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Megjelenik kéthetente
Ismét lesz mezõgazdasági gépészmérnök képzés
Mûszaki felsõoktatás és vidékfejlesztés Mezõtúron

A Szolnoki Fõiskola megszûntette mezõtúri mezõgazdasági karát, az oktatást Szolnokra
vitték át. Herczeg Zsolt,
Mezõtúr város polgármestere,
valamint Dr. Dávidházy Gábor
fõiskolai tanár, az egykori
mezõtúri kar vezetõ oktatója
2011 nyarán megkeresték a szegedi Gál Ferenc Hittudományi
Fõiskolát, illetve annak fenntartóját,
a
Szeged-Csanádi
Egyházmegyét annak érdekében, hogy vállalja fel az ötven
éves múltra visszatekintõ
mezõtúri mûszaki felsõoktatás
újraindítását.
A szegedi Fõiskola elvállalta,
hogy a már meglévõ Teológiai
Kara és Humán Tudományi
Kara mellett biztosítja a mezõtúri mezõgazdasági felsõoktatás folytatását egyházmegyei
fenntartói háttéren. A Fõiskola
tekintettel volt arra, hogy

Mezõtúr az Egyházmegye területére esik, és az Egyházmegye
is kész támogatni olyan helyi
kezdeményezéseket, amelyek
az ottani közösségek és a régió
javát szolgálhatják azzal, hogy
az egyházi felsõoktatás küldetésének megvalósításán keresztül
járulhatnak hozzá a vidék gazdasági és egyúttal szellemi-lelki
megtartó erejének növeléséhez.
Fontos tényezõ, hogy mindebben a katolikus egyház és más
keresztény felekezetek gazdag
képzési tradícióira lehet építeni
a vidéki lakosság képzésének,
szociális felemelésének szolgálatában, újra lehetõséget biztosítva a mezõgazdasági termelõmunkában való helytállásra felkészítõ képzési-nevelési programok indítására.
A Fõiskola mezõtúri felsõoktatási szerepvállalása nem piaci
tevékenység, hanem - az

önfenntartásra törekedve újabb eszközöket vezethet be a
társadalom szolgálatában, elsõsorban a magyar vidék erõsítésében. A felsõoktatási célok
megvalósításához szükséges
vagyonnal Mezõtúr városnak
kell rendelkeznie, az egyházi
felsõoktatási intézmény csak
használatba kaphatja a szakmai
feladatok ellátását lehetõvé tévõ
ingatlanokat és ingóságokat.
Noha a használatba adás még
nem valósult meg, de a szegedi
fõiskola 2011 decemberében
létrehozta mezõtúri Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Intézetét, azzal a feladattal,
hogy mielõbb lásson hozzá a
mai igényeknek megfelelõ felsõoktatási, valamint a felnõttképzéshez és a közoktatáshoz
is kapcsolt vidékfejlesztési
célok megvalósításához. Az
egyházi felsõoktatási intéz-

Tájékoztató Mezõtúr Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetésérõl
Az új Áht. 24.§ (2) bekezdésének értelmében a polgármester a központi költségvetés
kihirdetését követõ 45 napon
belül köteles a képviselõ-testületnek benyújtani a költségvetési rendelettervezetet.
Ennek a kötelezettségnek
eleget tettem és Mezõtúr Város
Képviselõ-testülete a 2012. február 9-i soron kívüli ülésén tárgyalta a 2012. évi költségvetési
rendelettervezetet, amelyet az
ülést megelõzõen, együttes
bizottsági ülésen ismerhettek
meg a képviselõk.
A képviselõ-testületi tagok

hozzászólásaikban megállapították, hogy rendkívül nehéz
költségvetési év vár az önkormányzatra. A gazdálkodásban
az önkormányzat likviditásának a megõrzése lesz a legfontosabb feladat ebben az évben.
Annak érdekében, hogy
ennek a feltételnek meg tudjon
felelni a város, a tervezetben
kimutatott hiány összegét a
rendelet elfogadásáig jelentõs
mértékben csökkenteni kell.
Ezért a képviselõ-testület a
következõ hetekben elvégzendõ feladatként határozta meg a
szerzõdések áttekintését, a

nem kötelezõ, önként vállalt
feladatok szükségességének
felülvizsgálatát, a dologi költségek indokoltságának áttekintését. Ezeknek a költségeknek a
csökkentésével kell elérni a
jelenleg tervezett hiány mérséklését.
A képviselõk a fentiek alapján a rendelettervezetet elsõ
olvasatnak tekintették és várhatóan 2012. március 8-án kerül
sor a 2012. évi költségvetési
rendelet elfogadására.
Mezõtúr, 2012. február 10.
Herczeg Zsolt
polgármester

