emlékparkban Mezõtúr Város polgármestere, Herczeg Zsolt köszöntötte a koszorúzáson megjelenteket, beszédében hangsúlyozta,
hogy városunk önkormányzata
kegyelettel megemlékezik minden
ártatlan mezõtúri áldozatról, vallásától, származásától függetlenül. A
köszöntõ gondolatok után a Bárdos
Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény tanárainak és diákjainak
színvonalas mûsorát tekinthettük
meg. Az emlékmûnél Falus Ferenc

túlélõ, holokauszt áldozat emlékezett. Beszédében kiemelte, hogy
Mezõtúron egy szûk réteg kivételével nem volt jellemzõ a zsidóság
üldözése, békében éltek egymással
az emberek. A napjainkban megélénkülõ ellenségeskedést, a másság gyûlöletét, az antiszemitizmust
viszont meg kell állítani, és ez
közös feladatunk.
Botyánszky János lelkész emlékmûvének megkoszorúzása után
harangzúgás mellett Békemenet
indult a zsidó emlékhelyhez.
Az emlékhelynél Ondavay Tibor
pápai prelátus emlékbeszédét hallhattuk. Kiemelte „Az emlékezéshez
hozzátartozik, hogy szembesüljünk azzal, hazánk mit is vesztett
valójában. Mi mindent veszítettünk? Mit veszített Mezõtúr városa
is, azokkal, akik velünk éltek,
magyarul beszéltek, ugyanúgy a
boldogulás útját keresték, mint az
akkor élõk, vagy mint mi, a 21. sz.
elején” ezek az emberek. „Aztán
egy napon 200 évnyi együttélés
után egyik óráról a másikra eltûn-

tek közülünk. Vonatra tették õket és
soha többé nem látta õket senki.
Isten tudja, hol állt meg velük a
vonat, s hogy a rajtuk szorongók,
milyen szomorú véget értek.”
Következõként
Kecskeméti
Kozma György budapesti kántor
mondta el emlékezõ gondolatait és
énekelt el egy zsoltárt. Ezt követõen
Erdõs Vera a túlélõk és leszármazottak emlékezõ sorait olvasta fel.

Felhívta a figyelmet arra, hogy
mindez csak úgy történhetett meg,
hogy az emberek többsége félelembõl, vagy passzivitásból mindezt
eltûrte, és nem tett semmit. A megemlékezés zárásaként a zsidó
emlékhelynél az emlékezés koszorúinak, virágainak, köveinek elhelyezésére került sor.

Makainé Ésik Klára

2013. évi eb összeírás
I. NYILATKOZAT EB TARTÁSÁRÓL
Kérjük (nemleges válasz esetén is) a Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal (Mezõtúr, Kossuth tér 1.) részére 2013. július 30-áig szíveskedjen
visszajuttatni!
Alulírott
név:…………………………………………...…………………………………………
lakcím: …………………………………………...……………………………………
szám alatti lakos nyilatkozom, hogy saját háztartásomban Mezõtúr város
közigazgatási területén ebet
tartok*
nem tartok*
* A megfelelõt kérjük aláhúzni
Mezõtúr, 2013. …………………………………………...…………
A fentiek a valóságnak megfelelnek:
…………………………………
Nyilatkozatot tevõ aláírása
II. NYILATKOZAT A TULAJDONOSSAL, ÉS AZ EBBEL
KAPCSOLATOS ADATOKRÓL
Az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján nyomtatott nagybetûvel kérjük kitölteni! Több eb esetén a tartott ebek számával egyezõ
számú nyilatkozatot kell kitölteni!
(A nyilatkozat a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal portáján igényelhetõ, vagy letölthetõ a www.mezotur.hu honlapról a „Letölthetõ dokumentumok” menüpontból)
1. Az eb tulajdonosának, tartójának:

telefonszáma:…………………………………………………..
elektronikus levélcíme:……………………………………...
2. Az eb:
fajtája:……………..………………………... Neme:……………………………………
születési ideje:…………………………… színe:………………………………………
hívóneve:…………………………………………...
törzskönyvi neve:…………………………………
3. Az eb oltására vonatkozó adatok:
az eb oltási könyvének száma:……………………………………...
kiállító állatorvos neve:…………………………………………………
az utolsó veszettség elleni oltás idõpontja (4 hónapos kor fölött kötelezõ):
………………………………………….
4. Az eb tartási helye: Mezõtúr,
……………………………………………………………………………………..
5. A beültetett transzponder (mikrochip)
sorszáma: …………………………………………………………………………………
beültetésének idõpontja:………………………………………………
beültetését végzõ állatorvos neve:
…………………………………………………………………………………..
Mezõtúr, 2013. ……………………………………
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek:

neve:…………………………………………………………………………………………
címe:…………………………………………………………………………………………

………………………………
Nyilatkozatot tevõ aláírása
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„Magyarország, szeretlek!”

Emlékezünk
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, volt
munkatársaknak és ismerõsöknek, akik

A tanévet projekthéttel zártuk az
Újvárosi Iskola felsõ tagozatán. A
címet a népszerû tévés vetélkedõtõl
kölcsönöztük. Azért választottuk ezt
a témát, mert hasznos és fontos
ismereteket akartunk átadni hazánkról a gyerekeknek.
Hallottunk a szarvasi Mini
Magyarország makett-kiállításról,
amely központi szereplõje lett a
projekthétnek.
Az elsõ két napban ismereteket
gyûjtöttünk a makettekrõl és azokról a városokról, ahol ezek a híres
épületek, építmények találhatóak.
Harmadik napon élõben is megcsodálhattuk mindazt, amit eddig fotókon, könyvekben és az interneten
láthattunk. Ehhez segítette hozzá a
diákokat anyagi támogatásával
Boldog István országgyûlési képviselõ úr, Herczeg Zsolt polgármester
úr és Szûcs Dániel MOS bizottsági
elnök úr. Nagyon köszönjük nekik.
Szarvason már a gyerekek tartottak
kiselõadásokat egymásnak az elõzõ

napokban szerzett ismereteik alapján. Voltak, akik Mezõtúrt még
soha nem hagyták el, így a vonatozás is külön élményt jelentett számukra. Az arborétum élõvilága
lenyûgözte õket, nem láttak még
ilyen hatalmas fákat, ilyen különleges növényeket. Az egész napos
program fagyizással zárult. A projekthét befejezéseként a tévémûsor
játékait játszottuk a szerzett ismeretek és az iskolai tananyag alapján.
Az egész hetet csapatokba szervezõdve, verseny formájában tartottuk,
így a negyedik nap végére kialakult a
sorrend. Mivel minden gyerek sokat
dolgozott és tanult a héten, mindenki
nyertese lett a projekthétnek. A ténylegesen kialakult sorrend alapján
azonban a színvonalasabb munkákat
külön is jutalmaztuk.
Gyermek és felnõtt egyaránt
élvezte az utolsó hét programjait,
ezért úgy döntöttünk, hogy jövõre
is kitalálunk ehhez hasonlót.

HERNEK ANTAL ISTVÁN
(1950-1993)
tragikusan bekövetkezett halálának 20. évfordulóján gondolatban, szóban és tettben felidézték alakját, személyiségét, cselekedeteit és szeretettel emlékeznek vissza rá!
Õ az emlékezetünkben él tovább! Köszönjük!
Tóth Árpád: Miért?
„Ó, szitkozódva s könnyesen s borongva,
Mindenhogy: árván, tépetten, sután,
Csak ez az egy kérdés, e kínos, tompa,
Leseng a világban. Halljátok? A nagy,
Örök, hatalmas, vén kristályharang,
Az õsharang, a kék menny,
Ezt kongatja az õrült csenden át:
Miért?”
- Az örökké emlékezõ Hernek család -

