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Megjelenik kéthetente

Fazekasok találkozója a múzeumban
A Mezőtúron élő és alkotó, valamint a városunkból elszármazott
kerámiaműves szakemberek számára idén, október második
szombatján, 2006 óta immáron
hatodik alkalommal szerveztünk
találkozót a Túri Fazekas
Múzeumban.

Fotó: Gonda István

A rendezvény elsődleges célja
az, hogy az egykoron együtt dolgozó, a szakmát a mezőtúri iskolákban, műhelyekben együtt tanuló
fazekasok, keramikusok, díszítők
találkozhassanak, kétévente megbeszélhessék szakmájuk helyzetét
és saját életük történéseit.
Mindemellett célunk, hogy így is
kötődjenek a városhoz, a múzeumhoz. Ennek az összetartásnak rendkívüli jelentősége van, különösen
azért, mert a fazekas képzés több

mint tíz éve megszűnt városunkban, tehát a túri fazekasság képviselőinek száma jelenleg csak fogy.
Az ez évi találkozónak az is apropója volt, hogy gyűjteményünk 35
éves lett, a program elején néhány
percben felelevenítettük az elmúlt
évtizedek legfontosabb állomásait
az alapítástól a Bolváry-házba költözésen át a jelenlegi működési formáig. Ezután Vasas István, a
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.
ügyvezetője a város önkormányzata nevében köszöntötte a mintegy
hatvan vendéget.
A délutánt és a koraestét a tudományos ismeretterjesztő előadások
töltötték ki: Lajkó Orsolya régész, a
szegedi Móra Ferenc Múzeum osztályvezetője külön könyvet szentelt
a hódmezővásárhelyi 16-18. századi kerámia leletanyag feldolgozásának, e kötet fejezeteiből építette fel
előadását. Ugyancsak hódmezővásárhelyi témáról, a 20. század első
felének népi szecessziós kerámiákat készítő kisműhelyeiről beszélt
Nagy
Vera
néprajzkutató.
Vörösváry Ferenc szakíró, kerámiagyűjtő az iszlám kerámiaművesség
legfontosabb állomásait, központja-

Ingyenes
Felhők és sikolyok

it gazdag képanyaggal illusztrálva
mutatta be.

Az égen felhők gyülekeznek,
Bárányfelhők, nyugalmat adva,
Gomolyfelhővé összeállni,
Viharfelhővé alakulva.
Mert a földről hangos
Sikoly fut el az égre,
Tornyosuló felhőkön át,
A sikoly visszaverődve,
Rámutat a könnyező,éhező
Szenvedő embertömegre.

Fotó: Gonda István

A találkozó következő állomása a
Draskovits Kerámiagyűjteményben
volt, ahol néhány hete új terem
nyílt, hiszen a gyűjtemény a 2016os megnyitáshoz képest majdnem
megduplázódott, a kiállított tárgyak
száma a nyolcszázhoz közelít. Itt a
fél órás tárlatvezetést a gyűjtő-tulajdonos, dr. Draskovits Dénes tartotta.
A nap zárását a múzeum épületében felszolgált vacsora jelentette.
A találkozót a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN. Kft.
támogatta, munkájukat ezúton is
köszönjük.
Pusztai Zsolt
muzeológus

Ugye látod még
Anyád könnyező arcát,
Ugye hallod még Apád
Búcsúzó mondatát,
Visszavárunk, győztesen gyere,
Harcolj az életért,
Soha nem feledve,
Hogy magyar vagy,
S egy szebb jövőért
Harcolsz, véred hullatva,
S bár gyerek vagy még,
Te vagy a Forradalom hőse,
Mert harcolva lettél
A Pesti Srácok örök dicsősége,
A lyukas zászlót magasba tartó
Magyarok példaképe.
Dr. Keresztes Károly

Emléktábla Veress Miklós tiszteletére

A művész gyermekei, Edit és Tamás, az
emléktábla előtt

Fotó: Kőhalmi Borbála

Városunk díszpolgárának, Veress
Miklós keramikusnak a tiszteletére avattak táblát Budán, a
Hengermalom utcában annak a
háznak a falán, melyben a
művész családjával 1956-tól egészen haláláig, 2016-ig élt és dolgozott.
Az október 15-én megtartott avatón a családtagok, a XI. kerületi
önkormányzat képviselői, valamint
Mezőtúrt és a múzeumot képviselve jómagam egy-egy rövid beszéddel emlékeztünk meg a kiváló alkotóról.
Tervezzük, hogy Veress Miklós
tiszteletére városunkban egy hasonló táblát helyezünk el, illetve Török