mény - amely nevét az új
Felsõoktatási Törvény már Gál
Ferenc Fõiskolára rövidítette –
az intézet vezetésével Dr.
Dávidházy Gábort bízta meg.
Az intézet elsõ irodáját a mezõtúri Városházán nyitotta meg,
ahol a Petõfi téri épületbe való
beköltözésig fog mûködni. Dr.
Dávidházy Gábor intézetigazgató és munkatársai már hozzáláttak a mezõgazdasági gépészmérnök és mezõgazdasági szakok felsõoktatási akkreditációhoz, a felnõttképzési és a vidékfejlesztési programok elõkészítéséhez. Az intézet elérhetõsége:
Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Intézet
5400 Mezõtúr, Kossuth Lajos tér 1.
tel.: 56/850-151; 56/850-181
e-mail: mvintezet@gfhf.hu
Dr. Kozma Gábor rektor

IDÕPONTVÁLTOZÁS!

Nátha, influenza
kezelése
homeopátiával
Dr. Bakti Éva
homeopátiás orvos
elõadása
Február 28. (kedd)
17.30
Közösségi Ház
nagyterem
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Mezõtúr Város Képviselõtestülete 2012. január 26-ai
soros ülésén önkormányzati
rendeletet alkotott
- az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal gazdálkodás
szabályairól szóló 19/2009.
(IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról,
- az átmeneti gazdálkodásról
szóló 38/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról,
- Mezõtúr Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 14/2005.
(V.13.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérõl ,
- Mezõtúr Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 10/2006.
(V.12.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérõl,
- Mezõtúr Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 7/2007.
(V.11.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérõl,
- Mezõtúr Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 11/2008.
(V.9.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérõl,
- a közüzemi vízmûrõl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamû használatáért
fizetendõ díjakról szóló többször módosított 30/2004.

(XII.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl,
- a vállalkozások támogatásáról szóló 39/2003.(XII.12.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
20/2008.(VII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl,
- a 2005. augusztus 15-23.
között lehullott nagy mennyiségû csapadék okozta belvíz miatt
a személyi tulajdonú lakóépületekben keletkezett károk enyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról szóló
28/2005.(IX.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérõl,
- Mezõtúr Város Önkormányzata a Mezõtúr Városi Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal
való együttmûködésrõl szóló
12/2007.(VI.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl.
A rendeletek teljes szövege
megtekinthetõ a Polgármesteri
Hivatal Mezõtúr Polgármesteri
Kabineténél, valamint a városi
könyvtárban.
A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a
Városháza portáján lehet igényelni.
Mezõtúr, 2012. február 9.
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Kedves Szülõk és Nagycsoportos Óvodások!
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket
Iskolanyitogató délelõttjeinkre:

Újváros: 2012. február 25. (szombat) 9.00 óra
(Szegedi Kis István tér 2.)
Rákóczi: 2012. március 3. (szombat) 9.00 óra
(Rákóczi út 40.)
Kossuth: 2012. március 10. (szombat) 10.00
óra (Kossuth út 82.)
További Iskolanyitogató programjainkról az óvodákon illetve honlapunkon (www.mkki.hu) keresztül
nyújtunk tájékoztatást.
Mindenkit szeretettel várunk!
A leendõ elsõs tanító nénik és az iskolák tantestülete

Mese –varázs!
Az élõ mese varázserejét
tapasztalhattuk meg
2012. január 23-án délelõtt a gyermekkönyvtárban, ahová negyedik alkalommal szerveztük meg a
Magyar Kultúra Napja
alkalmából nagycsoportos
óvodásaink számára a
mesemondó délelõttöt.
Ebben az évben kilenc kedves kis mesemondó juttatott
bennünket a mese szárnyán a
képzelet birodalmába, s
miközben õk kipirult arccal
meséltek,
s
bejárták
Meseország tájait, hogy onnan
majd a való világba érkezhessenek, mi felnõttek is jól szórakoztunk: együtt nevettünk,
izgultunk, szorítottunk a bajba
került hõsnek, s közben egy
kicsit újraélhettük gyermekkorunkat!
„A gyermek és a neki mesélõ
szülõ között olyan kapcsolat
teremtõdik, amely nélkül nem
érdemes élni.” (Lázár Ervin)
Mindezen gondolatok hatására - és mert mi óvodapedagógusok fontos feladatunknak
tartjuk a mese megszerettetését és az olvasóvá nevelés
megalapozását már óvodás
korban- hirdetjük meg immáron negyedik éve ezeket a
mesemondó délelõttöket.
A helyszín adott volt, amiért
most is köszönetünket fejezzük ki Némethiné Tolnai Edit
gyermek-könyvtárosnak, aki
négy évvel ezelõtt felajánlotta,
és azóta minden évben biztosítja, hogy a gyermekkönyvtárban adják elõ a gyermekek a
meséiket. Ebben az évben a
csodálatos Emléklap mellé amit Kovács Gáborné óvónéni
ervezett még az elmúlt évben-,
minden mesemondó gyermekünket megjutalmazhattunk
egy-egy mesekönyvvel is.
Mindezért a Túri Olvasókör
tagjainak fejezzük ki köszönetünket - akik Patkós Éva
óvónéni közbenjárására évek
óta segítenek nekünk, s ebben
az évben három mesekönyvet
ajánlottak fel, és Kontér Béláné
intézményvezetõnknek, aki-

