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Mezõtúr város fejlesztésé-
vel kapcsolatban a város-
vezetés több tervvel és 
folyamatban lévõ projekt-
tel foglakozik. Ezek érin-
tik a Városi Strandfürdõ és 
Uszoda, a Ligeti-tó terüle-
tét, a Kórház rendelõinté-
zetét, valamint a véradó 
épületét. Ezek megvalósí-
tásáról, jelenlegi helyzeté-
rõl Herczeg Zsolttal, 
Mezõtúr város polgármes-
terével beszélgettünk.

– Mezõtúr város Önkormányzata 
az idén pályázatot írt ki a 
Városi Strandfürdõ és Uszoda, 
valamint a Ligeti-tó hasznosítá-
sára. Miért volt erre szükség?

– Azért, mivel az önkor-
mányzat nem rendelkezik 
kellõ forrással az esetleges 
uniós pályázatok segítségével 
megvalósuló beruházások 
önerejének biztosítására, illet-
ve nyertes pályázat esetén még 
az elõfinanszírozás is gondot 
okozna.

– Voltak-e érdeklõdõk?

– Voltak érdeklõdõk és volt, 
akivel több alkalommal is tár-
gyaltunk. Itt fõleg egészség 
turisztikai fejlesztés volt a cél, 
egy közel 400-450 millió forin-
tos beruházást valósított volna 
meg. A gyógyászati bevételek-
bõl remélte azt, hogy jövedel-
mezõen tudja mûködtetni a 
fürdõt. Nagyon sok részletet 
nem tárgyaltunk meg, erre a 
pályázat értékelése során 
került volna sor. Idõközben 
sajnos meggondolta magát. 
Végül nem érkezett pályázat a 
kiírásunkra.

– Meddig lehet még pályázati 
pénzeket lehívni ilyen típusú 
fejlesztésekre?

– Turisztikai jellegû pályáza-
tok, különbözõ olyan jellegû fej-
lesztések, amelyek az infrastruk-
túra területére vonatkoznak 
nagyjából 2013 végén véget 
érnek. Lesznek 2014-tõl is pályá-
zati lehetõségek, de ezek inkább 
már energetikai beruházásokra 
írják ki. 

– Mik a tervei az önkormány-
zatnak?

– A testületnek is elmondtam, 
és felhívtam a figyelmet arra, 
hogy az önkormányzatnak fog-
lalkoznia kell a tulajdonában 
lévõ ingatlanok fejlesztésével. 
Amit tudunk tenni 2012-ben, 
illetve a ciklus végéig az, hogy 
pályázunk. Úgy gondoljuk, hogy 
ezt most a település rehabilitáció 
területén tudjuk megvalósítani, 
ennek az akcióterve van most 
kidolgozás alatt. Számos pontját 
érintené a településnek: a Petõfi 

teret, a Kossuth teret és a 
Szabadság teret. Valamint a 
Városi Színházteremnek a felújí-
tásában és nem utolsó sorban a 
strand fejlesztésében gondolko-
dunk. Azt gondolom, hogy ha 
ezeket a pályázatokat meg tud-
nánk valósítani, jelentõsen javí-
tanánk városunk képén és a léte-
sítményeink szolgáltatási szín-
vonalán. 

– Szintén egy folyamatban lévõ 
pályázat volt a Kórház 
Rendelõintézetének a felújítása. 
A közelmúlt eseményeinek tük-
rében megvalósul-e a fejlesztés?

– Igen, elindult már a folya-
mat. Május elsejétõl a kórhá-
zunk állami tulajdonba került, 
így õ lesz a beruházó. Nagyon 
remélem, hogy év végéig ez a 
pályázat meg tud valósulni. 
Hiszen maga a konkrét kivitele-
zés durván 2 hónap lenne. 

– Ki fogja az önerejét biztosíta-
ni a pályázatnak?

– A beruházás 100 millió 
forint, ebbõl 63 millió forintot 

nyert az önkormányzat a KEOP 
pályázaton, 18 millió forintot 
nyertünk hozzá az EU önerõ-
alapból és 18 millió forintot kel-
lett volna Mezõtúr városának 
hozzátennie. Mivel az állam a 
beruházó így a financiális hát-
tér teljesen megváltozott, tehát 
az önerõt a magyar állam fogja 
hozzá tenni egy másik alapból. 

– Augusztusban egyeztetett a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minõség- és Szervezetfejlesztési 
Intézettel (GyEMSZI-vel) a vér-
adó épületével kapcsolatban. 
Mi most a helyzet ezekkel az 
ingatlanokkal, amit az önkor-
mányzat szeretett volna meg-
tartani?

– Nem sikerült még lezárni 
ezt a folyamatot, a mai napig 
zajlanak az egyeztetések. A 
GyEMSZI támogatja, hogy a 
volt véradó épületét használja 
az önkormányzat. Az alapellá-
tás kerülne be a felújított épü-
letbe: két háziorvos, két gyer-
mekorvos, a védõnõi szolgálat 
és az iskolaorvos. Az Országos 
Mentõszolgálat (OMSZ) tájé-
koztatott bennünket arról, hogy 
õk sem nézik jó szemmel, hogy 
milyen állapotban van a 
Mentõszolgálat Mezõtúron. 
Ezért felmerült, hogy egy 
komplex fejlesztés keretében az 
említetteken túl a mentõk is 
bekerülnének a kórház udvará-
ba. Amennyiben ilyen egész-
ségházban gondolkodunk – 
hiszen ez már annak minõsül-
ne, a mentõszolgálattal együtt 
– akkor a támogatási összeg 
maximum 130 millió forint is 
lehet és így 100 % a támogatás 

Városunk lehetõségei

Képünk illusztráció

Folyt. a 2. old.
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Mindennapos fogadóóra

Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben a jövõben a segítségemet kérik, vagy szeretné-

nek találkozni velem, kérem személyesen jelezzék munkaidõ-
ben az alábbi ügyintézõknél:

Mezõtúron a Polgármesteri Hivatalban, Szabóné Kara 
Erzsébetnél (I. emelet). Telefonon: (56) 551-902

Mezõhéken a Polgármesteri Hivatalban Szilágyiné Enyedi 
Ibolyánál. Telefonon: (56) 314-001

Mesterszálláson a Községházán Vargáné Józsa Mónikánál. 
Telefonon: (56) 313-001

Boldog István
Országgyûlési Képviselõ

mértéke, tehát az önkormány-
zatnak nem kellene önerõt biz-
tosítani. Az OMSZ részérõl még 
azt is elmondták, hogy a pro-
jektet anyagilag is támogatnák, 
hiszen az õ érdekük is az, hogy 
elõrébb lépjenek az infrastruk-
túra területén. Illetve, hogy 
esetkocsit szeretnének minél 
hamarabb Mezõtúrra hozni, 
ezzel a sürgõsségi ellátásban 
óriásit lépnénk elõre. 

– A pályázat megvalósítását 
megzavarhatja-e, hogy a tulaj-
doni viszonyok nincsenek tisz-
tázva?

– Okozhat problémát, mivel a 
GyEMSZI részérõl eddig csak 
szóbeli ígéretünk van. Mi haj-
landóak vagyunk a legmesz-
szebbmenõkig elmenni, azért 
hogy képviseljük azt a szándé-
kot, amit itt meg szeretnénk 
valósítani. 

– Az önkormányzathoz került 
a bölcsõde felújításának pályá-
zata. Mi ennek az oka?

– A bölcsõdét néhány éve egy 
gyomaendrõdi gazdasági társaság 
üzemelteti. Õk azzal kerestek 
meg bennünket, hogy lenne egy 

pályázati lehetõség, amelynek 
önerejéhez az üzemeltetõ a város 
segítségét kérte. A közel 4 millió 
forintot mi biztosítjuk, hiszen egy 
mezõtúri ingatlan újulna meg 
ezáltal, illetve munkahely terem-
tõdne, hiszen még egy csoporttal 
több gyermek férne el. Beindult a 
munka, beadták a pályázatot és 
kiderült, hogy mivel gazdasági 
társaság a pályázó, ezért biztosí-
tékot kell nyújtaniuk a projekt 
összegére. Ezt a kft. nem tudta 
megtenni, így jött az ötlet, hogy 
vegyük át a beruházást. A támo-
gató szervezettel leegyeztettük, 
õk is azt mondták, hogy ennek 
semmi akadálya. Ezáltal meg tud 
valósulni a fejlesztés. Késõbb 
kiderült, mivel az önkormányzat 
csak tulajdonos és nem fenntartó-
ja az ingatlannak, ezért nem lehet 
kedvezményezett. Éppen a 
napokban tárgyaltunk a kft. ügy-
vezetõjével és abban maradtunk, 
hogy még egyeztetnek a támoga-
tó szervezettel. Van több alterna-
tíva, amely alapján meg tudnánk 
valósítani a fejlesztést. Nagyon 
remélem, hogy emiatt a jogi prob-
léma miatt nem esünk el a böl-
csõde felújításának lehetõségtõl.

Bodor Márti

Hirdetmény

Mezõtúr Város Önkormányzata 
a 166/2012. (VIII.30.)  képvise-
lõ-testületi határozata alapján 
pályázatot ír ki a tulajdonában 
álló 2361 hrsz-ú Ligeti tó hasz-
nosítására.

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete – a többször módosí-
tott 1990. évi LXV. törvény 1.§ 
(6) bekezdésének b) pontjában 
és a 24/2012. (IV.06.) önkor-
mányzati rendelet 4.§-ában biz-
tosított hatáskörében eljárva –  
az önkormányzat tulajdonában 
álló 2361 hrsz-ú, 8 ha 1854 m2 
területû (melybõl 5,5 ha vízfe-
lület) Ligeti tó hasznosításának 
2013. január elsejétõl számított 
15 éves idõtartamára pályázatot 
ír ki. A hasznosítás kiterjed a 

vízfelületre, a halászati jogra, 
valamint a játszótér kivételével 
a zöldfelületre.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2012. október 15. 
(hétfõ) 16 óra.

A pályázat benyújtásának 
helye: Polgármesteri Hivatal  
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. 

A hirdetmény teljes szövege a 
www.mezotur.hu honlapon 
megtekinthetõ, illetve a 
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr 
(Mezõtúr, Kossuth tér 1.) titkár-
ságán keresztül telefonon az 
56/551-902-es telefonszámon, 
vagy a pmh@mezotur.hu e-mail 
címen megkérhetõ.

Herczeg Zsolt
polgármester

Hirdetmény

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete 2012. augusztus 30-ai 
soros nyilvános ülésén önkor-
mányzati rendeletet alkotott az 
egészségügyi alapellátások kör-
zeteinek megállapításáról szóló 
30/2006.(XII.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

A rendelet teljes szövege meg-

tekinthetõ a Polgármesteri 
Hivatal Mezõtúr Polgármesteri 
Kabinet-nél, valamint a városi 
könyvtárban.

A rendeletekrõl – térítés ellené-
ben – fénymásolatot a Városháza 
portáján lehet igényelni.

Dr. Szûcs Attila
jegyzõ 

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete – a többször módosított 1990. 

évi LXV. Tv. 1§ (6) bekezdésének b) pontjában és a 24/2012. 
(IV.06.) önkormányzati rendelet 5. §-ában biztosított hatáskö-

rében eljárva – a 172/2012.(IX.13.) határozatával az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi zártkerti ingatlanok 5 éves együttes 

haszonbérletére árverést ír ki.