Szent Iván éj…kicsit másképp

Kecséné Varga Beáta

Elõadás a parlagfûrõl

Nem lehet elégszer felhívni a
figyelmet a parlagfûvel és annak
irtásával kapcsolatos problémákra.
Egy Mezõtúr Város Önkormányzata
által megnyert pályázat keretein
belül 2013. június 20-án a Közösségi
Ház nagytermében Virágné Dr.
Vizdák Márta gyógyszerész tartott
elõadást a különbözõ allergiás megbetegedésekrõl, azon belül pedig a

parlagfû káros hatásairól. A jelenlévõk percrõl-percre tudhattak meg
többet e növényrõl, elterjedésérõl,
virágzásáról
és
hatásairól.
Remélhetõleg a jövõben hasznosítani tudják majd az elõadáson
elhangzottakat.

Orosz Annamária

Ismét eljött Szent Iván éjjele, vele
együtt pedig a mezõtúri hagyományos tûzugrás estéje, ahol minden
évben rengeteg programmal, finomsággal, látványossággal várja a
Közösségi Ház a „tûzugrókat”.
2013. június 24-én is ez volt a terv,
ám az idõjárás – mint ahogy azt már
tette idén sajnos nem egyszer – közbeszólt. Így a nagy szél és a zuhogó
esõ miatt a szabadtéri tüzeskedés
helyett a Városi Galériában került
megrendezésre a program. A talpalávalót a Rozsdamaró zenekar
húzta, akik percek alatt jó hangulatot teremtettek. A zene mellett volt
kézmûves foglalkozás, szerencse-

horgászat, az elmaradhatatlan
koszorúfonás a hölgyek és bevállalós urak fejére valamint zsíroskenyér-evészet vörösborocskával karöltve. Mi szervezõk reméljük, hogy
aki a rossz idõ ellenére is ott volt jól
érezte magát és remek hangulatban
töltött el egy „Szent Ivános” estét
velünk.
Köszönjük segítségüket, támogatásukat: Szegényné Fehérvári
Ildikó, Derecskei Magdi, Patkós
Szilveszterné Icuka, Szûcs Gergely,
Zuppán Zoltán egyéni vállalkozó,
AS pékség, Alfi Pékség, Baracsi
Paletta Kft., Szabó „Franky” Ferenc.

Orosz Annamária
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In memoriam Lévay Gyula (1913 – 2000)

Május 31-én nyílott a Petõfi út 5.
szám alatti épületben a Lévay fotótárlat. Rá emlékezünk most és róla
szól ez az emlékezõ írás. Mezõtúr
híres fényképésze nyolc gyermekes
mezõtúri családból származott.
Édesapja Károly asztalos mester
volt, édesanyja Vámos Julianna háztartásbeli, feleség és anya. Gyula
1913. május 31-én született.
Fényképész mesterséget tanult. Az
inas éveket a mezõtúri Kerpit
Kristófnál töltötte. Majd Dulovits
Elemér fotómûvész alkalmazta
segédnek. Dulovits mûtermében,
Kisújszálláson a legtökéletesebb,
legmodernebb eljárásokkal ismerkedett meg, sõt a mûvészi fényképezéssel. E mûterem és mûhely nevelte nagyszerû sokoldalú mesterré.
1937. február 20-án kötött házasságot Nádházi Jolánnal, akit 21 év
múlva vesztett el. Szépséges közös
fényképüket – mely e kiállításon jelen
van, - aranyklorid technikával készítette. Egy lányuk született Erzsébet,
aki Nagy Ferencné lett, és egy fiú
unokája, aki szintén Pesten él.
1936-tól kisebb megszakításokkal
katona volt. Elõször tizedesként
szolgált. További rendfokozatai titkosítva voltak. A Magyar Királyi I.
Honvéd Távolfelderítõ Repülõosztály fotós felderítõje volt.
(Kecskemét, Székesfehérvár). Több
kitüntetés mellett 1939. december

06-án vette át Horthy Miklós kormányzótól a legnagyobb elismerést
a „Becsülettel a Magyar Hazáért”
arany fokozatot. 1945. után meg is
lakolt érte. A rendõrség kíméletlenül felelõsségre vonta. Leánya elmondása szerint csúnyán „elintézték”, napokig nem tudott lábra állni.
A fényképész szakmában igen
elismert volt a város határain túl is.
Debrecenben 1938-ban kapta meg a
kiváló fényképész arany besorolást.
Mûtermében a felvételeknél nagy
súlyt fektetett a beállításokra, a
fény-árnyék hatásokra, az esztétikus kompozícióra, a tökéletes
kidolgozásra, a mûvészi képhatásra. Sok jelentõs ember megfordult
mûtermében. Többek közt Albrecht

XII. Suttyomba Népzenei Fesztivál

fõhercegné Lelbach Iréne asszony.
Kirakatában gyönyörû képnagyítások csábították be az arra járó
embereket a mûvészi szemlélõdésre. A munkában önmagához és
segédjeihez is rendkívül szigorú
volt. Egyébként hét segédje volt
pályája során. Ez is hozzájárult,
hogy a rendszer az 50-es években
osztályidegenként kezelte. A lánya
Erzsébet emiatt elõször a túrkevei
középiskolába iratkozhatott be.
Majd csak apja szövetkezetbe lépése után vették fel a Mezõtúri
Leánygimnáziumba
(Teleki
Blankába). Egyébként a lánya is
fényképész, de õ Budapesten más
területen dolgozott, a bizományi
áruház (BÁV) becsüse volt.
Lévay Gyula fotózta 1958. õszén
a híres hetes lakodalom résztvevõit,
melyen Dobi István akkori államelnök is jelen volt és igen elismerõen
nyilatkozott fényképészi, fotómûvészi munkájáról. Elmondta neki,
hogy egy ilyen szakembernek
Budapesten lenne a helye.
Lévay Gyula Pétery utca 1-ben
lévõ mûtermében – amit õ építtetett
– sok-sok iskolai tabló és egyéb társadalmi esemény fölvétele készült.
Fiatalos derûvel, örömmel dolgozott és hívta elõ a rengeteg portrét.
Idõs korában Szolnokon élt.
Naponta járt úszni. Életszeretõ, társaságkedvelõ bohém ember volt.

Idõskorában is stramm és fiatalos.
Sok ember él Túron, aki szép emlékezettel, nagyrabecsüléssel gondol
rá. Õ maga 2000-ben hunyt el. A
mezõtúri felsõrészi temetõben Dr.
Kocsis Attila református lelkész
búcsúztatta el szeretteitõl és kedves
mûtermétõl, mely oly sok fontos
esemény megörökítésének színtere
volt. E fölvételek azóta is õrzik alkotójuk nevét, munkásságát, igényességét, a Lévay Fotót, mely évtizedeken át fogalom volt Mezõtúron.
Jelen kiállítás a Bodoki Fodor
Helytörténeti Egyesület felhívására
összegyûlt fotókból jött létre Szabó
András elnök, Bordács Lajos és
Patkós Szilveszterné rendezõi munkájával. Köszönet illeti mindazokat,
akik rendelkezésre bocsátották féltett képeiket. Külön köszönet illeti a
család tagjait Nagy Ferencné Lévay
Erzsébetet, aki Pestrõl küldte édesapja fotóit, valamint Tóth Ignácné
Havasi Katalint, aki a család nevében õrzött fotó-hagyatékot, gyönyörû színes felvételeket, fotó cégtáblát
juttatott el a kiállításra. Kár, hogy a
nagy méretû színes portrék nem
kerültek bemutatásra. Lévay Gyula
kivételes fotómûvészi érzéke, tudása így csak leírt szó csupán. E kiállítás az Õ fényképészi jelentõségének
felmutatásával adósunk maradt.

Kiss Imréné Mikes Éva

Felhívás
A Mezõtúri Atlétikai Football Club Sportegyesület idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját. E jeles alkalomból jubileumi kiállítást rendezünk.
Kérünk mindenkit, aki a kiállítás idejére személyes relikviákat, régi fotókat, írásokat, egyéb emléktárgyakat tud felajánlani, jelentkezzen az
alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Szûcs Lajos
Korcsok Anita
Telefon: +36 20 419 4242
Telefon:+ 36 20 220 3686
E-mail: szucsl@mezotur.hu
E-mail: akorcsok@mezotur.hu

2013. június 22-én szombaton
Gyomaendrõdön tartották meg a
XII. Suttyomba Népzenei Fesztivált.
Ennek keretén belül került megrendezésre
az
I.
Suttyomba
Népmûvészeti verseny, ahol a „Leg
a láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola
növendékei is részt vettek eme rangos eseményen.A Túri-Liliomok
tánccsoportból két ügyes nagylány
Fazekas Antónia Mónika és Kiss

Csenge jelentkezett a versenyre,
ahol bronz minõsítést nyertek el. A
zsûri megdicsérte hiteles elõadásmódjukat, és kihangsúlyozta stílusos és hagyománynak megfelelõ
viseletüket. Szívbõl gratulálunk
tanulóinknak a szép eredményükhöz és jó pihenést kívánunk a nyári
szünetben.

Kiszely Erika

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

ArTúr Fesztivál 2013. augusztus 6-10.
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Judo sikerek Budaörsön és Kerepesen!

Az újonnan alakult, Ász Sport Club
Judo szakosztálya, a Budaörsi Kupára
hét versenyzõvel nevezett. Mind a hét
versenyzõ érmes helyen végzett, hat
bronzérmet, és egy ezüstöt gyûjtöttek
be a gyerekek. Ezen a versenyen a
tapasztalatszerzés volt az elsõdleges
feladat. A két héttel késõbbi, Kerepesi
versenyre egy kicsit magabiztosabban indultak. Aminek meg is lett az
eredménye, hiszen két aranyérmet is
szereztek, értéke is van, hiszen
Nagygyõr Viktória két fiút is ipponal (
IPPON teljes értékû gyõzelem) gyõzött le. A fiúknál Karsai Benedek
szintén aranyérmet szerzett két gyõztes mérkõzést követõen. De a leg kissebek is megküzdöttek az érmükért,
Kovács Lacika öt évesen ezüstérmet
szerzett. Az Ász Sport Club vezetõjét

Juhász Attilát kérdeztük a versenyrõl:
Elõször is nagyon pozitívan értékelem a versenyt, de talán nem is ez az

senyekre visszatérve nagyon elégedett vagyok, hogy úgy jöttünk haza a
versenyekrõl, hogy több mérkõzést is

elsõdleges. Egy hosszú kihagyást
követõen gyakorlatilag a nulláról,
sikerült újraéleszteni a judot a városban, és összevonni egy helyre a
küzdõsportolni vágyó gyerekeket. A
sikert az is bizonyítja, hogy több mint
30-an látogatják az edzéseket. A ver-

meg tudtunk nyerni. A csapatok
összesített versenyében pedig a
második helyen zártunk, és a legkisebb judokák is tele siker élménnyel
tértek haza. Megteszünk mindent,
hogy a jövõben is minél szebb sikereink legyenek, edzünk és küzdünk

tovább, mert szeretjük a sportot és a
judot!
Budaörs, eredmények:
2.hely: Kókai Ádám
3.hely: Sõrés Áron, Karsai
Benedek, Basa Larion, Tóth Rihárd,
Barcsi Szilvia, Fási Patrik,
Kerepes, eredmények:
1.hely: Nagygyõr Viktória, Karsai
Bence
2.hely: Barcsi Szilvia, Kókai
Ádám, Kovács Lacika, Benedek
Király, Hajdu Szabolcs, Sõrés Áron
3.hely: Tóth Rihárd, Fási Patrik, Basa
Larion, Szilágyi Csaba, Kovács Tímea
A csapat az összesített pontok
alapján a 2.-helyen végzett.

Beszámoló:
Pixel Ász Sport Club

Vágányzári információ

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy
2013. július 5-tõl 2013. július 7-ig
Budapest – Szolnok – Lökösháza
vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt a egyes vonatok menetrendje módosul, illetve

Mezõtúr – Gyoma – Békéscsaba
állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét, hogy a 12473, 12347 és a 12346
sz. vonatok kerülõ útirányon át,
hosszabb menetidõvel közlekednek.
A vonatpótló autóbuszokon a
vasúti menetjegyek érvényesek,
együttes elhelyezés, kerékpár és
élõállat szállítás nem biztosítható!

Valamint
2013. július 05-tõl 2013. július 07-ig
a 120 sz. vasútvonalon végzett
pálya átépítési munkák miatt a
egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Mezõtúr - Szarvas
A 37328 sz. vonat nem közlekedik. Helyette a kerülõ útirányon át
közlekedõ EN12473 sz. vonatot
lehet igénybe venni. A 37321 sz.

vonat késõbb indul.
Az okozott kényelmetlenségért
szíves megértésüket kérjük!
Bõvebb információ:
www.mav-start.hu,
vagy
Mávdirekt: 06/40 49 49 49

2013. július 05.

közéleti lap

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

Bakondi Andrea Anna
(Egyed-Kun Andrea)

Balog Roland
(Csató Andrea)

Bíró Gábor
(Abai Katalin)

Hajdú Nikolett
(Boldog Erzsébet)

Juhász Anna Miléna
(Nagy Szabina)

Lakatos Dávid Róbert
(Zrínyi Ilona)

Major Lujza
(Varga Anikó)

Molnár Bence
(Csikai Éva)

Papp Zoltán Csaba
(Simon Katalin)

Rafael Krisztián Lorenzó
(Rafael Anikó)

Rózsás Fanni
Dobos Erika

Ramazuri Kölyökklub tábor

ELHUNYTAK

Részlet a programokból
Július 08-12.
Hétfõ: játékos ismerkedés, Könyvtári játékos délután, játszótér
Kedd: Egész nap strand
Szerda: Kerékpártúra: tanya látogatással
Csütörtök: Egész napos kirándulás Gyulára
Péntek: tenisz, foci, agyagozás
Július 15-19.
Hétfõ: játékos ismerkedés, magyar és ír néptánc, ligeti számháború
Kedd: Egész nap strand
Szerda: Egész napos kirándulás Poroszlóra a Tisza-tavi Ökocentrumba
Csütörtök: mesedramatizálás, bábkészítés, gyermekjóga
Péntek: bábozás, készülõdés a szülõk vendégül látására

Lakatos Gyuláné Bódi Gizella élt 84 évet,
Lévai Zsigmondné Soltész Margit élt 83 évet,
Dézsi Istvánné Korda Róza élt 81 évet,
Enyedi Jánosné Patkós Zsuzsanna élt 87 évet.

Bõvebb felvilágosítás és jelentkezés az alábbi telefonszámokon.
RAMAZURI Kölyökklub - Mezõtúr, Pétery K. u. 2.
tel.: 06-20/375-1074 06-30/533-7326 email: mezotur@citromail.hu

Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail:
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ,
tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Nyugodjanak békében.
ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Július 5-11-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Július 12-18-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Július 6-7-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/9635209
Július 13-14-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/3234843

Lapzárta: 2013. július 10. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra,
illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a
Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem
rendelt írásokat szerkesztve, azok lényegének megtartása mellett
közlünk. Kéziratokat nem õrzünk meg. A lapban közölt adatok
tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem vállalunk.

