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Megtartotta megyei ünnepi ülé-
sét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése. Az 
augusztus 20-ai állami ünnephez 
kapcsolódó rendezvényen adták át 
hagyományosan a megyei önkor-
mányzat kitüntető díjait és címeit. 
Az ülés a jász és nagykun kapitá-
nyok és a huszárok ünnepélyes 
bevonulásával vette kezdetét. 

Az ünnepi műsorban az idén 70. 
éves évfordulóját ünneplő szolnoki 
Tisza Táncegyüttes táncosai közre-
működtek, a Jászkun indulót a 
Szolnoki Légierő Zenekar játszotta  
a Megyeháza dísztermének karza-
táról, melyre ünnepélyesen vonul-
tak be a jász és nagykun kapitá-
nyok és a karcagi Kováts Mihály 
Huszár Bandérium huszárai.  

Ezt követően a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés tisztség-
viselői átadták a 2017. évi elismeré-
seket.  

Elismerésben több mezőtúri is 
részesült:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés a megye fejlődésének 
elősegítése, felemelkedésének elő-
mozdítása, hírnevének gyarapítása, 
értékeinek növelése érdekében 
kifejtett kimagasló, példamutató 
tevékenységet a JÁSZ-NAGYKUN-
SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ adomá-
nyozásával ismeri el.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesült: a 
mezőtúri Dr. Draskovits Dénes 
Badár Balázs gyűjteménye. A díjat 
átveszi: Dr. Draskovits Dénes 

A megye egészségügyi ellátása 
érdekében példamutató, kiemelke-
dő tevékenységet kifejtő, a gyógyí-
tás, a megelőzés területén jelentős 
eredményt hozó új eljárást beveze-
tő, az ellátást bővítő személyek és 
közösségek elismerésére alapította 
a Megyei Közgyűlés a JÁSZ-
NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-at. 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-ban 
részesült: Dr. Tálas Gabriella, 
mezőtúri háziorvos.

A megye gazdasági életében, a 
terület- és településfejlesztésben, 
az ipari, a mezőgazdasági, a keres-
kedelmi, a műszaki és egyéb terüle-
teken kimagasló szakmai, hivatás-
beli érdemeket elérő személyek és 

közösségek elismerésére alapította 
a közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-
SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI 
DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ-ban 
részesült: a mezőtúri székhelyű 
FF Fémfeldolgozó Zrt. A díjat 
átvette: Komlósi Attila műszaki 
igazgató.

A megye művészeti életének - 
zene, táncművészet, képzőművé-
szet, irodalom és színházművészet, 
építőművészet, film, fotóművészet 
- fejlesztése területén kiemelkedő 
alkotó munkát végző, a megye szel-
lemi életét gazdagító, művészeti 
hagyományokat ápoló személyek 
és közösségek elismerésére alapí-
totta a Közgyűlés a JÁSZ-

NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
MŰVÉSZETI DÍJ-at.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ-ban 
részesült: a mezőtúri Újvárosi 
Hagyományőrző Klub. A díjat 
átvette: Kádár Istvánné klubvezető.

A tudomány különböző szakte-
rületein a megye fejlődését szolgá-
ló, kiemelkedő tudományos-, isme-
retterjesztő tevékenységet végző, a 
nemzetközi és hazai tudományos 
értékek alkalmazásával, felhaszná-
lásával, alkotó munkájával sikere-
ket elérő személyek és közösségek 
teljesítményének elismerésére ala-
pított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYEI TUDOMÁNYOS DÍJ-ban 
részesült: Dr. Papp István, 
Mezőtúri születésű történész.

• ELEKTRONIKAI GYÁRTÓSORI MŰSZERÉSZ 
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
Időtartam 3,2 hónap

• TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ + ECDL
Belépési feltétel: érettségi
Időtartam 3,5 hónap

• SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság, 
erkölcsi bizonyítvány
Időtartam 2,7 hónap

A képzés a hallgatók számára díjtalan, emellett havonta keresetpótló 
juttatást biztosítunk, valamint a vidékiek számára az utazás díját térítjük.

Tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén más 
képzési helyszínen induló további munkavállalási esélyt növelő képzési 
lehetőségekről. 

Részletes információkról érdeklődni személyesen a Jász – Nagykun - 
Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán (5400 Mezőtúr, Rákóczi út 3.), vagy az 56/578-420 telefonszá-
mon, valamint a mezoturjh.fogl@jasz.gov.hu e-mail címen lehet. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
 Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

K É P Z É S I  L E H E T Ő S É G E K
Regisztrált álláskeresők részére

2017. szeptember – október hónapokban
Eu-s társfinanszírozású programok keretében az alábbi képzéseket indítjuk 

M E Z Ő T Ú RO N

ELISMERÉSEK A MEGYEI ÜNNEPI ÜLÉSEN 
Harminckilencen kaptak díjat kiváló munkájukért - Forrás: jnszm.hu • fotó: facebook.com/bereczsoltmiklos
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Lampionúsztatás és Utcabál

A több éves hagyományokkal rendelkező Lampionúsztatás és Utcabál 
augusztus 19-én ismét megrendezésre került Mezőtúr Város 
Önkormányzatának támogatásával, Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány 
szervezésében. Ezen a forró nyári napon lehetőség volt túra kajakok, túra 
kenuk és vizibiciklik bérlésére. A délutáni programot a mezőberényi 
Fénysugár bábcsoport műsora kezdte. A rendezvényre látogató gyerekek és 
felnőttek a Rigócsőr király című bábelőadást nézhették meg. Ezután a 
Dalma Dance Club tánccsoport tagjai tartottak bemutató a homokos vízpar-
ton. A program a Kossuth Lajos téri színpadon folytatódott, ahol a 
Kávészünet zenekar adott koncertet. Ezt követően a kikötőben lehetőség 
nyílt lampionok készítésére a helyi óvónők segítségével. Idén is számos 
szebbnél szebb lampion készült el és került a Hortobágy – Berettyó vizére. 
A Lampionúsztatást 
az idei évben látvá-
nyos tűzijáték 
zárta. Az utcabált 
Bebe, az egykori 
Back II Black zene-
kar énekese kezdte 
meg, majd éjfélig a 
hódmezővásárhe-
lyi Pop Filter zene-
kar szórakoztatta a 
táncolni vágyó 
közönséget.

Berettyó Kupa 2017. – Sárkányhajó verseny

Az időjárás már nem volt olyan kegyes hozzánk a verseny napján, 2017. 
augusztus 20-án. Az esős idő ellenére 4 kitartó csapat nevezésével zajlott a 
verseny. A korábbi évektől eltérően a futamok nem időre, hanem pontozás-
ra zajlottak, mely alapján az alábbi eredmény született:

I. Túri Sárkányok
II. Acél Sárkányok (FF Fémfeldolgozó Zrt.)
III. Ledfak Sárkányok
IV. Tűzsárkányok
Senki nem tért haza üres kézzel, a támogatóinknak köszönhetően min-

den csapat kapott ajándékot, oklevelet és kupát. A vándor evezőt, melyet 
minden évben az abszolút első csapat vihet haza, idén is a Túri sárkányok 
csapata nyerte el.

Köszönjük a segítséget támogatóinknak:
• Mezőtúr Város Önkormányzata
• Mezőtúri Ipari Park Kft
• Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft.
• Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.
• Mezőtúri Városi Kórház és Rendelőintézet
• Városi Polgárőr Egyesület
• Nemzeti Szálloda (Borka Hotel Kft.)
• Gyermek-kert Óvoda óvónői
• Azul Fürdőszobaszalon és Hőszigetelő Centrum - Csernyán Péter 
• Mobil Shop - Szebegyinszki Attila

Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány

BEBE

Az Acél Sárkányok csapata

Lampionúsztatás

FELHÍVÁS
Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és 

adományozásáról szóló 11/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet alapján:

A „Mezőtúr Város Díszpolgára” kitüntetésre és a „Mezőtúr Városért” díj adományozására az 
állami és társadalmi szervek, gazdasági társaságok, választópolgárok; a „Mezőtúr Város 
Szolgálatáért” díj adományozására bármely választópolgár, vagy jogi személy; továbbá „Az Év 
Mezőtúri Vállalkozója” díjra természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli 
szervezet 2017. szeptember 15-ig javaslatot tehet, melyet Mezőtúr Város Polgármesteréhez kell 
írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címre) benyújtani.

„Mezőtúr sportjáért”, „Mezőtúr kultúrájáért”, „Az év mezőtúri sportolója” és a „Mezőtúr 
város jó tanulója, jó sportolója” kitüntetések adományozására szintén 2017. szeptember 15-ig 
bármely mezőtúri választópolgár vagy jogi személy javaslatot tehet, melyet Mezőtúr Város 
Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban (5400 
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címre) eljuttatni.

A kitüntetések átadására 2017. október 23-án ünnepélyes keretek között kerül sor.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati ren-
delet tartalmazza, mely a Közös Önkormányzati Hivatalban Árvai Nikoletta ügyintézőnél (Tel.: 
56/551-913, email: arvai.nikoletta@mezotur.hu), a www.mezotur.hu internetes felületen, illet-
ve a könyvtárban megtekinthető.

Mezőtúr, 2017. augusztus 24.
 Herczeg Zsolt sk.
 polgármester

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. augusztus 

31-ei soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet 
alkotott:

• Mezőtúr Város Önkormányzata 2017. évi költség-
vetéséről szóló 2/2017.(III.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról;

• az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályairól szóló 24/2012.(IV.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletek teljes szövege megtekinthető a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormány-
zati és Jogi Osztályánál, valamint a városi könyvtár-
ban.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a 
Városháza portáján lehet igényelni.

Mezőtúr, 2017. szeptember 4. 

 dr. Enyedi Mihály
 jegyző
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SERES ATTILA- e nevet sokan 
ismerték. Kinek pedagógus volt ő, 
kinek közéleti személyiség. 
Másoknak osztálytárs, vagy barát, 
jó ismerős. 

Családjának még ennél is többet 
jelentett - gyermek, szerető hitves, 
édesapa, após, nagyapa volt ő.

1950. augusztus 19-én látta meg a 
napvilágot Szarvason Janurik 
Zsuzsanna és Seres Attila Tibor peda-
gógus szülők első gyermekeként. 

Milyen ember is volt ő?

~ Családcentrikus, sokrétű, 
emberszerető közéleti személy, aki-
nek mindennapjaiban fő szerepet 
játszott a humánum és az empátia. 

~ Szerető gyermeke volt szülei-
nek. Tisztelte, becsülte őket, élete 
során mindent megtett értük. 
Édesapja 2002-ben történt fájdal-
mas elvesztése után mindenben 
biztos támasza, segítője volt édes-
anyjának és az egész családnak.

~ Támogató bátyja volt testvé-
rének, Andrásnak, az élet minden 
területén segítette őt.

~ 1972. július 8-án kötötték össze 
életüket párjával, Polgár Julianna 
Zsuzsannával. 45 évi boldog házas-
ságban volt hű társa feleségének. Az 
évtizedek során egymás kezét fogva 
haladtak az előre vezető úton, har-
móniában, egyetértésben nevelték 
gyermekeiket. Számos rendezvény, 
esemény bizonyítja közös, értékte-
remtő munkájukat. Támogatta őt 
pályáján, betegségében, szomorú és 
boldog pillanataiban.