Hrsz Terület AK

11930/1 1978 m2 5,84

11931/1 1902 m2 7,93

11936/1 879 m2 --

Az árverésen 20.000 Ft-ot bánatpénzként letétbe kell helyezni.
A haszonbérleti díj kikiáltási ára 2 Ft/m2 + ÁFA.

Az árverésen nem vehet részt az, akinek az önkormányzattal 
szemben az eltelt egy év alatt bárminemû tartozása állt fent, vala-
mint aki érvényes haszonbérleti szerzõdés mellett a rá bízott föld-

terület gazdálkodásánál nem a „jó gazda gondosságával” járt el.

Az árverés helye és ideje: 2012. szeptember 26. (szerda) 9.00 
óra, Polgármesteri Hivatal I. emelet 4. sz. irodája.

Az árverésrõl bõvebb tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal 
(Mezõtúr, Kossuth tér 1.) I. emelet 4 sz. irodájában, vagy az 

56/551-921-es telefonszámon kérhetnek.
Herczeg Zsolt
polgármester
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2012. augusztus 8-12. 
között került megrende-
zésre az arTúr Fesztivál és 
a már országosan ismert 
Túri Vásár. A rendezvény-
nyel kapcsolatosan a prog-
ramsorozat fõszervezõjét, 
a Mezõtúri Közmûvelõdési 
és Sport KKN Kft. 
ügyvezetõjét, Bordács 
Lászlót kérdezem.

– Idén második alkalommal 
került új helyszínen megrende-
zésre a programsorozat. Mik a 
tapasztalatok?

– Az elmúlt év tapasztalata 
alapján úgy gondoltuk, hogy 
ebben az évben is méltó helyszí-
ne lehet, mind a Túri vásárnak, 
mind pedig a vásárhoz kapcso-
lódó programoknak és az arTúr 
fesztiválnak a Szolnoki út és a 
Víztorony alatti terület. Maga a 
helyszín, a fesztivál tér az elmúlt 
években bizonyította azt, – más 
rendezvényeken is – hogy alkal-
mas egy nagy volumenû feszti-
vál megrendezésére. A Túri 
Vásár helyszínéül szolgáló 
Szolnoki út pedig bebizonyította 
azt, hogy képes hasonlóan nagy 
számú vásározót befogadni, 
mint amennyi a Dózsa György 
úton, a vásár korábbi helyszínén 
is elfért. Az elmúlt évben ismer-
kedtünk az új helyszínnel, új 
feladatok, új kihívások is jelent-
keztek, de úgy gondolom, hogy 
sikeresen vettük az akadályokat 
és figyelembe véve a tavalyi évet 
voltak dolgok, amelyeken már 
változtattunk.

– A rendezvény megvalósításá-
hoz miben kellett változtatni?

– Az elmúlt év igényei alapján 
több mobil wc-t helyeztünk ki, 
sõt már most leszögezhetjük, 
hogy a jövõ évben még több 
mobil wc-t kell kihelyezni. A 
péntek esti hatalmas sikernek 
örvendõ Magna Cum Laude 
zenekar koncertjét követõen 
szombat reggel az összes hasz-
nálatban lévõ mobil illemhely ki 
lett tisztítva. A rendezvényhez 
kötelezõen kapcsolódó rendez-
vénybiztosítási tervben szere-
peltek olyan tartalmi elemek, 
amelynek mindenképpen eleget 

kellett tenni, ahhoz, hogy a ren-
dezvény megvalósulhasson. 
Ilyenek voltak a menekülési 
útvonalak megjelölése után-vilá-
gítós táblákkal, dohányzó 
helyek kijelölése, tûzriadó terv 
kifüggesztése. A fentiek minden 
olyan városi rendezvény 
kötelezõ elemei, amelyek láto-
gatóinak száma egyidõben meg-
haladja az 1000 fõt. Ezek nélkül 
nem adható ki rendezvénytartá-
si engedély. Ami még egy meg-
oldásra váró probléma, az a 
kerékpárok elhelyezése, tárolá-
sa. Tavaly kevésnek bizonyult a 
fogyasztási lehetõséget kínáló 
helyek száma, ezért a fesztivál-
tér étel-ital kínálatát belsõ 
gasztro sorral bõvítettük, amely 
a fedett uszoda felõl került elhe-
lyezésre.

– Az idei évben kevesebb hely-
színen zajlottak a programok, 
mint tavaly. A Casino udvara, 
mint a rendezvény egyik hely-
színe idén nem szerepelt a 
programsorozatban. Mi ennek 
az oka?

– Lakatos István úr az elmúlt 
években nemcsak a fesztivál 
egyik helyszíneként biztosította 
a Casinot, hanem sok városi 
programnak is helyet adott. 
Sajnos ebben az évben - tájékoz-
tatása alapján - rajta kívülálló 
okok miatt nem tudta biztosíta-
ni a Casinot. Ezúton is köszön-
jük eddigi segítségét! Ezért azo-
kat a programokat, amelyeket 
oda terveztünk a Városi 
Galériában rendeztük meg. A 

költségvetésünk határt szabott 
elképzeléseinknek, nyilván a 
több program több helyszínt 
vonhatott volna maga után. 

– Mely programokat emelnéd 
ki a fesztivál és a vásár prog-
ramjai közül?