nek javaslatára minden tagóvoda felajánlott egy-egy
mesekönyvet erre az alkalomra. Nagy örömet szereztek
ezzel valamennyi kis mesemondónknak!
Kiss Virág (Gyermek-kert
Óvoda)- A három kismalac és a
farkas.
Pók Hajnalka (Gyermek-kert
Óvoda)- A fogfájós nyuszi.
Hrncsárovics
Richard
(Gyermek-kert Óvoda)-A kismalac és a farkasok.
Varga Zoltán (Gyermek-kert
Óvoda)-A kisgömböc.
Cina Viktória (Mesekert
Óvoda)- A három pillangó.
Gyarmati
Helga
(Harmatcsepp Óvoda)- A kiskakas gyémánt félkrajcárja.
Tóth Levente Péter (Csodavár Óvoda)- A vajaspánkó.
Debreczeni Dániel (Csodavár Óvoda)- Az orsó, a metélõ
és a tû.
Avramucz Ruben Manó
(Csoda-vár Óvoda)-A kiskakas
gyémánt félkrajcárja.
Óvodásaink
gyönyörûen
megtanulták a választott meséket és kedvesen hangsúlyozva,
néhányan édesen selypítve tolmácsolták a hallgatóság felé.
Mert, hogy volt hallgatóság az
idén is! Az óvó nénik mellett a
Csoda-vár Óvoda „Süni” csoportos gyermekei is szurkoltak
a kis mesemondóknak- leginkább persze a csoporttársuknak, Tóth Levinek- és tekintetükbõl, tapsaikból arra következtethettünk, hogy igazi örömet jelentett számukra ez a
délelõtt. Mesemondó délelõttünk végén a „zsûri elnökünk”
- Edit néni-, kedves „mesei
gondolatokkal” is megtöltötte
kis mesemondóink batyuját,
hogy majd további útjuk során
ezekbõl töltekezhessenek!
Köszönjük a kis mesemondóknak és az õket felkészítõ szülõknek, óvodapedagógusoknak ezt a szép délelõttöt!
„Amíg mese él az emberek
körében, kevesebb hely jut ott
a rossznak” (Bánffy György)
Lázárné
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„A jóért tenni kell, magától semmi nem változik”

A Polgármesteri Hírlevél
2012. január 23-án megjelent
számában Herczeg Zsolt polgármester levelét olvasva határoztam el, hogy pár sorban
leírom gondolataimat, amit a
Polgármester Úr szavai indítottak el bennem.
Ehhez szó szerint idéznem
kell néhány mondatát: „…a
napi gondok szorításában nem
jut elég figyelem közös ügyeink szemmel tartására…” „…
ugyanakkor
szomorúan
tapasztalom, hogy sokan alapszinten sem hajlandóak tájékozódni környezetük, saját életterük történéseirõl, mert az
idõk során közömbössé váltak
közös ügyeink iránt…” „A mi
közösségünknek fel kell ismernie: Mezõtúr megújulásában
fontos tényezõ a sokat emlegetett összefogás.” „Mert összefogással hegyeket tudunk megmozgatni, építeni.”
Igen! Ezek a szavak életünk
minden területére érvényesek,
igazak!
Mi „Kóborkások”, akik még
maradtunk, minden nap
tapasztaljuk a közömbösséget,
a nemtörõdömséget. Pár évvel
ezelõtt, amikor megalakult az
egyesület, hihetetlen lelkesedést, összefogást tapasztaltunk. Volt 31 alapító tagunk,
több mint 100 pártoló tagunk,
fizették a tagdíjakat (500 Ft/
hó), sokan ajánlották fel munkájukat, egyéb segítségüket,
sok vállalkozó, szakiparos
munkát, fuvart, építõanyagot,
stb. Két éve már jogosultak
vagyunk a személyi jövedelemadó 1%-ra. Kaptunk is sok fel-