Jánosról, az ugyancsak Mezőtúrról
elszármazott keramikusművészről
is megemlékezünk ilyen módon.
A felavatott emléktábla szövege:
„Ebben a házban élt és alkotott
1956-tól haláláig Veress Miklós
keramikus művész (1929-2016) Pro
Urbe-, Izsó Miklós-, és Ferenczy
Noémi díjas alkotó, a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt
tulajdonosa,
Mezőtúr
Város
Díszpolgára. Állítatta Újbuda
Önkormányzata, az Összefogás
Újbudáért Egyesület és családja
2018.”
Pusztai Zsolt muzeológus

KÉZMŰVES VÁSÁR
2018. november 17-én, szombaton 8 és 13 óra között
Kézműves Vásár lesz a
Közösségi Ház előtt.
Várjuk a kézművesek és őstermelők
jelentkezését
a
06-70-617-62-92-es telefonszámon.
Szeretettel várjuk a vásárlókat, érdeklődőket!
Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Főszerepben a kerékpározás

2. old.

Elek Tímea alkotásai Budapesten

5. old.

Országos Könyvtári Napok

3. old.

20 éves a Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület

6. old.

Kézműves termékek vására

4. old.

A Kossuth iskola diákjai Debrecenben

7. old.
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mezőtúr és vidéke
Főszerepben a kerékpározás

Az Európai Autómentes Napot
1998 óta minden évben szeptember 22-én tartják meg, amelyhez
idén városunk is csatlakozott.
Mezőtúr Város Önkormányzata
ugyanis sikeresen pályázott az
e-Mobi
Elektromobilitás
Nonprofit Kft. kiírására, melynek
köszönhetően
az
Európai
Mobilitási Hét és Autómentes
Naphoz kapcsolódóan kerékpáros
programok valósultak meg a településen.

Szeptember 22-én az Ősz-Ülő keretén belül az önkormányzat megbízásából a Mezőtúri Közművelődési
és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
együttműködve a Pro-Túrral több
olyan programmal várta az érdeklődőket, ahol a kerékpározás kapta a
főszerepet.
10 órakor kerékpáros teljesítménytúra indult útjára a két útvonalon. A kisebbek a Kézműves
Házból indultak és egészen a
Syngentáig kerékpároztak, majd a

2018. október 26.
Sportnap

Mezőtúr Város Önkormányzatának TOP-5.2.1-15-JN-2016-00001 számú
„Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére”
című nyertes pályázatán belül a Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. bevonva az Újvárosi Általános Iskolát
Sportnapot szervezett 2018. október 13-án az Újvárosi Általános Iskola
és a „Színpados iskola” udvarán.

teljesítést igazoló pecsét begyűjtése
után visszabicikliztek a kiindulópontra, a nagyobbak úti célja a
Hercegasszony Birtok volt, ezután
ők is a Kézműves Házba érkeztek
vissza.
A programok a délutáni órákban
is folytatódtak kerékpáros ügyességi vetélkedővel, valamint kerékpár
bemutatót is tartottak és még egy
kresztesztet is kitölthettek az érdeklődők.
A nap folyamán senki sem távozott üres kézzel, hiszen ajándékokkal várták a résztvevőket, továbbá
két szerencsés egy-egy kerékpárral
gazdagodott, hiszen a résztvevők
között biciklit sorsoltak ki.
Köszönjük a Protúr, valamint Bíró
László és Forgó István segítségét,
illetve a két állomás – Hercegasszony
Birtok, Syngenta Magyarország Kft.
– vezetőinek közreműködését.
Veres Nikoletta

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: november 18., december 16.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
					
Boldog István
országgyűlési Képviselő

A gyermekek izgatottan várták, hogy megmérettessék ügyességüket a
korábban kiírt versenyszámokban. Az iskola pedagógusai fekvőtámaszozásra, ugrálókötelezésre, hullahopkarikázásra, súlytartásra, football labdával és pingponggal való dekázásra invitálták a tanulókat, így megszülettek
az „Újvárosi Iskola Guinness rekordjai”. A kísérő felnőttek sem maradtak
program nélkül. Meghirdetésre került a kispályás focikupa, ahol barátságos
mérkőzést vívtak a versengő szülők és hozzátartozók.
Az energia pótlására gondolva két bográcsban is paprikás krumpli készült.
Az egészséges életmód jegyében Sőrés Antal őstermelő elhozta a jelenlévőknek a házi készítésű rostos üdítőit, melyet mindenki örömmel fogyasztott.
Annak, aki éppen pihenőt tartott két versenyszám között az intézmény
munkatársai kézművesfoglalkozást tartottak.
Természetesen minden versenyszám „rekordere” átvehette a jól megérdemelt oklevelét és az elismerésért járó ajándékot. Üres kézzel azonban senki
nem távozhatott ezen a napon, hiszen egy kis édesség mindenkinek jutott.
A pedagógusok pedig kérésünkre megfigyelték, hogy melyik osztályból
érkezett a legtöbb nevezés, így a legaktívabb osztály is külön díjazásban
részesült.