– Nagyon sikeres volt a 
Kossuth Lajos Általános Iskola 
tanulói által elõadott 
Rozsdalovag és a kísértet címû 
elõadás. Már régóta szerettük 
volna, ha a mezõtúri közönség 
elõtt játszhatna a méltán 
nagyhírû és sikeres Magna Cum 
Laude zenekar. Érdemes tudni 
róluk, hogy Mezõtúron, az 1999-
es WANTED Fesztiválon szüle-
tett meg az ötlet, hogy a jelenle-
gi tagok egy zenekarba álljanak 
össze. Azt hiszem a koncert 
minimum 4000 fõs látogatói lét-
száma önmagáért beszél. Ezt 
kell elmondanom a Csík Zenekar 
koncertjérõl is, ahol legalább 
6000 ember volt. Úgy gondo-
lom, hogy ebben az évben is a 
fesztivállal és a vásárral város-
unk legsikeresebb programsoro-
zatát valósítottuk meg. Hiszen 
ezek a nagy volumenû rendez-
vények azok, amelyek városunk 
hírnevét viszik, és turisztikai 
szempontból erõsítjük Mezõtúr 
pozícióját a fesztiválszervezõk 
palettáján.

– Ha már említettük a költség-
vetést, milyen források bizto-
sítják a rendezvény létrejöttét?

– A rendezvény létrejöttének 
forrásai elég széles skálán 

mozognak. A bevételi oldalon 
megjelenik Mezõtúr Város 
Önkormányzatának támogatása, 
mezõtúri cégek, magánszemé-
lyek, vállalkozások anyagi támo-
gatása. Ebben az évben sikere-
sen vettünk részt Leader pályá-
zaton. A pályázati támogatás 
minden évben függ attól, hogy 
van e olyan kiírás, amelyre az 
adott program megfelelhet. Ezen 
felül a Közmûvelõdési és Sport 
Kft. saját költségvetésébõl tet-
tünk hozzá összeget, valamint a 
Túri Vásárban részt vevõ árusok 
által befizetett helypénz az, ami 
a költségvetésben tételként sze-
repel. A kiadási oldalon vannak 
a technikai, - marketing kiadá-
sok és a fellépõk tiszteletdíjai. 

– A rendezvény megvalósítását 
segítve ebben az évben is útlezá-
rásokra került sor. Milyen 
módon érintette ez a lakosságot?

– A tavalyi évben a Túri Kupa 
utcai futóversennyel párhuza-
mosan két fõ területen történtek 
útlezárások. A Dózsa György út, 
és a Szolnoki út, valamint ezek-
nek a bekötõ utcái kerültek lezá-
rása. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani a lakóknak 
és cégeknek, akik eltûrték az 
útlezárást. Bízunk benne, hogy 
ugyanolyan toleráns módon fog-
ják az elkövetkezendõ években 
viselni ezt, mint ahogy idén is 
segítették türelmükkel munkán-
kat. 

– Minek tudható be, hogy idén 
több vásározó volt jelen, mint 
tavaly? 

– Az árusító partnereink kiér-
tesítése, szervezése, jelentkezé-
si lapok, igények feldolgozása 
hosszú folyamat, amelynek utol-
só stádiuma a térképrajzolás, 
„karózás” és legvégül a vásáro-
zók beengedése. Ez a munka 
odafigyelést és komoly 
szervezõmunkát igényel, ame-
lyet kollégáim bonyolítottak le 
nagy precizitással és nyolc éves 
vásárszervezõi tapasztalattal fel-
vértezve. Úgy gondolom, a vásá-
rozók számának látványos 
növekedése – tavaly a Sport-

arTúr Fesztivál és Túri Vásár 2012

Csík Zenekar vasárnap esti koncerje a fesztiválszínpadon

Folyt. a 4. old.
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centrum bejáratáig ért a sor, 
idén a RAFI nagykapujában áll-
tak az utolsó árusok – ennek a 
szervezõmunkának az eredmé-
nye. Nyilván az is közrejátszott, 
hogy a helyszín és - 
idõpontváltást követõen a vásá-
rozók „forró drótján” az elége-
dettség szavai futottak végig az 
új helyszínt és idõpontot 
illetõen. Ha ilyen lendületes 
ütemben nõ a vásározók száma, 
gondolkodnunk kell, hogy 
merre bõvítjük a vásár területét.

– Kiemelkedõen sok azon szer-
vezetek száma, akik ezt a 
városi programot segítették. Mi 
jellemezte az együttmûködést 
a rendezvényt segítõ szerveze-
tekkel?

– A Túri Vásár és a Mûvészeti 
Napok megrendezését azt 
hiszem, hogy a városban a leg-
szélesebb körû összefogás jel-
lemzi. Segítségünkre voltak a 
megvalósítás során mezõtúri 
intézmények, mezõtúri cégek, 
magánszemélyek és civil szerve-
zetek támogatták, segítették a 
munkánkat. A felsoroltak nem 
csak személyesen vettek részt a 
megvalósításban, hanem prog-
ramokkal is segítették a rendez-
vényt. Két részre különíthetjük 
el azokat, akik a Túri Vásárban, 
illetve a fesztiválban segítenek 
nekünk. Egyik részük azok, akik 

valamilyen programmal, ren-
dezvénnyel hozzájárulnak a 
rendezvénysorozat színvonala-
sabb megvalósításához. Más-
részrõl pedig mindazok a cégek, 
akik anyagilag támogatták a ren-
dezvény megvalósítását. 
Valamint azok a mezõtúri intéz-
mények, önkormányzati cégek, 
melyek pedig munkaerõvel, 
szállítással, a terület rendbetéte-
lével járultak hozzá a program-
sorozat sikeres megvalósításá-
hoz. Csak azt mondhatom, hogy 
bárki számára példa értékû az a 
pozitív hozzáállás, amely a fesz-
tivál és a vásár évrõl-évre történõ 
megrendezését segíti. Ezúton is 
köszönöm a sok segítõ támoga-
tást, és a programsorozat sike-
rességét nyugtázó elégedett 
mezõtúri polgárok biztató sza-
vait. Sokan megállítják munka-
társaimat és jómagamat is, biza-
kodva kérdezve, hogy: „Ugye 
jövõre is lesz fesztivál és vásár?” 
Erre azt mondom, hogy: „Amíg 
ilyen szintû városi összefogás, 
és tenni akarás jellemzi 
segítõinket, addig bizonyosan 
lesz fesztivál és vásár. Mert biz-
ton tudom, hogy a városvezetés, 
a cégek, magánszemélyek és 
civil szervezetek egyként 
kiemelkedõen fontosnak tartják 
és akarják a fesztivált és vásárt. „

Bodor Márti

Szeptember 8-án nyílott meg 
a Túri Fazekas Múzeumban 
Jakucs János túri származású 
fiatal festõmûvész Nagyítás 
címû elsõ önálló tárlata.