ajánlást. Városunktól is kaptunk 2-3 alkalommal pénzbeli
segítséget. Amit eddig elértünk, ezekkel a segítségekkel
tehettük. Mindent hálásan
köszönünk!
Ám, a lelkesedés, a támogatási kedv fokozatosan elfogyott. Legtöbb alapító tagunk
egyszer sem jelent meg az
összejöveteleinken, hívásainkra nem válaszoltak, pedig
egyetértettek az alapító okiratban elfogadott céljainkkal, aláírásukkal igazolták azt.
A pénzhiány mellett nagy
problémánk az, hogy alig
maradt néhány tagunk, akik
aktívan részt vesznek a munkánkban, ráadásul közülük
többen még aktív dolgozók,
akik csak munka után tudnak
segíteni. Így nagy teher nehezedik nyugdíjas munkatársainkra.
Ezúton szeretnénk megszólítani azokat a nyugdíjasokat,
akik éreznek magukban erõt,
van szabadidejük, csatlakozzanak hozzánk! Fogjunk össze!
Nagyon jó csapatot lehetne
kialakítani. Szeretnénk, ha
minél több férfi is jelentkezne!
Vannak esetek, amikor mindenképp szükség lenne férfiak
segítségére. (kutyamentés,
felelõtlen gazdák meggyõzése,
segítség az építkezésen, stb.)
Természetesen nem egész
napos elfoglaltságra gondoltunk, de szeretnénk, ha szükség van rájuk, elérhetõek
legyenek, az önként vállalt
munkaterületen segítsenek!
Több ideiglenes befogadóra
lenne szükségünk, mivel a

menhely, a fent leír- tott állatokat is szeretik.
tak
ismeretében Minden eszközzel próbálnak
rajtuk segíteni. Ehhez a munmég épülget.
Kérjük, gondolja- kához nemcsak szív és lélek,
nak arra, hogy a hanem kéz, láb és akarat kell!
kóbor kutyáknak Tehát dolgozni és menni kell,
VAN / VOLT gazdá- ha szükséges.
Kérem a mezõtúriakat, nézjuk. Ne az állatokat
hibáztassák, hogy zenek magukba, biztos sok
az utcán vannak. A ember szívében van segítõgazdák felelõtlensé- készség és könyörület. Nem
ge, a rossz kerítés, hiszem, hogy a város lakosai
„-kiengedem kicsit, között csak ez a pár ember
hadd szaladgáljon, van, aki állatvédõként gondolmajd visszajön” „-megörege- kodik. Kérem, írjuk át közösen
dett, már nincs szükség rá” ezt a levelet, sokkal, de sokkal
„-kaptunk egy kiskutyát, optimistább hangulatúra.
A „Kóborkások” aktívan dolmilyen édes, menjen a régi”
„-mindent tönkretesz, felássa a gozó és támogató tagjai nevékertet, tyúkozik, nem kell ben köszönöm, hogy „meghalltovább”… Éheztetik, rosszul gattak”.
Adószámunk: 18841170-1-16
bánnak vele, így világgá megy.
Számlaszámunk a K&H
A kutya önszántából sosem
hagyná el a gazdáját. Az ilyen Banknál: 10402049-00017023emberek vajon hogy számol- 00000007
K. K. Az egyik elkötelezett
nak el a lelkiismeretükkel?
nyugdíjas állatvédõ
A XXI. században élünk! Ma
már életünk része
kell, hogy legyen
az állatvédelem.
Sok-sok szervezet
mûködik hazánkban,
kisebbnagyobb sikerrel.
Sokan küszködnek
hasonló gondokkal,
mint
mi,
viszont
vannak
nagyon sikeres, sok
önzetlen, segítõkész taggal rendelkezõ egyesületek.
Õk mitõl mûködnek sikerrel? Azt
gondolom a bûvös
szavak: összefogás,
önzetlenség.
Mezõtúron is sok
állatszeretõ ember
„Leállt a szív, mely értünk dobogott,
él. Gondozza, szePihen a kéz, mely értünk dolgozott.
reti, dédelgeti házi
Számunkra Te sosem leszel halott,
kedvenceit.
Ez
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!”
nagyon jó. De mi
van azokkal az álla2012. február 16-án örökre itt hagyott
tokkal, akiknek ez
bennünket az a mindig vidám és lelkiisnem adatik meg?
meretes IGAZ EMBER, aki kezdetektõl a
Az ÁLLATVÉDÕK
KÓBORKA legnagyobb segítõje volt.
az utcán lévõ,
Búcsúzunk Tõled Dr. Begazy Feri bácsi!
kiéheztetett, bánMINDENT KÖSZÖNÜNK!
talmazott, bajbaju-
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy városunkban a
helyi autóbusz közlekedés
rendje 2012. március 01-tõl az
alábbiak szerint változik:
1-es járat indulási idõpontjai: 07:35, 09:50, 15:10, 17:00
az Újváros irányába (hurok
alakú útvonal)
közlekedik: szabadnapok
(szombat) kivételével naponta
4-es járat indulási idõpontja: 05:50 a Vasútállomásra
közlekedik: munkanapokon
6-os járat indulási idõpontja: 05:07 a Kertváros irányába,
14:27 a KAEV irányába közlekedik: munkanapokon
Minden járat az Autóbuszállomásról indul és oda érkezik vissza.
Az 1-es járatról tovább utazási lehetõség a Kossuth téren
a
Vasútállomásra,
az