~ 1976. január 26-án megszüle-
tett első gyermekük, Otília, majd 
1985. április 10-én a második 
lányuk, Orsolya. Bátorító, mindig 
rájuk figyelő, biztos támasza volt 
lányainak. Motiválta, erősítette 
őket, hogy folyamatosan törekedje-
nek a jóra, a szépre, az emberségre. 
Eredményeikre, jellemükre, mun-
kájukra büszke volt.

~ Vejei személyében kapott két 
fiúgyermeket is -1997-ben Csabát, 
majd ’99-ben Balázst, akiket a kez-
detektől önzetlenül támogatott, 
tanácsaival ellátott. Ettől kezdve 
szoros kapcsolatban tevékenyked-
tek a közös családi mindennapok-
ban.

~ 2001. szeptember 11-én megér-
kezett első unokája, Zsófia, majd 
2004. május 8-án újabb fiúval, 
Ákossal bővült a család. 
Boldogsággal töltötte el unokáinak 
megszületése. Mérhetetlen szeretet-
tel, önzetlenséggel, gondoskodással 
fordult feléjük. Szeretve, tudatosan 
nevelte őket.

A pedagógusi pályára való ráter-
mettségét már fiatalon, az osztatlan 
képzésű pusztabánrévei Csehalmi 
Általános Iskolában bizonyította, 
ahol segítő jobbot és felügyeletet 
nyújtott tanulótársainak. 

Tanulmányait a mezőtúri Dózsa 
György Gimnáziumban folytatta, 
ahol 1968-ban jelesen érettségizett.

Ezt követően Nyíregyházán a 
Mezőgazdasági Főiskola gépész 
szakán tanult tovább, ahol 1971-
ben államvizsgázott. A mezőgazda-
sági gépész üzemmérnöki kiegészí-
tőt ugyanott, 1973-ban végezte el. 

1983-ban a gödöllői Agrár-
tudományi Egyetem Tanárképző 
Intézetében mezőgazdasági 
gépészeti műszakitanárrá nyil-
vánították.

1971-től első munkahelyén, a 
mezőtúri Vörös Október Mező-
gazdasági Termelőszövetkezetben 
kerületi műszaki vezető helyettes 
beosztásban dolgozott, majd a ter-
melőszövetkezetek összevonása 
kapcsán a Magyar-Mongol Barátság 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 
energetikusa lett.

Pedagógusi pályáját 1978. 
augusztus 1-től kezdte meg a hajda-
ni Dózsa György Mezőgazdasági 
Gépészeti Szakközépiskolában, 
majd a később egyházi fenntartású 
Szegedi Kis István 
Református Gim ná zi-
um és Szakközép isko-
lában, ahol 15 éven át 
irányított mezőgazda-
sági szakmai gyakorla-
tot, majd erőgép és 
munkagép tantárgya-
kat oktatott.

A 80-as években 
végig, egy-egy turnus-
ban, megyei szintű 
ifjúsági építőtáborok 
vezetésével is foglalko-
zott.

 Közel egy évtizedig 
a tanítás mellett a 
Középfokú Agrár-

szakoktatási Intézetek Szakta-
nácsadó Tes tületének szaktanács-
adója volt, a gépészeti tantárgy 
csoportban.

1994. augusztus 1-től vágya való-
ra vált, és iskolaigazgatóként tevé-
kenykedett nyugdíjba vonulásáig a 
mezőtúri 626. számú Ipari Szak-
mun kásképző Intézetben.

Közéleti munkája során képvise-
lői rangban a mezőtúri önkormány-
zat tagjaként eredményes munkát 
végzett 1998-2002 között. 

Aktív, majd nyugalmazott évei 
alatt, közel 30 éven át a városban és 
az országban is polgári szertartáso-
kon mondott gyászbeszédeket. 

Bárki, bármelyik oldaláról is 
ismerte, törhetetlen élni akarását, 
küzdését láthatta, amellyel az 
elmúlt közel két év során megküz-
dött súlyos betegségével.

Ahogyan élt, olyan méltósággal, 
szerettei körében aludt el örökre 
2017. augusztus 16-án.