A bemutatkozás helyének a 
megválasztása úgy tûnik magá-
tól értetõdõ kötõdésekbõl 
fakadt. Jakucs János ugyanis 
régi jelentõs fazekas családból 
származik. Õseinek munkássá-
gát õrzik e falak, neki e hely 
szent. A másik kötõdése abból 
fakad, hogy a múzeum igazga-
tója, Pusztai Zsolt osztálytársa, 
sõt – megtudtuk – padtársa is 
volt az Újvárosi Általános 
Iskolában. A kiállítás témakör-
ének megválasztása érzelmi 
indíttatásról árulkodik. A festé-
szet eszközeivel a családhoz 
való ragaszkodásról, annak 
szeretetérõl szól és üzen, a 

kedves pillangós képek belsõ 
lelki érzékenységrõl. Jakucs 
János festményeit legutóbb a 
március 15-én megnyitott 
tanár-tanítványok kiállításon 
láthattuk a galériában. De ez a 
mai bemutatkozás más, derû-
sebb és szívhez szólóbb.

Ezt a kis híradást az egykori 
rajztanára tette ide közzé, aki 
ezúton is szívbõl gratulál a sze-
rény, nagytehetségû mûvész-
nek és kívánja, hogy ez az 
életút töretlenül gazdagodjék.

Szeretettel:
Kiss Imréné Éva néni

A kiállítás október 18-ig
látogatható.

Bõvebb információt a 
www.kossuthmuzeum.com/

nagyitas.html 
oldalon olvashatnak.

Jakucs János kiállításához

2011. 09. 17-én tartottuk meg 
az 50 éves általános iskolai talál-
kozónkat mi, akik 1961-ben 
végeztünk a Rákóczi Úti Általános 
Iskolában. Kérdés lehet miért egy 
év múlva teszünk errõl említést? 
Azon egyszerû oknál fogva, mert 
nem volt olyan fotónk, melyen 
mindkét osztályfõnökünk rajta 
lett volna.

Tulajdonképpen nem magunk 
miatt jelentetjük meg e cikket, 
hanem ezúton szeretnénk tanára-
inknak megköszönni fáradozása-
ikat, amit azóta sem felejtettünk 
el: „kísértenek élt éltünk árnyai, s 
az elbocsátó iskolapadok.”

Kitörölhetetlen nyomot hagy-
tak a „rákóczis” éveink emlékeze-
tünkben. Nem kis meghatódott-
sággal jelentünk meg ezen a talál-
kozón, hiszen az elõzõ találkozó 

húsz éve volt. Nagy élmény volt 
újra látni egymást.

Annak idején alig vártuk, hogy 
kikerüljünk az iskolapadból, 
most pedig szívesen visszaültünk 
a régi tanárainkat hallgatni. A 
találkozón jelen volt: Kocsiné 
Kozák Rózsika, a lányok osztály-
fõnöke, aki könyvet is írt pályafu-
tásáról; Magyar Béláné Gizike, 
aki a szerencsésebbeket az alsó-
ban taníthatta; Magyar Béla tanár 
úr, a fiú osztály osztályfõnöke, 
aki a földrajz szépségeibe veze-
tett be bennünket; Gutyan János 
tanár úr, kirõl az a versike jut 
eszünkbe ma is:

„Számtan, mértan, fizika
Gutyan János tanítja
Amíg Gutyan magyaráz
Téged a hideg ráz.”
Ennek ellenére – mivel tréfa-

mester is volt – megszerettük a 
tantárgyait. Tanárainkat szeretet-
tel üdvözöljük, tisztelettel gondo-
lunk rájuk ezúton is. Soha meg 
nem fejthetõ rejtély számunkra, 
hogy hogyan repült el ilyen gyor-
san ez az ötven év.

Az iskola jelenlegi vezetésének 
és munkatársainak köszönjük, 
hogy lehetõvé tették a találkozó 
létrejöttét.

- Nagy -

Öreg diákok: Adamcsik János, 
Biriszló László, Hegedûs Antal, 
Király Imre, F Kiss Gábor, Nagy 
Zoltán, Sándor János, Szilágyi 
Gábor, Szöllõsi Sándor, Szûcs G 
Lajos (A osztály)

Anka Ilona, Beregszászi Ilona, 
Cser Margit, Kerekes Mária, 
Kovács Ilona I, Kovács Ilona II, 
Muzsai Róza, Patkós Katalin, Pál 
Ilona, Szarka Ilona, Szigeti Irén 
(B osztály)

Csak az elsõ 65 év a nehéz
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2012. augusztus 30. napján 
Mezõtúron hosszú évtizedek 
után újjáalakításra került a 
Mezõtúri Református 
Gimnázium Öregdiák 
Szövetsége, melynek elsõdleges 
céljául az alapítók a jelenlegi 
Mezõtúri Református 
Kollégiumban korábban tanult, 
illetve a kollégiumhoz bármi-
lyen módon kötõdõ öregdiákok, 
magán és jogi személyek egye-
sületté formálását tûzték ki, 
elsõdlegesen a református 
keresztény szellemiség keretein 
belül.