Autóbuszállomásról induló
alábbi Jászkun Volán Zrt.
helyközi járatokkal: 07:41,
10:42, 15:25, 17:15
A Jászkun Volán Zrt. helyközi járatai a városban helyi
menetjeggyel vehetõek igénybe.
A járatok útvonalai a táblázatokban olvashatóak.
A megállók megnevezésénél a korábban is használt
közismert
elnevezéseket
alkalmazzuk.
A járatok vonalvezetését a
mellékelt térkép szemlélteti.
További menetrendi információ munkaidõben az
autóbuszállomás 06-56-350018-as telefonszámán érhetõ
el.
Mezõtúr, 2012. február 21.
Polgármesteri Hivatal
Mezõtúr
Mûszaki iroda

Hirdetmény!
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy a
Szolnok – Lõkösháza vasútvonalon
2012. február 29.-én 0:00 órától 2012. április 15.-én 24:00
óráig pályaépítési munkák miatt, a vonatok módosított menetrend alapján közlekednek.
Menetrenddel kapcsolatban érdeklõdhetnek a
MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál 06 (40) 49-49-49 –
es telefonszámon vagy személyesen a vasútállomás jegypénztáránál.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Kellemes utazást kívánunk!
Sárvári Attila
állomásfõnök
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„Családom története…”

Újabb sikert könyvelhetnek el
a mezõtúri családkutatók. A
Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület által még 2010-ben
kiírt Családom története címû
pályázat eredményhirdetése
2012. február 10-én megtörtént.
A pályázatra 5 kiváló munka
érkezett be, amelyet az egyesület által felkért 3 bíráló véleményezett. Dr. Cseh Géza
fõlevéltáros, a szolnoki levéltár
munkatársa, B. Sipos Gabriella
tanárnõ, aki nagy tapasztalatokkal rendelkezõ családkutató és
Dr. Gombás István a helyi református gimnázium nyugalmazott
tanára igen alapos és körültekintõ bírálónak bizonyult.
A három bíráló írásban leadott
és egybecsengõ javaslata alapján, Pusztai Zsolt a Túri Fazekas
Múzeum igazgatója, az egyesület elnökhelyettese tartotta meg

az értékelést. Az öt pályamû
közül kettõ nem felelt meg a
kiírás feltételeinek, de mindkettõ igen értékes munkának bizonyult, ezért könyvjutalomban és
elismerésben részesültek.
A következõ három írás
között nem lehetett sorrendet
felállítani, így az elsõ 3 díjat –
értékes könyvjutalmakat – megosztva kapták. A budapesti
pályázó, Pályi Zsófia által
benyújtott kézirat egy református lelkészcsalád elsõként a
XVII. században Mezõtúron élt
Pályi Márton lelkipásztor, nótárius, majd fõbíró leszármazását,
életrajzi adatait ismerteti. A
pályázat magas szintû teológiai
és egyháztörténeti ismereteket
tükröz. Ezen értékek késztették
a református egyházat arra,
hogy különdíjat ajánljon fel a
pályázónak.

Mezõtúr Híres szülöttei
A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület 2012. február 10-én
emlékezett Dr. Czebe Gyula
születésének 125. évfordulójára.
A világhírû bizantinológus
életérõl, munkásságáról tartott
elõadást Farkas Zoltán a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem docense.
A kutató szakmai alapon és
magas színvonalon mutatta be
azt a sok ellentmondással teli
életutat, amelyet rövid aktív
élete alatt a magyar tudománynak adott.
Dr. Czebe Gyula Mezõtúron
született 1887. február 17-én. A
család Túrkevére költözött, ott
végezte elemi iskoláit. A túri
Református Gimnáziumban
érettségizett, majd Budapesten
járt Egyetemre. Édesapja Czebe
Antal,
édesanyja
Polgár

Zsuzsanna (Polgár János mezõtúri kerékgyártó leánya). Az
Ó-és középkori görög (bizánci)
irodalom,
nyelvtudományi
kutatásokban ért el jelentõs
eredményeket. Európa egyik
legképzettebb bizantinológusa
volt, munkásságát világszerte
elismerték. Sikereinek idõszaka
1905-1920 közé tehetõ. 1920
után 1930-ban bekövetkezett
tragikus haláláig (Balatonszentgyörgy) „Laza és szétfolyó lett
életem” írja egy levelében.
Az elõadáson megjelent legkisebb húga Czebe Erzsébet
tanárnõ is (Dr. Bereczki Lajosné
– Szolnok), aki meghatottan
mondott köszönetet a megemlékezésrõl.
Ezt az írást Farkas Zoltán elõadása alapján közzétette:
Szabó András
elnök

Kérném mindazon személyek jelentkezését akik bármilyen
információval, történettel, dokumentummal vagy fényképpel
rendelkeznek a mezõtúri nazarénus gyülekezetrõl vagy annak
tagjairól! A gyülekezet az 1880-as évektõl kezdõdõen létezett a
városunkban, 1968-ban még hat tagja volt. Bármilyen segítséget
szívesen fogadok! Bátori Lajos westham4@vipmail.hu vagy
06203666034

Kissné Mikes Éva a saját, tõsgyökeres mezõtúri családjáról
szóló pályamunkát adott be. A
több generáció által fontosnak
tartott és megõrzött dokumentumokat, fényképeket, és a családra vonatkozó adatokat egészítette ki a saját kutatási eredményeivel. A hihetetlenül gazdag képés dokumentumanyaggal helytörténeti szempontból is igen
értékessé válik a mû. Végül egy
helytörténeti szempontból rendkívül jelentõs pályázat mûhelymunkát tükröz, amelyben a
Családkutató Tagozat 4 tagja
(Ari Ilona, Dr. Nagy Éva Anna,
Kissné Mikes Éva, Soltész
Istvánné) a leghíresebb mezõtúri fazekas dinasztia, a Badár család történetét dolgozta fel.
Figyelemre méltó, alapos munka
eredményeit foglalja össze ez a
dolgozat, amelyhez a mezõtúri

anyakönyveken
kívül
a
dévaványai, sõt a füzesgyarmati
matrikulákban is sikerrel kutattak, feltárva a család eddig ismeretlen eredetét.
Külön köszönet jár a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Levéltár igazgatójának és munkatársainak, akik levéltári kiadványok felajánlásával gazdagították az elnyerhetõ pályadíjak
sorát, így mind az öt értékes
munka díjazásban részesült.
A beérkezett kéziratok olyan
helytörténeti értékek hordozói,
amelyek más módszerekkel
nem, vagy csak nehezen hozhatók a felszínre, és ez arra kötelezi és ösztönzi az egyesületet,
hogy átgondolva az eddigi
tapasztalatokat, tavasszal újra
kiírja a Családom története címû
pályázatot.
Szabó András elnök

„Szép Magyar Beszéd”
A Kossuth Lajos Általános és
Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Iskolában 2012. február 10-én került megrendezésre
a Kazinczyról elnevezett „Szép
Magyar Beszéd” verseny egyik
megyei fordulója. A verseny
résztvevõinek egy szabadon
választott és egy kötelezõ szövegértõ és értetõ, tartalmának
és stílusának megfelelõ hangú
tolmácsolása volt a feladat.
A verseny szervezéséért és
lebonyolításáért a Pedagógiai
Intézet megbízásával Varga
Katalin tanárnõ, megyei szaktanácsadó volt a felelõs.
A versenyzõk értékelése két
korcsoportban történt.
Helyezettek a 11-12 éves korcsoportban:
1. helyezett: Szõllõsi Letícia,
Petõfi Sándor Általános Iskola,
Túrkeve, felkészítõ tanár:
Retterné Gyenes Erika
2. helyezett: Szedlacsek
Aletta, MKKI Rákóczi Úti
Általános és Magyar-Angol Két
Tan. Nyelvû Iskola Mezõtúr,
felkészítõ tanár: Bánné Gaudi
Éva
3. helyezett: Fekécs Lili,
MKKI Kossuth Lajos Általános

és Magyar-Angol Két Tan.
Nyelvû Iskola Mezõtúr, felkészítõ tanár: Varga Katalin
Helyezettek a 13-14 éves korcsoportban:
1. helyezett: Vad Fanni,
Petõfi Sándor Általános Iskola,
Túrkeve, felkészítõ tanár:
Madarasi Magdolna
2. helyezett: Abai Andrea,
MKKI Rákóczi Úti Általános és
Magyar-Angol Két Tan. Nyelvû
Iskola Mezõtúr, felkészítõ
tanár: Bánné Gaudi Éva
3. helyezett: Szemes Imre,
Kaszap
Nagy
István
Református Ált. Iskola és
Óvoda Túrkeve, felkészítõ
tanár: Finta Zoltán
Gratulálunk a helyezetteknek és felkészítõ tanárjaiknak!
szervezõk
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MEGHÍVÓ
NEHÉZ KOR
Ámos Imre grafikái és vázlatai a szolnoki Damjanich János
Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményébõl
Megnyitó: Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria), 2012. február 29. 15 óra.
A kiállítást megnyitja: Dr. Egri Mária mûvészettörténész
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kiállításunkkal emlékezünk az idén 150 éves mezõtúri
Zsinagógára és Mezõtúr valamikori zsidó lakosaira.
A kiállítás 2012. április 1-ig látogatható.
Ámos Imre (1907-1944) festõ, grafikus, a 20. századi magyar
képzõmûvészet kiemelkedõ alakja.
Az 1930-as évek közepétõl, elsõsorban a szentendrei festõkhöz való csatlakozása után, mûvészetében egyre nagyobb szerepet kaptak a szimbólumok. Kiérlelõdött kompozíciós- és
alkotómódszerének, az „asszociatív expresszionizmusnak”
lényege, hogy a valóság és az álom együttesen jelenik meg.
Párizsban feleségével, Anna Margit festõvel járt tanulmányúton, ott ismerkedtek meg Marc Chagallal, akinek mûvészete
Ámoséval rokon.
A világháború közeledte, a vészkorszak eljövetele talán egyetlen másik magyar mûvésznél sem jelenik meg olyan elemi erõvel, mint Ámos Imrénél.
Valahol Németországban, munkatáborban halt meg.

A mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
a Szent István Katolikus Általános Iskola,
és a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN KFT
szervezésében kerül megrendezésre az

I.
Túri – Kistérségi
Amatõr Színjátszó Fesztivál
2012. május 25-én a Városi Színházteremben
A programra szeretettel várjuk kistérségünk – elsõsorban
diákszínjátszó csoportjainak jelentkezését a könyvtárban
A fesztiválon max. 30 perces színdarabok bemutatására
nyílik lehetõség.
Jelentkezni 2012. május 1-ig lehet a Városi Könyvtárban.
További információ: Boldog Mária 30/908-4757
Papp Andrea 20/375-1074

Együtt – Mezõtúrért
Portrébeszélgetések a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban
(Mezõtúr, Szabadság tér 17.)
egy csipet irodalommal és zenével fûszerezve.
Következõ vendégünk: Polgár
Péter a Cervinus Egyetem nemzetközi kommunikációs hallgatója, a mezõtúri Pont Rádió volt
munkatársa, a Teleki Blanka
Gimnázium
„öregdiákja”
Házigazda: Boldog Mária
Idõpont: 2012. március 2. 16.30
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Farsangi mulatság
2012. február 18-án a
Közösségi házba is beköszöntött a farsang. A szervezõk a
jelmezversenyen kívül teaházzal és kézmûves játszóházzal
várták a farsangozni vágyókat.
Sok ötletes és szép kivitelezésû
jelmezt láthattunk, volt, aki
királynõnek, boszorkánynak,
szobafestõnek
vagy
épp
Piroskának öltözött. A teaházban rengeteg féle teából választhatták ki a teakedvelõk az ízlésüknek megfelelõt, a játszóházban pedig szebbnél-szebb
álarcok születtek a szorgos kis
kezeknek köszönhetõen.
A jelmezverseny eredményhirdetését követõen jött a farsangi mulatság elmaradhatatlan
része, a fánkevés. Ezt az
Újvárosi Hagyományõrzõ Klub
hölgyei tették lehetõvé, akik
200 db finom fánk sütésével
járultak hozzá a délután sikeréhez.
A program zárásaként egy
Szegényné Fehérvári Ildikó
készítette kisze-bábbal és némi
hangoskodással a tél elûzése
következett. A menet a közösségi háztól indult a Katolikus
templomig, majd visszakanyarodott a kisze-báb meggyújtásának helyszínéig, ahol nagy üdvrivalgás közepette elégettük
azt. Reméljük sikerrel jártunk
és nemsoká beköszönt a madárcsicsergéses tavasz.
A jelmezverseny díjazottjai:
Fazekas Anna és Fazekas Flóra
– boszorkányok, Major Levente
– varázsló, Medgyes Melitta –

Megyei Diákolimpia 2012-02-15 III és IV korcsoport. Mezõtúr Városi Sportuszoda.

méhecske, Szegény Diána –
bûbájos boszorka
A szervezõk köszönetüket
fejezik ki az alábbi személyeknek:
Mezõtúri Katasztrófavédelmi
Kirendeltség,
Index
TV,
Némethiné Tolnai Edit
Zsûri: Papp Erika, Szarka
Imréné,
Szûcs
Dániel,
Ceremónia-mester:
Nagy
Zoltán, Kisze-báb készítõje:
Szegényné Fehérvári Ildikó,
Nyereménytorták:
Peppino
Cukrászda, Tibi Cukrászda,
Fánksütés:
Újvárosi
Hagyományõrzõ Klub (Kádár
Istvánné, Bíró Lajosné, Sváb
Lászlóné, Patkós Szilveszterné,
Kun Péterné, Balogh Sándorné,
Arany Ilona), Kézmûveskedés:
Kelemen Márta,
A rendezvényrõl tekintse
meg képtárunkat a következõ
címen: www.mkskft.hu
Orosz A.