Véradás
2018. október 31-én Véradás lesz
a Közösségi Házban 14:00-17:00 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Öröm volt látni, ahogy a gyerekek bíztatták osztálytársukat, barátjukat a
versenyszámok alatt illetve azt, ahogy örültek egymás és saját sikerüknek.
Bízunk benne, hogy hasonlóan jól érezték magukat e napon, mint, ahogy
mi szervezők.

Magyar Vöröskereszt

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

Bodor Márti
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőttkórusok XXVIII. találkozója
Nagy nap volt a Petőfi Dalkör életében 2018. szeptember 29. A
Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft-vel karöltve pályázott és nyert a Nemzeti
Kulturális Alap Zeneművészet
Kollégiuma által kiírt pályázaton.
Így közös szervezésben megvalósulhatott a Zene Világnapja tiszteletére
megrendezett
JászNagykun-Szolnok
Megyei
Felnőttkórusok XXVIII. találkozója Mezőtúron.

Tisztelt Mezőtúriak,
kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a Városi Helytörténeti
Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tagjai alapozták
meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és vásárlások útján tovább gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk
Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fellelhető régi iratokat,

fotókat, képeslapokat, könyveket, újságokat, használati
tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket
stb., amennyiben nincs rájuk

szükség, feleslegessé válnak,
akkor ne dobják ki, ne égessék el,
hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. Ezt megtehetik a
Petőfi Sándor utca 5. szám alatti
irodánkban hétköznap 9-12 óra
között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik adományozási
szándékukat: +36 20 214 47 56.
A gyűjteménytár gyarapítása és
megőrzése elsődleges szándékunk és feladatunk. A cél, hogy a
mezőtúri kötődésű anyagok itt
maradjanak a városban, mert a
legfontosabb, hogy múltunk
emlékeit megőrizzük.
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András
egyesületi elnök

Az eseményt Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere mellett megtisztelte Markót Imre
Törökszentmiklós polgármestere,
Huber Ferenc Fegyvernek város
volt polgármestere, Vajna Katalin a
Csokonai alkotói díjas karnagy, a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
KÓTA Felnőtt-énekkari Bizottságának elnöke és Kávási Klára a
Petőfi Dalkör örökös karnagyának,
Kávási Sándornak lánya.
Az ünnepi esemény Herczeg Zsolt

polgármester úr megnyitó szavai
után az oklevelek és ajándékok
átadásával kezdődött, így köszönte
meg a jubiláló Petőfi Dalkör a részvételt minden kórus képviselőjének.
A délután folyamán fellépett a
145. évfordulóját ünneplő Petőfi
Dalkör, a 20. évfordulóját ünneplő
Jászszentandrási Kamarakórus
Egyesület, a törökszentmiklósi
Sanctonicolaum
Kórus,
Jászberényből a Lehel Vezér
Gimnázium Férfikara, a törökszentmiklósi Salve Regina, a 20. évfordulóját ünneplő jászkiséri Pedagógus
Női Kar, a 30. évfordulóját ünneplő
Jászapáti Városi Vegyeskar, a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Karnagyok Kamarakórusa, a mezőtúri Vivace Kamarakórus, a 40.
évfordulóját ünneplő Székely
Mihály Kórus, a kisújszállási
Phoenix Vegyeskar és végül a

Jászberényből érkező Palotásy
János Vegyeskar.
A jó hangulatú délután közös
vacsorával zárult. A szervezők
köszönik mindenkinek a részvételt,
2019-ben a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Felnőttkórusok XXIX. találkozója Martfű városában kerül
megrendezésre.
A rendezvény támogatója: a
Megyei KÓTA Felnőtt- énekkari
Bizottsága,
Mezőtúr
Város
Önkormányzata, a Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft., a 25
éves Nemzeti Kulturális Alap, a
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola.
Bodor Márti