Az alakuló ülést Dr. Latorcai 
János, az Országgyûlés Alelnöke 
vezette le. Az alapító tagok elnö-
kül Árvai Gyula nyugalmazott 
fõigazgatót,  alelnökül Dr. Turi-
Kovács Bélát országgyûlési kép-
viselõt, míg titkárul Dr. Pályi 

Sándor ügyvédet választották. 
Jelen voltak még az egyesület 
alapítóiként Boldog István 
országgyûlési képviselõ, Batta 
Attila Viktor alpolgármester, P. 
Nagy Zoltán ügyvezetõ, Jenei 
István tanár, Dr. Hettinger 
Sándor tanár és Seres Flórián 
frissen végzett öregdiák. A fenn-
tartó Református Egyházközség 
és a Túri Alma Mater képvisele-

tében jelen volt Beszterczey 
András lelkészelnök és Mihalina 
László Mihály lelkész-fõigazga-
tó.

Alapító tagok köszönetet 
mondanak az Öregdiákok Baráti 
Körének, akik e hagyományokat 
ápolták évtizedeken keresztül. 

Az egyesület célkitûzései 
különösen a keresztyén szelle-
miség megvallása, az õsi gimná-

ziumban kialakult hagyomá-
nyok ápolása, az oktató-nevelõ 
munka támogatása, illetve a 
rászoruló tanulók, továbbtanu-
lók részére szociális támogatá-
sok, ösztöndíjak alapítása, oda-
ítélése.

Errõl a helyrõl is hívunk és 
várunk mindenkit, aki akár az 
államosítást megelõzõ, azt 
követõ vagy már Református 
Egyház kebelébe visszatért gim-
názium öregdiákjaként ezen 
egyesület céljaival egyetért, azt 
támogatni kívánja vagy tudja és 
az egyesülethez csatlakozni 
kíván.

Az egyesület alapszabályát, 
annak bejegyzését követõen 
szándékunk szerint szintén 
közzé kívánjuk tenni.

Dr. Pályi Sándor
az egyesület titkára

Híradás a Mezõtúri Református Kollégium Öregdiák Egyesülete megalakulásáról

„ÖSSZEFOGÁS A KÖNYVTÁRAKÉRT”
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

2012. október 1-tõl – október 7-ig
A KÖNYVTÁRI HÉT PROGRAMJA 

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

Szeptember 30-án 15 órától
MESEGÁLA A ZSINAGÓGÁBAN

A Magyar Népmese Napja alkalmából hirdetett városi mesemondó verseny gyõzteseinek bemutatkozása.
Közremûködnek: városunk legjobb gyermek mesélõi és Szûcs Miklós mesemondó népzenész.

Október 1-jétõl „Kattints rá nagyi” 
Netalapozó, bátorító, egerészõ számítógépes tanfolyam indul a Városi Könyvtárban.
Október 3-án 16.30 órától Pálfy Margit elõadómûvész irodalmi pódiummûsora

„Annak, aki szeret” címmel ismert magyar költõk verseivel, Latinovits Zoltán írásaival vall a
mûvészi hivatásról, szerelemrõl, magyarságról, hazáról, a játékról, a magányról.

Helyszín: a Közösségi Ház Jurta terme. 
(Belépés díjtalan)

Október 3-án 17 órától Játsszunk bábszínházat Tündivel!
A könyvtárban mûködõ bábszakkör nyilvános foglalkozása apróságoknak.

Október 4-én 10 órától Gyógyító mesék - Biblioterápiás foglalkozás
kicsiknek a gyermekkönyvtárban.

Október 5-én 14.30 órakor TUDOR klub - logikai társasjátékokat játszunk.
Október 7-én 10.00 órától Ügyes kezek - Kézmûves játszóház

Az õszi természet terméseinek felhasználásával alkotunk.
15.00 órától Papp Andi zenés irodalmi gyermekmûsora

15.00 órától A mi könyvtárunk - könyvtárismertetõ 
A könyvtár gyûjteményének és szolgáltatásainak bemutatása a városban mûködõ nyugdíjas 

klubokszámára.
Október 7-én NYITOTT KÖNYVTÁR - KÖNYVES VASÁRNAP! 

A könyvtár minden részlege 10-16 óráig tart nyitva. 
Ezen a napon  új tagok részére ingyenes beiratkozási lehetõséget biztosítunk!

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

Csöröge fánk

Hozzávalók:
• 2 db tojás,
• 2 evõkanál tejföl,
• 1 evõkanál porcukor,
• kevés só,
• 1 kanál rum,
• 35 dkg liszt,
• étolaj a kisütéshez.

1. Tojásokat villával felverjük, 
hozzáadjuk a tejfölt, a porcukrot, 
a sót, a rumot és a lisztet.

2. Összedolgozzuk míg szép 
sima nem lesz, majd fél órát 
pihentetjük. Újra átgyúrjuk, azu-
tán nagyon vékonyra kinyújtjuk. 
Derelyemetszõvel tetszõleges 
négyszögeket vágunk, a közepét 
behasítjuk, bõ, forró olajban 
mindkét oldalát megsütjük.

3. Jól lecsöpögtetjük, azután 
meghintjük vaníliás porcukorral.

Célszerû az egész mennyiséget 
sütésre elõkészíteni egyszerre, 
mert a forró olajban hirtelen 
megéghet. Gyorsan kell sütni, 
mert úgy lesz ropogós.