Színház
Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló
Gózon-bérleteseket, hogy a következõ elõadásra
március 1-jén - csütörtökön kerül sor.
Mûsoron: Kálmán Imre: Cirkuszhercegnõ nagyoperett két részben.
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház elõtti parkolóból.
Papp Erika

A mai napon az uszodában a
megye legjobb felsõ tagozatos
úszói gyûltek össze. Több mint
100 indulóval, profi és amatõr
kategóriában mérték össze erejüket mind a négy úszásnemben. Kint ítéletidõ tombolt, az
uszodában pedig az adrenalin,
nemcsak a gyerekekben, hanem
a szülõkben is, sokszor hevesebben is, mint kellett volna!
Egy-két kizárástól eltekintve a
verseny rendben, szabályosan
zajlott le. A verseny során
nehéz pillanatok is adódnak
mind a versenyzõk, mind a
bírák számára. Sajnos pont az
én pályámon, ahol idõt mértem
kellett kizárni egy szolnoki kislányt, szabálytalan fordulóért,
aki így nem jutott be az országos döntõbe, pedig a legjobb
idõt úszta. Csató Blanka 100
háton századra azonos idõt
úszott egy szolnoki kislánnyal,
közöttük a verseny közepén
szétúszás döntött. Ketten újból
leúszták ezt a távot, ahol sajnos
nem a mi lányunk került ki
gyõztesként. Nagyon elkeseredett volt, de sikerült megvigasztalnom, és a 4x50 gyors váltóban sikerült a gyõzelem, így
negyedmagával
képviseli
megyénket.
Mezõtúri kiemelkedõ eredmények: Lengyel Norbert 100
gyors 1:00:18,100 hát 1:08:78;

Ádám Hajnalka 100 gyors
1:07:68, 100 pille 1:15:56; Nagy
Kitti 100 gyors 1:08:02, 100 mell
1:28:06; Ádám Dániel 100 pille
1:12:68; Kovács Petra 100 hát
1:24:27;
Kossuth Úti Iskola váltója:
Kovács Petra, Kötél Vera, Gál
Bori, Nagy Kitti
Refi váltója: Csató Blanka,
Seres
Flóra,
Szappanos
Daniella, Molnár Laura
Õk azok a versenyzõk, akik
országos döntõbe jutottak!!!!
Több remek eredmény született a dobogós helyezéseken
kívül is. A nagyon erõs mezõnyben, pl.: Uhrin Dani 1 századdal maradt le a dobogóról, még
Ádám Dani 5 század különbséggel lett elsõ, és jutott az
országos döntõbe. Külön gratulálnék Lengyel Norbert, és
Nagy Kitti versenyzõknek, akik
óriási idõvel jutottak tovább.
Különösképpen Kitti eredménye kiemelkedõ, aki két hete
már nem úszik az edzéseken,
mert nagyon beteg volt.
Szinte minden versenyzõ
javított a legjobb idején, amit el
is várok! Számomra a stagnálás
visszafejlõdés! Holnap délután
folytatódik a verseny, a megye
legjobb alsó tagozatos úszóival.
Csipes Andor
úszóedzõ

Megyei diákolimpia 2012-02-16. I-II-es korcsoport. Mezõtúr Városi Sportuszoda
Másnap az alsósok küzdelmeivel folytatódtak a versenyek. Itt is szép számmal
jelentek meg versenyzõk.
Nagy eredményt 1 úszónk
produkált. Bíró Csenge, aki
mindent megnyert, amit
lehetett:50hát,50mell,4x50
gyorsváltó.
50m-es fiú mellúszásban
egy ideje nem tudnak mit kezdeni remek úszóinkkal:
Mrena János 1.hely, Nagy

Zoltán 2.hely, Kiss Dávid 4.
hely!
REfi Váltója: Bíró Csenge,
Mester Lotti, Ozvald Maja,
Puskás
Lujza.
Szintén
Képviselik megyénket az
országos döntõben.
Nagy Kornél, Lakatos Zsolt,
és Kun Martin állhattak még
dobogóra ezen a napon.
Csipes Andor
úszóedzõ
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ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

Dr. Begazy Ferenc élt 82 évet,
Hartó Sándor élt 56 évet,
Várnai Antal József élt 68 évet,
Gyalog Mihály élt 71 évet,
Kara István élt 71 évet,
Törjék Lajosné Varga Ilona élt 80 évet,
Varga Lajos élt 90 évet,
Jassó Imréné Lévai Krisztina élt 89 évet.

közéleti lap

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

Gombás Bence
(Fórizs Judit)

Muraközy Kinga
(Kapusi Erzsébet)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Február 10-16-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Február 17-23-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Február 11-12-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Február 18-19-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/9635209
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Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail:
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