Szerető Családja

IN MEMORIAM SERES ATTILA

FELHÍVÁS

Tisztelt olvasók!

A Települési Értéktár Bizottság ez év májusi ülésén az értéktár elemei 
közé felvette a II. világháború eseményei következtében Mezőtúr területén 
elhunyt áldozatok síremlékeit a pusztabánrévei sírhellyel együtt. 

Az Önök segítségét kérjük a teljesebb lista összeállításához. Akinek vala-
mely hozzátartozója a mezőtúri események következtében vált áldozattá, 
és sírhelye jelenleg is fellelhető a temetők valamelyikében, kérjük, jelezze 
felénk az alábbi elérhetőségeken, telefonon vagy személyesen. Sok segítsé-
get jelentene a haláleset rövid leírása, illetve a sír pontos helye egy róla 
készült fotóval.

Elérhetőségek: 
• Szabó András: 06 20/214-47-56
• Pusztai Zsolt - Túri Fazekas Múzeum: 06 56/350-174
• Patkós Éva városi képviselő

Köszönettel: Szabó András
Bizottsági elnök 

„Házhoz megyünk!” információs pont,
„BikeSafe”

kerékpár regisztráció
és Határvadász járőrtárs toborzás:

Időpont: 2017. szeptember 23-án 09-11 óra között
Helyszíne: Ősz-Ülő, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 

Véradás
2017. szeptember 20-án

Véradás lesz a Közösségi Házban 8-13 óráig. 

Szükséges iratok: 
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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Búcsúzik a család 
– Ondavay Tibor plébános, pápai 

prelátus búcsúztatójából

Dr. Krizsán József 1952. április 
15-én született a Baranya megyei 
Ócsárdon, Tóth Margit és Krizsán 
József harmadik gyermekeként. A 
gondviselés kitűnő szülőkkel és 
nagyszülőkkel ajándékozta meg. 
Szüleit, nagyszüleit szerette, gyöke-
reit tisztelte. Emellett anyósa és 
apósa is közel voltak szívéhez. 
Kiváló volt matematikából, vala-
mint fizikából is korán megmutat-
kozott kiemelkedő műszaki tehet-
sége. Középiskolai tanulmányait a 
pécsi Széchenyi István Gimnázi-
umban végezte. A pécsi Bőrgyár 
labdarúgócsapatának is tagja volt. 
Felvételt nyert a Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetem Gépészmérnöki 
karára, ahol 1976-ban mezőgazda-
sági gépészmérnöki diplomát szer-
zett. Ott ismerkedett meg Józsa 
Piroskával, akivel 1976. július 10-én 
kötött házasságot a pécsi Székes-
egyházban. Friss diplomával érkez-
tek Mezőtúrra. Kettőjük életében 
nagy öröm volt, hogy 1977-ben 
Tamás, majd 1979-ben Attila fiuk is 
megérkezett közéjük. Ekkor kezd-
ték el a családi fészek építését. 

Nagy gonddal segítették fiaik 
tanulmányait, felnőtté válását. 
Életét bearanyozta, hogy 3 fiúuno-
kával ajándékozta meg a sors. 2011-
ben Bendegúz, 2013-ban Attila és 
2016-ban Géza született a család 
határtalan örömére. 

Mindezek mellett életét a szár-
nyai alól kirepülő több ezer diák 
tette teljessé. A tudományos életben 
is maradandót alkotott. Több talál-
mányát is bejegyezték. Aktív köz-
életi tevékenységét fémjelzi, hogy 
közel egy évtizedig a Mezőtúri 

Atlétikai Football Club - MAFC 
elnöke, valamint a Mezőtúri 
Képzőmű vészeti Alapítvány vezető-
je volt. Főiskolai munkája mellett 
vállalkozásokat indított. Ebben 
nagy segítségére voltak fiai, akikre 
nagyon büszke volt. 