Országos Könyvtári Napok 2018. október 1 - október 7.
Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség szervezésében ebben az
évben is megrendezésre került a
hazai könyvtári rendszer legátfogóbb immár több mint egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozata az Országos Könyvtári
Napok. Sokféle hagyományt követve, de tartalmában mindig megújulva igyekszik ráirányítani a figyelmet a könyvtárakra. A Mezőtúri
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
ebben az évben is csatlakozott a
programsorozathoz.
„Ebben az évben a Közös tudás
– Közösségi hozzáférés összefoglaló nevet kapta. A programsorozat
két jelentős eseményhez kapcsolódott.
Egyrészt
2018.
Magyarországon a Családok éve.
Másrészt az Európai Bizottság
javaslatára 2018. a Kulturális
Örökség európai éve. A kezdeményezés célja, hogy minél többen
fedezzék fel és ismerjék meg
Európa kulturális örökségét. Az év
szlogenje: „Örökségünk: a múlt és a
jövő találkozása. A kulturális örökséget képezik a gyerekként megismert mesék, a szüleink és nagyszüleink által átadott ismeretek, a tárgyi kultúra. Ezekhez a témákhoz
igazodva szerveztük meg a hét eseményeit.
Egész héten színes programokkal, előadásokkal (író-olvasó találkozó, kézműves foglalkozás, számítógépes tanfolyam, könyvtárhasználati óra…) vártuk az érdeklő-

dőket. Október 7-én a program
zárásaként ismét könyves vasárnapra került sor, amelyre a könyvtárunk is rendhagyó programokkal,
könyvtári nyitva tartással, meglepetéssel várta a kedves olvasókat.
Ebben az évben 21 rendezvényünkön közel 800 látogató vett részt.
Képes beszámoló az eseménydús
hétről:

Sohonyai Edit író-olvasó találkozó

45 perc találkozás Salánki Anikóval
Előadás a Mezőtúri Értéktár elemeiről

Fadgyas-Székely Orsolya A család szerepe a gyermek személyiségfejlődésében
c. előadása

Könyvtárosok
Mezőtúri emlékhelyek, köztéri alkotások c. előadás
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Mesemondó verseny 2018
A magyar népmese napja szeptember 30-a, Benedek Elek születésnapja.
14-dik alkalommal rendezte meg a
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár hagyományos mesemondó versenyét. Közel 60 gyermek töltötte meg a könyvtár termeit, és
szebbnél szebb mesékkel kápráztatták el a közönséget és a zsűrit. A
helyezést elérő gyermekek ismét
előadhatták meséiket a Mesegálán,
az Országos Könyvtári Napok
könyves vasárnapján. A teltházas
gálán közel 70 ember csodálhatta
meg a győztes meseszerető gyermekek előadásait. A délután folyamán
fellépett Tóthné Papp Andrea és
Tóth István, akik gyermekdalokkal
kedveskedtek a gyerekeknek és a
közönségnek.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Mezőtúr Város Önkormányzatának
támogatását, a zsűri kiváló munkáját és a felkészítő tanárok, tanítók
és szülők felkészítését, melyek nélkül a rendezvény nem valósulhatott
volna meg.
A mesemondó verseny helyezettjei:
1. osztály:
I. Bozsik Fruzsina (Mezőtúri
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két
Tanítási nyelvű Általános Iskola)
Felkészítő: Peténé Bárdos Erzsébet
II. Karikás Kitti (Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája)
Felkészítő: Giriczné Irházi Gabriella
III. Medgyesi Dóra (Szent István
Katolikus Általános Iskola)
Felkészítő: Sólyom Anikó

Különdíj
Koziel Fruzsina (Mezőtúri Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
nyelvű Általános Iskola
Felkészítő: Kovács Sándorné
Hegyi Anna (Mezőtúri Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
nyelvű Általános Iskola)
Felkészítő: Kovács Sándorné

2. osztály:
I. Nagy Botond (Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskola)
Felkészítő: Búsi Gyöngyi / Csidérné
Lévai Anikó
II. Fodor Nimród (Szent István
Katolikus Általános Iskola)		
Felkészítő: Varga Tímea
III. Dobra Fanni (Túrkeve, Petőfi
Sándor Általános Iskola)
Felkészítő: Kovácsné Szécsi Mária
Különdíj:
Nagy Kristóf (Mezőtúri Református
Kollégium Általános Iskola)
Felkészítő: Búsi Gyöngyi / Csidérné
Lévai Anikó