Karsai Istvánné
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A mezõtúri beszélgetések lassan már nem múlnak el úgy, hogy 
ne legyen témája az a hajléktalan férfi, aki éjszakáit a Dózsa szobor 
aljában tölti. Sokakban a segítõ szándék jelenik meg, sokakat 
viszont megbotránkoztat helyzete. Az egyik közösségi portálon is 
megoszlanak a vélemények. Kisebb mozgalom indult a megsegíté-
sére, ahol õt magát is megszólaltatják: „59 éves vagyok. 19 évig 
hivatásosan zenéltem, amirõl van papírom, tanácsi lakásban lak-
tam, szociális segélyt kaptam. Most mindez a múlté. Esténként a 
szobor lábánál alszom. 59 évesen sírok esténként és kilátástalan-
nak érzem napjaim, közeleg a tél.” A hozzászólásokból az is kide-
rül, hogy többen vittek már neki élelmiszert, meleg ruhát.

Megkérdeztük Herczeg Zsoltot, Mezõtúr város polgármesterét 
tudnak-e kilétérõl, illetve az önkormányzat tud-e valamilyen for-
mában segíteni. Kérdésünkre elmondta, tudnak az illetõrõl, és 
azért szüntették meg bérleti szerzõdését, mert az az életmód, amit 
folytatott minden kritikát felülmúlt. Zavarta a járókelõket, valamint 
a környéken lakókat, az ingatlant tönkretette. Azt tudni kell az 
önkormányzati lakások fenntartásáról, hogy az önkormányzat azt 
az adófizetõk pénzébõl finanszírozza. Polgármester úr azt is 
elmondta, hogy egy beteg emberrõl van szó, így tulajdonképpen 
neki nem kellett volna a közfoglalkoztatásban részt vennie ahhoz, 
hogy jogosult legyen a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra, 
amely az õ esetében szociálissegély. Az önkormányzat tud arról is, 
hogy az ellátást önhibájából elveszítette. 

Herczeg Zsolt elmondta, hogy egy hónappal ezelõtt megkereste 
õt a férfi, akkor az önkormányzat segítségül pénzt adott neki. 
Ezután visszajutott az információ, hogy ezt a pénzt nagyrészt alko-
holra költötte. Néhány hét után újra felkereste az önkormányzatot, 
amire élelmiszer segítséget kínáltak fel, ám õ ezen megsértõdött. 
Az önkormányzat ennek ellenére sem szeretné elengedi az elesett 
ember kezét. A Családsegítõ Szolgálat felvette a kapcsolatot a 
Szociális Otthonnal és a Kórházzal. Elintézték, hogy bekerüljön a 
Kórházba, majd miután megkapta kezelését a szociális juttatását 
minden hónapban kapná. Ezt követõen pedig bekerülhetett volna 
a Szociális Otthonba. A napokban nyilatkozott, hogy õ ezekkel a 
segítségekkel nem kíván élni. „Nem tudom mi lesz a folytatás, 
egyeztetni fogok a hatósági kollégákkal. Nem egy szívderítõ történet 
ez, de azért rögtön fölvetõdik az emberben az, hogy egyszer és min-
denkorra meg kell állítani azt a folyamatot, hogy egyes emberek a 
társadalmon élõsködve próbáljanak meg boldogulni.” –nyilatkozta 
lapunknak Herczeg Zsolt, polgármester.

Bodor Márti

Segítenénk... A Mezõtúri
Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola

a 2012/2013- as tanévben ismét
HANGVERSENYSOROZATOT

szervez, 
melyen fellépnek az iskola hangszeres és táncos növendékei, 

egykori tanítványai, zenetanárai, együttesei, zenekarai, meghí-
vott meglepetés vendégei.

A felnõtt bérlet ára: 2000 Ft/fõ
Diák- és nyugdíjas bérlet ára: 

1000 Ft/fõ 
(a bérletek megvásárolhatók a zeneiskolában)

Idõpontok:
2012. október 1. (hétfõ)

Helyszín: Iskolánk Hangversenyterme
ZENEI VILÁGNAPI HANGVERSENY 

2012. november 8. (csütörtök)
Helyszín: Iskolánk Hangversenyterme

ÕSZI NÖVENDÉKHANGVERSENY
2012. december 18. (kedd)

Helyszín: Városi Színházterem (Petõfi út)
KARÁCSONYI HANGVERSENY

2013. január 22. (kedd)
Helyszín: Közösségi Ház Nagyterme

ÜNNEPI HANGVERSENY a 
MAGYAR KULTÚRA tiszteletére
2013. március 21. (csütörtök)

Helyszín: Iskolánk Hangversenyterme
TAVASZI NÖVENDÉKHANGVERSENY

2013. április 24. (szerda)
Helyszín: Városi Galéria (Zsinagóga)

Zeneiskolások és egykori zeneiskolások ZENESZERZÕI 
PÁLYAMÛVEINEK bemutatása
2013. április 25. (csütörtök)

Helyszín: Városi Színházterem (Petõfi út)
TÁNCGÁLA a TÁNC VILÁGNAPJA tiszteletére

2013. április 26. (péntek)
Helyszín: Városi Galéria (Zsinagóga)

Zenekari, Kamarazenei és Szóló HANGVERSENY a MAGYAR 
MÛVÉSZETOKTATÁS NAPJA tiszteletére

A hangversenyek mindig 17.30 órai kezdéssel
kerülnek megrendezésre.

Valamennyi programon meglepetésvendéget is láthat a közön-
ség.

A Karácsonyi és az utolsó hangversenyen értékes tárgyjutalma-
kat sorsolunk ki a bérletvásárlók között.

Mézga Géza 
a Szabad Ötletek Színházának 

elõadásában.

2012. október 9.
délelõtt 10 órától és délután 14 órától,

a Petõfi úti színházteremben.
Belépõ: 450 Ft.

A jegyek kizárólag elõvételben kaphatóak 
a Közösségi Ház I. emeletén Orosz Annamáriánál.