Nyugodt természetű, szorgal-
mas, családszerető volt. Tevékeny 
évei múltával egyre fáradtabb lett, 
nagyon várta a nyugdíjas évei 
elérkeztét. Mindenekfelett unokái-
val szerette volna ideje nagy részét 
tölteni, pihenni, kertészkedni, hor-
gászni valamint baromfiudvarát 
gondozni.

Erős hittel és élni akarással küz-
dött utolsó mozdulatáig. Az Ő élet-
útja példaértékű lehet mindannyi-
unk számára. Nagyszerű ember, 
kiváló apa, nagyapa és férj és test-
vér volt. Isten nyugosztalja Őt!

Búcsúznak egykori munkatársai 
– Dr. Vermes Pál

Tisztelt Gyászolók! Tisztelt 
Főtisztelendő Úr!

A család, a közvetlen hozzátarto-
zók számára az élet egyik legnehe-
zebb megpróbáltatása a szeretett 
családfő búcsúztatása. Mélyen 
együtt érzünk velük, őszintén osz-
tozunk fájdalmukban. Ugyanakkor 
embert-próbáló feladat ez alkalom-
ból akár néhány szó kimondása a 
barátok, az egykori munkatársak, 
beosztottak és vezetők számára is.

Elkerülhetetlen és utolsó alkalom 
a mai, hogy egy jelentős életútra – 
legalább vázlatosan – a hajdani 
munkahely jelenlévő egykori mun-
katársai együttesen emlékezzenek.

Arról a munkahelyről van szó, 
amelyet Mezőtúron főiskolai kar-
ként, még inkább egyszerűen „a 
Főiskola”-ként emlegettek, tartozott 
az aktuálisan bármelyik egyetem-
hez vagy főiskolához.

Dr. Krizsán József első és egyben 
utolsó munkahelye ez a főiskola 
volt, ahol a feladatai döntően a 
mezőtúri, kisebb részben a szolno-
ki helyszínhez kötődtek, és ahol 
négy évtizedet töltött el alkotó 
munkában, 1976-tól. Az eleinte tan-
széki mérnök néhány év múltán 
kinevezett oktató lett, először főis-
kolai tanársegéd (1979). Oktatói és 
kutatói előmenetelét az anyaegyete-
mén, a Gödöllői Agrártudományi 

Egyetemen szerzett mezőgazdasági 
kutató szakmérnöki végzettséggel 
(1980), majd egyetemi doktori cím-
mel (1981) megalapozva főiskolai 
docensi kinevezést kapott. 

Oktatóként elsősorban mezőgaz-
dasági munkagépekkel, azok egyes 
technikai kérdéseivel és más prob-
lémáival foglalkozott. Oktatási tevé-
kenysége mellett igazán a kutatás-
ban, fejlesztésben bontakozott ki 
tehetsége, kreativitása. A létreho-
zott Kutató-fejlesztő csoport (1982), 
később (1987) osztály munkatársa-
ként, majd vezetőjeként (1992) szá-
mos sikeres megoldás, jelentős 
eredmények fűződnek a nevéhez. 
Hosszan lehetne csak felsorolni az 
országos programok, pályázatos – 
és intézményektől, cégektől kapott 
– megbízásos kutatások, fejleszté-
sek eredményeit, amelyek az alap- 
és alkalmazott kutatásokra terjed-
tek ki. Az osztály tevékenysége, 
elméleti és gyakorlati eredményei 
helyet kaptak az oktatásban is, és 
egyértelműen növelték a kar külső, 
pozitív megítélését.