Közlemény - Ápoljuk nagyszüleink hagyatékát
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület, az Újvárosi Hagyományőrző
Klub és a Mongol-Agrár Népdalkör közös szervezésében bemutatja a csigatészta készítésének hagyományait felelevenítő eseményeket immár
negyedik alkalommal, amely tevékenység Mezőtúr város értéktár eleme.
A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Helye: Közösségi Ház nagyterme
Ideje: 2018. november 16. (péntek) 10 órától - 15 óráig
Akinek van csigatészta készítő eszköze, hozza el – akár többet is, amelyet felajánlana az Egyesület gyűjteménytárába – és elkészítheti a hétvégi
adagját.
Tésztakészítés bemutatása, régi eszközök használata, citeraszó, nótázás,
vidámság, közös mulatság, ahogyan régen „vót”.
A meghívott résztvevők részére „csigalevest” kínálunk kóstolóba.
Tisztelettel, a, szervezők nevében:
Kádár Istvánné klubvezető
Szabó András egyesületi elnök
Herceg Antal szervező titkár
Seres Attiláné karnagy

3. osztály:
I. Major Regina (Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája)
Fekészítő: Molnárné Patkós Erika
II. Den Hertog Patrik (Mezőtúri II.
Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola)
Felkészítő: Kovács Mária
III. Tóth Hanna (Mezőtúri Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
nyelvű Általános Iskola)
Felkészítő: Pásztor Julianna
Különdíj:
Djouob Marcell (Mezőtúri II.
Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
Mesterszállás Telephelye)
Felkészítő: Varga Lászlóné
Krech Janka (Mezőtúri Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
nyelvű Általános Iskola)
Felkészítő: Nagy Antalné

Sándor Általános Iskola)
Felkészítő: Soós Lajosné
Különdíj:
Máté István (Túrkevei
Sándor Általános Iskola)
Felkészítő: Soós Lajosné

Petőfi

Felsősök:
I. Nagy Martin (Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája)
Felkészítő: Búsi Gyöngyi
II. Ecsedi Kristóf Ádám (Mezőtúri
Református Kollégium)
Felkészítő: Hollósvölgyiné Gombos
Anita
III. Patkós Máté (Mezőtúri Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
nyelvű Általános Iskola)
Felkészítő: Nánási-Német Dóra
Különdíj:
Kozák Anna (Mezőtúri II. Rákóczi
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola)
Felkészítő: Bíró Éva

4. osztály:
I.
Cser
Noémi
(Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája)
Felkészítő: Gondáné Bodorik
Orsolya
II. Árvai Zsófia (Túrkevei Petőfi
Sándor Általános Iskola)
Felkészítő: Soós Lajosné
III. Tóth Maxim (Túrkevei Petőfi

Könyvtárosok

Kézműves termékek vására
A Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
október 6-án első alkalommal
rendezte meg a Kézműves termékek vásárát a Közösségi Ház előtt.
A rendezvény célja, hogy szélesebb körben népszerűsítse a kézzel készített portékákat.

A vásár nagyon jó hangulatban
zajlott, szerencsére az időjárás is
kedvező volt, hiszen egész délelőtt
sütött a nap. Tizennégy kézműves
és őstermelő árulta termékeit,
melyek között megtalálhatóak voltak a sajtok, ivólevek, savanyúságok, befőttek, szörpök, mézek,
fajátékok, hímzett- és horgolt termékek, gyógynövényes teák és természetes kozmetikumok is.
A rendezvénnyel hagyományt
szeretnének teremteni, a Kft. tervei
között szerepel minden hónapban
megrendezni
a
programot.
Legközelebb november 17-én
szombaton 8 és 13 óra között várják kézműves termékekkel az
érdeklődőket.
Veres Nikoletta
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Elek Tímea alkotásai Budapesten
Idén második alkalommal rendezték meg a RUG ART FEST kiállítást október 8-a és 22-e között a
Bálna Budapest, első emeleti
Makett termében. A kortárs szőnyegszövő művészeti fesztiválra a
mezőtúri Elek Tímea tervező és
szövő is meghívást kapott.

szőnyegtervezők legújabb kollekcióit, lakástextil termékeit. A szervezők a fesztivál megszervezésével
szeretnék felhívni a figyelmet a
szőnyegtervezés
szépségeire,
lehetőségeire,
a
magyar
szőnyegtervezők magas színvonalú
termékeire.
A tárlaton 60 alkotó mutatkozott
be, akik között Tímea saját tervezésű és szövésű szőnyegei is láthatóak voltak. A mezőtúri tervező
elmondta, hogy édesanyjától - Elek
Ferencné Jolika - tanult szőni, aki a
mai napig mellette áll mindenben,
biztatja őt. Budapesten a Bálnában
a textilművészek között mutathatta
be csodás munkáit és ezzel együtt
azt is, hogy Mezőtúr nagy értékű,
népművészeti iparterméke a túri
szőnyeg, ami a Badár díszedények
mellett öregbítette városunk hírnevét.
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Színházi előadás Mezőtúron
November 29-én 19 órától a Körúti
Színház előadását tekinthetik
meg az érdeklődők a Városi
Színházteremben.
Neil Simon Mezítláb a parkban
című vígjátékában Corie és Paul –
friss házasok – egy hatodik emeleti,
lift, fűtés és berendezés nélküli
New York-i lakásba költöznek.
Súlyosbítja a helyzetet Corie mamájának megjelenése, aki rémülten
észleli a sivár körülményeket.
Távozása után viszont némileg enyhül a helyzet, amikor az ifjú pár
megismerkedik Mr. Velascoval, a
fölöttük lakó úriemberrel, aki rögtön számos jó tanáccsal látja el

újdonsült szomszédait. Corie fejében megszületik a nagy ötlet: össze
fogja boronálni magányos mamáját
a vagány Velascoval. E célból egy
görbe estét töltenek négyesben
valamelyik vendéglőben. Az estnek
több tanulságos következménye
van: Corie és Paul jól összevesznek,
ezért Corie kizárja Pault a hálószobájából. A mama viszont Velasco
lakásában tölti az éjszakát... A
világhírű film, mára országos hírűvé vált előadása, megállíthatatlanul
robog túl a 150. előadáson.
Forrás: www.korutiszinhaz.hu

Fotó: Metzker Krisztina

A budapesti rendezvény célja, hogy
bemutassa a kortárs magyar

Veres Nikoletta

Meghívó
A városban működő „Együtt-egymásért” Daganatos Klub meghívja
Önöket és családtagjaikat a soron következő klub napjára. A téma a daganatos betegség feldolgozása, ezzel való együttélés. Ezen a napon az EFInél újonnan megalakult Lelki Egészség Központ képviselője Havas
Magda pszichológus tart előadást.
Szeretettel várjuk az érintett betegeket és hozzátartozóikat, akik küzdenek ezzel a betegséggel. Az előadás 2018. október 29-én 14 órától lesz
megtartva Mezőtúron a Közösségi Ház 124-es termében.
A klub tagsága
Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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20 éves a Mezőtúri Szivárvány Népezenei Egyesület
Idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját a Mezőtúri Szivárvány
Népezenei Egyesület. Ebből az
alkalomból minősítéssel egybekötött népzenei találkozót rendeztek a
Közösségi Ház nagytermében október 14-én délután.
Az eseményen a mezőtúri csoportok mellett kisújszállási, cibakházi,
kunszentmártoni, túrkevei és szolnoki fellépőkkel is találkozhatott a
közönség.

A Búzavirág Népdalkör katonadalokat
énekelt.
Patkós Éva városi képviselő köszöntötte

A zsűri tagjai Karapancsevné Jász Ildikó,

a résztvevőket.

Dr. Lengyel Erzsébet és Birinyi József a
zsűri elnöke értékelte az egyéni és csoportos produkciókat.

A Mongol Agrár Zrt. Népdalköre aratási
A Szivárvány Citerazenekar műsora
nagy sikert aratott.

A Megyei Népzenei Találkozó
nagyon jó hangulatban ért véget. A
programról bővebben a Mezőtúr és
Vidéke következő lapszámában
olvashatnak.

csokrot és böszörményi népdalokat
Simon Évi minősítő műsora klarinéttal.

adott elő.

Veres Nikoletta

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
Új rovatunkban Olvasóink memóriájának felfrissítésére teszünk
kísérletet, és ennek lényege: hírérték alapján válogatva felidézzük a hírek világából, mi minden
történt Mezőtúron, Mezőtúrral
lakóival, visszalépkedve az időben öt évenként. Ezúttal 19882013. között, az október végén és
november elején történtek kerültek a rovatba.
5 éve : 2013. november 6-án és 7-én
– a hazai vidékfejlesztés jegyében
kétszer is országos találkozó színhelyéül szolgált Mezőtúr. Előbb a
Városi Oktatási Centrum (volt főiskolai épülete) adott otthont a kézművesek országos találkozójának,
ahol Búsi Lajos helyettes államtitkár, Gábor János főiskolai rektor és
Herczeg Zsolt polgármester mellett
több szakember szólt arról, milyen
fontos a nyilvánosság elé tárni a
különböző tájegységeken ma is élő,
a hagyományos tudáson alapuló
kézművesség produktumait. Egy
nappal később a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat megyei referensei és
Mezőtúr város vezetői tanácskoztak a polgármesteri hivatalban,
témaként többek között a 20142020. közötti időszakra vonatkozó
Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatos társadalmi egyeztetés eredményeit ismertették.
10 éve : 2008. október végén – arról
szólt egy rossz hír, hogy ismét megrongálták a városban az újvárosi
református templomot. A halottak
napja és a reformáció ünnepe előtt
bezúzták az ablakokat, megrongál-

ták az esőcsatornát, valamint a vandálok a falnál végezték el szükségletüket.- Sajnos nem egyedi esetről
van szó, a kazettás ajtót például
rendszeresen berúgják, csak úgy
kedvtelésből – nyilatkozott az eset
kapcsán a református lelkészi hivatal elnök-lelkésze. A bűncselekményről a városi rendőrkapitány is,
beszélt, miszerint nem egyszerű az
ilyen ügyeket felderíteni, mert a
rongálást többnyire csak napok
múltán fedezik fel, és jelentik be
rendőrségen.(Óvatosan írjuk le: így
a 2020. felé közeledve, mintha
kevesebb lenne a templom- és sírrongálás, reméljük, nem tévedünk…)
15 éve : 2003. október 30-án - jeles
és a hazai rendszerváltás karizmatikus alakjának számító vendége volt
a városnak, Orbán Viktor személyében. Fidesz-elnökként látogatott el
Túrra, a Szegedi Kiss István
Református Gimnázium új sportcsarnokának avató ünnepségére. A
2002-ben választást vesztő, ám
2010. óta immár zsinórban harmadszor győző politikus az MTI tudósítása szerint a sport fontosságáról
akkor úgy fogalmazott: „a divatossá
vált kétkedés világában a sport
segíthet abban, hogy a fontos erkölcsi, etikai értékek a helyükre kerüljenek”. 2003-ban távolabbra mutató, talán a 2002-es választási kudarcot boncolgató üzenettel is szolgált:
„Csak miután elkészült a nagy mű,
azután kerülnek elő a rejtett hibák,
apróbb fogyatékosságok. Ez így van
saját otthonunkkal is, ahol a beköl-

tözés után derül csak ki, hogy jobb
lett volna, ha a balos ajtó helyett a
jobbost választjuk”. (A megfelelő
„ajtót” aztán 8 év múlva, 2010-ben
megtalálták, és azóta már egy a
tábor, egy a zászló, azaz némi képzavarral ajtókilincs.)
20 éve : 1998. késő őszén - két
sportolás közbeni életmentés híre
futott végig a sajtóban. Az első
Budapesten a nevezetes magyar
futballklub, a Ferencváros-pályáján
történt, ahol Udvarácz Milán, a
zöld-fehérek kapusa egy ütközésnél lenyelte a nyelvét, és csak edzője, Nyilasi Tibor szakszerű beavatkozása mentette meg a hálóőr életét. Mezőtúron hasonló baleset történt, szerencsére ott is megelőzték
a tragédiát. A helyiek serdülői a
Fegyvernek hasonló korú együttesével küzdöttek a bajnoki pontokért. A mindössze 15 esztendős
Szűcs Lajosnak, a túriak egyik játékosának egy ütközésnél szintén
hátra csúszott a nyelve, azonban
két edzője, Varjú Vince és Muzsai
Róbert, valamint Orosz Lajos játékvezető résen volt, észlelték a bajt,
és azonnal elsősegélyben részesítették a fiatal focistát. Szűcs Lajos
azóta már jól van, remélhetőleg
még sokáig csapata rendelkezésére
fog állni – írta akkor a megyei napilap.
25 éve : 1993. novemberében – az a
hír látott napvilágot, hogy a mezőtúri önkormányzat értékesíti a
tulajdonában lévő önkormányzati
lakásokat, szám szerint, mintegy
négyszázat. Az elhatározást tett

követte, és aki készpénzért vette
meg, annak a lakásár 40, aki pedig
részletre, annak a 80 százalékát kellett kifizetni. A befolyt pénzből az
önkormányzat új saját erős lakások
építéséhez támogatási alapot hozott
létre. A támogatás igénylésének
előfeltétele, hogy az építkezni szándékozó rendelkezzen építési telekkel, amihez egyébként szintén hozzásegítheti az önkormányzat méltányos áron. (Ez is megérne egy
misét: vajon milyen tényleges segítséget jelentett ez a lakás után
vágyakozóknak, mennyien tudtak
ily módon új otthonhoz jutni?
Egyéni példákról is írhatnak a közlési szándékkal felvértezettek.)
30 éve : 1988. november elején pedig az a hír röppenhetett szárnyra, hogy eredményes évet zártak a
mezőtúri skeetlövők. Az idei
Magyar Népköztársasági Kupa versenysorozatában különösen kitűnően szerepeltek, helyezéseik
önmagukért beszélnek. A versenyzők közül férfi egyéniben 200
korongban: 1. Gosztola Tibor.
Junior egyéni 200 korongban: 2.
Varga Zoltán. Ifjúsági 75 korongban: 1. Szabó István. A felnőtt
vadászszámok csapatversenyében:
1. Újpesti Dózsa, 2. Zalka MKMFSE,
3. H. Szabó Lajos SE. A skeetlövészet
összesített csapatversenyét a
Honvéd Szabó Lajos SE nyerte.
A Visszapillantó médiaszemle nyomán készült, így az esetleges tévedés az akkori krónikásoké.
Lazányi József
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A Kossuth iskola diákja Debrecenben
Október 8-án a Mezőtúri Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Kossuth Lajos MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolájának harmincegy tanulója három kísérő pedagógussal látogatott el Debrecenbe
a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató
Központba.

Az utazás és a program egy nyertes
pályázatnak köszönhetően valósult
meg.
Az egész napos látogatás során
bepillantást nyerhettek a gyermekek a média világába. Bűvösvölgy
élményközpontú foglalkozásain

megismerkedtek a média hatásmechanizmusaival, és elsajátították a
tudatos médiahasználat alapjait
különböző foglalkozások keretében. A gyermekek filmet forgattak,
híradót és magazint készítettek,
reklámot gyártottak valamint azt is
kipróbálhatták, hogy milyen a
szinkronizálás.
A program során az internet előnyeire és veszélyeire is felhívták a
diákok figyelmét, ugyanis fontos
hogy az előnyök kihasználása mellett a biztonságos használat feltételeivel, a kockázatokkal és veszélyekkel is tisztában legyenek a
nebulók.
Kovács Tímea 6.a osztályos tanuló a médiaszakkör oszlopos tagja
elmondta, hogy örök élmény marad
számára
a
kirándulás:

Miután
megérkeztünk
Debrecenbe, elpakoltunk és kezdődhetett a „móka”.
Pakolás után egy zsibongó nevezetű teremben gyülekeztünk. Ott
elmondták, hogy mit csinálunk
majd, mik a szabályok. Négy 8 fős
csapatra osztottak bennünket:
piros,zöld, kék és narancssárga színekre.
Készíthettünk reklámot, egy történetet állítottunk össze, újságot
szerkeszthettünk, forgathattunk
híradót, szinkronizálhattunk és színészkedhettünk is egy kisfilmben,
amit mi forgattunk le. Filmet mindenki készített és a csapat összes
tagja szerepelt benne. A nap folyamán három 10 perces szünetünk
volt és egy 30 perces ebédszünetünk. Sajnos 15 órakor el kellett
búcsúznunk
Bűvösvölgytől.
Mindenki úgy ment haza, hogy jól
érezte magát és szívesen elmenne
máskor is. Esetleg akit érdekel lesz
tábor,amire minden gyermeket várnak szeretettel.
Veres Nikoletta
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ELHUNYTAK

közéleti lap

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

Tóth Ferencné Csikós Katalin élt 81 évet,
Fazekas Sándor élt 79 évet,
Koma Ferenc élt 88 évet,
Borsos Erzsébet Ilona élt 70 évet.

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.

Ajtai Leonardo Sándor
(Faragó Gina)

Csontos Roland
(Jobbik Anna)

Kerékgyártó Zoltán
(Bihari Mónika)

Rafael Norbert Lorenzo
(Fehér Angéla)

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.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár :
Október 26-november 1-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445
November 2-8-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Állatorvosi ügyelet :
Október 27-28-án
dr. Nagy Levente

Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257
November 1-2-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
November 3-4-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok
elszállítása,
- közterületen elhullott állatok
bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig,
- délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időn túli megkereséshez telefonon egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester

ÚJSÁGKIHORDÓKAT KERESÜNK!

Rafael Miklós Kevin és Rafael László Benjamin
(Rafael Klaudia)

Szőke Dorina
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