További információ: 06/56 350-075, 06/20 243-5808.
www.mkskft.hu

Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Kattints rá Nagyi!

A Móricz Zsigmond Könyvtár  - az õszi könyvtári hét kereté-
ben, október 1-jei kezdettel - ismét meghirdeti a közkedvelt 
számítógépes tanfolyamot.

A húsz órás képzés keretében alapfokú gép- és 
internethasználati ismereteket szerezhetnek a résztvevõk. A 
jelentkezést  személyesen vagy a 350-171-es telefonszámon a 
felnõtt könyvtárban fogadjuk. 
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Idén is sor került az Európa szerte népszerû Kulturális Örökség 
Napjai hétvégére, 2012. szeptember 15-16-án, melyhez Mezõtúr is 
csatlakozott.

Az idei témánk örökségi értékeinkhez való viszonyunkat boncol-
gatta. Magyarország 1999-tõl csatlakozott ehhez a mozgalomhoz. 
Mezõtúron elõször a Túri Fazekas Múzeum a Bolváry-kúria (pincétõl 
a padlásig) bemutatását biztosította ebben a programsorozatban. 
Idén már 5 helyszínnel csatlakozott városunk. 

Megtekinthetõ volt a Teleki Blanka Gimnázium, udvari épülétben 
található Kun Zsigmond Néprajzi Gyûjtemény és a Szatócsbolt 
Múzeum. Az egykori Ipartestület székházában a Bodoki Fodor 
Helytörténeti Egyesület fotótörténeti kiállását láthattuk, a Városházán 
pedig madártávlatból nézhettük meg városunkat, és annak határait. 
A Vasútállomáson az építészeti megoldások megtekintése mellett 
lehetõséget nyújtottak a vasúti irányítás, a vasúti munka részletes 
megismerésére. A Túri Fazekas Múzeumban az 1821-ben épült 
középnemesi kúria a padlástól a pincéig volt átjárható.

- A szerk. -i

Kulturális Örökség Napjai

Szatócsbolt Múzeum a Teleki Blanka Gimnázium épületében

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu

Tisztelt Érdeklõdõk!

Irodánkban az alábbi termékek megvásárolhatók:
• Mezõtúri fazekasok által készített kerámiák,
• Mezõtúri képekkel ellátott hûtõmágnesek,
• Mezõtúri Helytörténeti Füzetek, Mezõtúri képeskönyv, 

Körös menti ízek,
• Dísztárgyak,
• Gyurmaékszerek, 
• Új (a képen látható) 

logóval díszített gyermek-
pólók, felnõtt pólók, szö-
vetszatyrok, papírtáskák.

Ingyenes belföldi kiadványok:
• Országos térképek (kerék-

páros térkép, borutak, 
vízitúrák, stb.)

• Várostérképek (Mezõtúr, 
Budapest, Abádszalók, 
Pécs, stb.)

• Prospektusok
• Szálláskatalógusok

Csikósné Vida Viktória

Újra színház Mezõtúron!
A szerelmes nagykövet

2012. november 16. (péntek) 19 óra
Fergeteges szereposztás: 

Straub Dezsõ, Beleznay Endre, Böröndi Tamás,
Gregor Bernadett, Nyertes Zsuzsa.

Jegyek hamarosan kaphatók a Közösségi Házban!

KEDVES TÁNCOSLÁBÚ!
Minden kedves érdeklõdõ gyereket szeretettel várunk a 

2012/2013-as tanévben, a néptánc próbáinkra. 
A próba ideje:

Kis-Liliomok (általános iskola 1-2-3-4 o.): hétfõ 16:15 – 17:45
Túri-Liliomok (felsõtagozat és gimnázium)

hétfõ 18:00 – 19:00, szerda 17:00 – 18:00
Csipogók (óvodás csoport) szerda 16:15 – 17:00
Helye:  Rákóczi úti iskola (táncos próbaterme)

A „Leg a láb” A.M.I. néptáncoktatói

Figyelem!!!
A Közösségi Házban büféhelyiség kiadó!

Érdeklõdni: személyesen a Közösségi Házban, 
vagy telefonon a 06/56 350-075 és 06/56 350-299-es

telefonszámokon.
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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. A munkát szerkesztõ bizottság segíti. 
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2012. szeptember 26. (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 érke-
zett 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.

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

Készenléti gyógyszertár
Szeptember 21-27-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Szeptember 28- október 4-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 22-23-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
Szeptember 29-30-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Szûcsné Fadgyas Róza  élt 52 évet,
Kállai Gáborné Bus Jolán élt 88 évet,

Lakatos László élt 83 évet,
Fehér Irén Tünde élt 64 évet,

Murányi Istvánné Gombos Magdolna élt 91 évet,
Kusnyár Pál élt 75 évet,

Lakatos László élt 83 évet,
Balogh Melinda élt 33 évet.

Juhász NándorJuhász Nándor
(Benke Éva)(Benke Éva)

Kecsõ Vendel BoldizsárKecsõ Vendel Boldizsár
(Kovács Karolina)(Kovács Karolina)

Kormos Levente BenceKormos Levente Bence
(Pintér Beáta Adrien)(Pintér Beáta Adrien)

Palcsi DávidPalcsi Dávid
(Lakatos Margit)(Lakatos Margit)

II. Citerás Mulatság
a Lókötõk citerazenekarral és barátaikkal,
2012. október 13-án, szombaton 15 órakor. 
Helye: Mezõtúr, Közösségi ház nagyterme

A belépés díjtalan!

Szabó GabriellaSzabó Gabriella
(Fodor Judit)(Fodor Judit)

Szûcs HannaSzûcs Hanna
(Hodos Tímea)(Hodos Tímea)
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