Dr. Krizsán József teljesítményé-
vel elismert szakemberré vált és 
vezető személyiséggé érett. 1992-
től az osztályvezetői beosztása mel-
lett kari oktatási főigazgató-helyet-
tesi megbízást kapott abban az idő-
szakban, amikor elkerülhetetlenné 
vált új szakkal való bővülés. Ekkor 
történt a mezőgazdasági mérnök 
(agrármérnök) szak oktatási felté-
teleinek megteremtetése (elsősor-
ban a Peresi Tangazdaság létesíté-
se), akkreditációja és bevezetése. A 
2000-es évek első felében fejlesztési 
főigazgató-helyettesi megbízása 
volt, amikor a kar fennállásának 
legnagyobb hallgatói létszáma, 
további új szakok (tájgazdálkodási, 
műszaki menedzser) bevezetése, a 
Bologna-rendszerre átállás új fej-
lesztési lehetőségek tervezését, 
ezek egy részének megvalósítását 
igényelte. A Szolnoki Főiskolával 
történt integráció (2006) után két 
évig fakultásigazgató-helyettesként 
ismét oktatási ügyekkel foglalko-
zott, majd 2008-tól utolsó beosztá-
sában a Szolnoki Főiskola rektor-
helyettesként fejlesztési feladatokat 
kapott.

Szakmai tevékenységében a 
mezőgazdasági gépek szűkebben 
értelmezett műszaki problémái 
mellett a környezettel, a megújuló 
energiákkal kapcsolatos kérdések, 
lehetőségek foglalkoztatták. Ily 

módon szakterülete jelentősen 
kibővült, hiszen tevékenysége 
összefoglalóan a következő terüle-
tekre terjedt ki: parcellagépesítés; 
egyedi mezőgazdasági gépfejlesz-
tés; gépvizsgálatok; környezetvé-
delmi technikák; környezetkímélő 
mezőgazdasági technológiák; 
tájrehabilitáció; biomassza haszno-
sítás; vidékfejlesztés; turizmus; 
szaktanácsadás.

Jelentős részt vállalt a tájgazdál-
kodási szak előkészítésében és 
sikeres működtetésében. Szívügye 
volt a Peresi Tangazdaság megte-
remtése és fejlesztése. Két, sok 
éven át tartó rendezvénysorozat 
szervezője, illetve segítője volt 
(Nemzetközi Környezetvédelmi és 
Vidékfejlesztési Diákkonferencia, 
Országos Kaán Károly Természet- 
és Környezetismereti Verseny), 
ezek mindenkori helyszíne a mező-
túri kar volt.

Vezetőként jó áttekintőképesség, 
megfontoltság, higgadtság jellemez-
te, még nehéz helyzetekben is. 
Csapatban szeretett dolgozni, mun-
katársait meghallgatva, véleményü-
ket kikérve. Konfliktusok megoldá-
sára törekedett, sikeresen. Munkája 
során széleskörű, hasznos kapcso-
latrendszert alakított ki és ápolt, 
köztük jelentős szervezetekkel és 
személyiségekkel. Minden helyzet-
ben meggondolt, reális véleményt 
nyilvánított, nemcsak szűkebb 
munkaterületét érintő kérdések-
ben. Ezért is alkalmas volt vezető 
testületekben tagként szerepet vál-
lalni, így a kari és egyetemi taná-
csokban, a Szolnoki Főiskola szená-
tusában. Az ezekbe történő válasz-
tások során élvezte munkatársai 
támogatását.

A kar közéletében megkerülhe-
tetlen személyiség volt. Nem azért, 
mintha mindig előretolta volna 
önmagát, sőt inkább a háttérben 
szeretett maradni, hanem mert 
mondandójára oda kellett figyelni. 
Így volt ez a kar minden sorsfordító 
pillanatában, ezek közül is a 
Szolnoki Főiskolával kezdeménye-
zett integráció folyamatában.

Munkássága elismerését több 
kitüntetés és díj jelzi:

– A volt főiskolai kar a tevékeny-
ségét Gépészgyűrű adományozásá-
val (1996) és Pro Facultate kitünte-
téssel (1996) ismerte el.

– Az anyaintézményektől GATE 
Emlékérmet (1995) és TSF 
Díszérmét (2004) kapott.

BÚCSÚZUNK DR. KRIZSÁN JÓZSEFTŐL
Helyszín: Római katolikus templom, Mezőtúr

Időpont: 2017. augusztus 19.

Dr. Krizsán József
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– Birtokosa a Magyar Felsőokta-
tásért Emlékéremnek (1995).

– A Pro Régió Díj (2004) kitünte-
tettje.

A volt mezőtúri karon – az okta-
tási és kutatási, tudományos ren-
dezvényeken kívül – számos egyéb 
esemény volt rendszeresen. Dr. 
Krizsán József ezeknek is – nem-
csak hivatalból – aktív résztvevője, 
segítője volt. Emlékezhetünk ele-

gáns labdarúgó-játékára, vagy a tan-
évzáró piknikeken készített utánoz-
hatatlan csigapörköltjeire.

Többszöri műtétje és viszontag-
ságos kezelése hónapjaiban is 
reménykedett. Reménykedett 
abban, hogy sikerül legalább a 
műtétet megelőző fizikai állapotba 
kerülnie és számos tervét megvaló-
sítania. Többek között reményke-
dett benne, hogy a szeptemberben 

esedékes baranyai iskolai találkozó-
ján már részt tud venni. Tervezte, 
hogy egy volt kollegánk kerek szü-
letésnapját – ha kicsit késve is – 
meg tudjuk ünnepelni. Ezek és sok 
más lehetőségek sajnos már nem 
valósulhatnak meg.

A méltánytalanul rövidre sza-
bott, de így is kerek életút ennyit 
engedélyezett számára. Munkás-
ságáért köszönettel tartozunk! 

Személyében egy értékes, alkotó 
ember, korrekt, megbízható mun-
katárs, jó barát távozott az élők 
sorából, nélküle mindannyian sok-
kal szegényebbek lettünk. 

Köszönjük, hogy munkatársaid 
lehettünk! Magam is sokat köszön-
hetek Neked, emlékedet kegyelettel 
őrizni fogom, amíg ez megadatik.

Isten Veled, Józsi, nyugodjál 
békében!
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ELHUNYTAK
Dr. Krizsán József élt 65 évet,

Gergely Antalné
Tóth Erzsébet élt 70 évet,

Ráczpali Jánosné
Szűcs Margit élt 76 évet, 

Csató Sándor élt 61 évet, 

Balogh Jenő élt 90 évet,

Takács Sándorné
Takács Róza élt 83 évet. 

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
Szeptember 8-14-ig

Vasúti Gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.

Tel.: 56/350-637

Szeptember 15-21-ig
Újvárosi Gyógyszertár

Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

állatorvosi ügyelet: 
Szeptember 9-10-én
Dr. Begazy Zsolt

Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06-30/977-09-36

Szeptember 16-17-én
Dr. Nagy Levente

Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 06-30/664-82-57

Ü G Y E L E T E K

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Major Ádám Zsolt
(Csizmadia Nikolett)

Pólus Laura
(Biró Nikolett)

Kirsch Luca
(Boros Noémi)

Veres Sára
(Tar Edit)

Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli, ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.
Várjuk leendő ügyfeleinket!

Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos út 33. szám alatt találja!
Telefon: 06-66/789-322 vagy 06-70/327-47-07

2017. szeptember 23.
ŐSZ-ÜLŐ

Szabadság tér
főzőverseny, színpadi programok, gyermeksziget,

kirakodó vásár

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon: 

• szeptember 17., október 15., november 19.,  december 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra:
e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 20/380-0709
 Boldog István
 Országgyűlési Képviselő

MAFC LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 
Megyei I. osztály 2017. évi hazai mérkőzései

2017.09.09. 16:00 MAFC – KARCAGI SE

2017.09.23. 15:30 MAFC – JÁSZFÉNYSZARU VSE

2017.09.30. 15:00 MAFC – JÁSZKISÉRI SE

2017.10.14. 14:30 MAFC – BESENYSZÖGI SE

2017.10.28. 13:30 MAFC – TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC

2017.11.11. 13:00 MAFC – JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE


