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Felhívás jótékonysági adakozásra!

Visszatekintõ
Karácsony közeledtével visszatekintünk az óév eseményeire,
eredményeire, történéseire, ennek tükrében hadd említsek meg
ezek közül néhányat.
Mezõtúr Város Önkormányzatának támogatásával a Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonproft Kft. két fõ
tevékenysége a sport és közmûvelõdés. Mindkét területen igyekeztünk az igénybevevõk igényeit kiszolgálni és segíteni azok munkáját. Sport- és kulturális programokat szerveztünk a város és térségünk lakosságának. Programjaink között legfiatalabb a maTúra, a
városnapi programsorozat és a Halloween Party. A gyermeknap
programja mellett legnagyobb örömünkre egyre többen vesznek
részt a Szent Iván-éji tûzugráson és az ahhoz kapcsolódó rítuson.
Méltán lehetünk büszkék az arTúr Fesztiválra és a Túri Vásárra,
amelyek messze földön is öregbítik városunk hírnevét. Mindkét
rendezvényt ebben az évben új helyszínen, új környezetben rendeztük meg, köszönet minden segítõnek. A Mezõtúr és Vidéke
lapban lehetõségeinkhez mérten igyekszünk megjelentetni a beérkezõ anyagokat, és tájékoztatást adni a város életérõl. A lap szerkesztõsége nevében az írásokat, cikkeket és sajtóanyagokat elkészítõ külsõs „munkatársainknak” köszönjük munkájukat, bízunk
benne, hogy jövõre is partnereink lesznek.
A Városi Sportcentrumban a tekések legnagyobb örömére új
pályatestet és automata tekebábu állító készüléket kapott a tekecsarnok. Már ebben az évben nõtt a városi tekebajnokságon nevezõ
csapatok száma. A lõtér környezete visszakapta régi arculatát a
bozótirtásnak köszönhetõen. A régi – új rugófal/teniszadogató fal
is megújult külsõvel várja a labdákat. Továbbra is ápolt, rendezett
környezetben várjuk a szabadidõ – és versenysportolókat. Ezúton
is nagyon köszönjük minden partnerünk segítségét, akik 2011-ben
támogatták munkánkat.
A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonproft Kft. munkatársai nevében áldott karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új esztendõt kívánok minden kedves
olvasónknak! Tisztelettel: Bordács László felelõs szerkesztõ

„Senki nem lehet olyan szegény,
hogy ne tudna jót tenni embertársaival”
Kedves Ünnepre Készülõ
Mezõtúriak!
Karácsony a jócselekedetek
idõszaka. Szeretteinkkel együtt
az adventi készülõdés közben
sem feledkezhetünk el azokról,
akik számára még az ünnep is
súlyos nélkülözést, kényszerû
lemondást tartogat. Különösen
szívszorító, ha ez a nehéz helyzetben élõ családoknál kisgyermekeket érint. Fontos, hogy az
idei ünnepen az õ asztalukra is
kerülhessen egy kis szeretetcsomag, ezért a város összefogásában bízva
Karácsonyi ajándékgyûjtést
hirdetek
rászoruló, nehéz sorsú, alapvetõ szükségleteket is tartósan nélkülözõ gyermekeink számára.

Hirdetmény
Mezõtúr Város Önkormányzata 2011. november 24-én elbírálta a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
„A” típusú pályázat: Összesen 49 db pályázat érkezett. Az ösztöndíjat 15 fõ nyerte el, a hallgatóknál az ösztöndíj folyósításának
idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ félév, összege 5.000
Ft/fõ/hó.
„B” típusú pályázat: Összesen 4 db pályázat érkezett. Az ösztöndíjat 4 fõ nyerte el, a tanulók, ha felsõoktatási intézménybe felvételt
nyernek a pályázatban kiírt feltételek szerint, az ösztöndíjat 3x10
hónap idõtartamra kapják, melynek összege 5. 000,- Ft/fõ/hó.
Herczeg Zsolt, polgármester

Felajánlható adományként
(nem terhelve pluszköltséggel a
családi kasszát) jó szívvel fogadunk elsõsorban feleslegessé
vált, kinõtt, megunt, vagy még
szeretett, de nélkülözhetõ, mások

Mezõtúr Város
Önkormányzata és a
Polgármesteri Hivatal
valamennyi dolgozója
nevében ezúton kívánok
a Mezõtúriaknak áldott,
békés Karácsonyt és
reményteli, összefogásban is eredményes
Újévet!
Herczeg Zsolt,
polgármester
számára is értéket jelentõ, használható ajándéktárgyakat, tárgyi
adományokat. Olyan állapotban,
ahogy mi magunk is elfogadnánk
másoktól. A felajánlott ajándék
lehet ruhanemû, játék, mesekönyv, vagy bármilyen hasznos
eszköz, de lehet tartós élelmiszer
is, amire az ünnepek között, és
azt követõen is rendkívül nagy
szükség lesz.
Adományaikat az alábbi címen
várjuk és fogadjuk év végéig
folyamatosan:
Mezõtúri
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat Városháza Déli-porta
(postával szemben) Telefon:
06-56/551-915 Hétköznapokon
8-16.30 óráig, Pénteken 8-12
óráig. A beérkezõ adományok a
rászorulók között folyamatosan
kerülnek szétosztásra. Az akciót
városi média-összefogás segíti.
„A szándék mérettetik meg nem
az adomány”
Segítsen Ön is, hogy egy kis
odafigyeléssel, jó szándékkal
hozzájárulhassunk
minden
nehéz körülmények között élõ
gyermek ünnepi öröméhez. Én
magam is így teszek.
Herczeg Zsolt, polgármester

Megkérdeztük....

2. old. „Szegedi polkát én nem járom…”

7. old.

Tudja-e Mezõtúr?

4. old. Megerõsödve

9. old.

Roma Tehetségsegítõ Tanács

6. old.

Mikulás-Kupa

11. old.
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Megkérdeztük…
A novemberi soros testületi ülésen a képviselõ-testület a 2012-es költségvetés koncepcióját tárgyalta.
Errõl kérdeztük Herczeg
Zsolt polgármestert.
– Mit takar a koncepció kifejezés, és miért kellett ezt most
megtárgyalni?
– Minden önkormányzat,
mint egy gazdasági társaság,
egy költségvetés alapján gazdálkodik. Az államháztartási
törvény alapján a polgármesternek az a kötelessége, hogy
minden év november 30-ig a
testület elé terjessze a következõ év költségvetési koncepcióját. Mint a neve is mutatja, a
költségvetés meghatározásakor
- amely minden év februárjában történik - követendõ fõbb
alapelveket határozza meg.
– Patkós Lajos úgy fogalmazott az ülésen, hogy az utóbbi
évek legnehezebb költségvetési koncepciója ez, a legvitatottabb kérdés pedig az önkormányzat önként vállalt feladatairól szóló tervezet volt.
–
Az
önkormányzatok
Magyarországon évrõl-évre,
egyre nehezebb helyzetben
vannak. Ez alapvetõen annak
tudható be, hogy a feladatok
köre éveken keresztül egyre
csak bõvült és ezeknek a nagy
része kötelezõ feladat, ami azt
jelenti, hogy vita nincs, végre
kell hajtani. Viszont a finanszírozás sajnos nem növekedett
olyan mértékben, mint amenynyire ezeknek a feladatoknak a
költsége igényelte volna. Vagyis
az önkormányzatoknak mindig
hozzá kellett tenni ezek finanszírozásához a saját bevételeibõl. A másik ok - nevezhetjük
szociálisnak - az természetesen
az, hogy minden önkormányzat szeretne a saját lakosságának kedvezni, és itt jön be az
önként vállalt feladatok kérdése. Nyilván a képviselõk és természetesen az egész testület
azt szeretné ha a polgárai minél
jobban élnének, minél jobban
fejlõdne a város, ezért olyan

fejlesztésekbe mennek bele,
olyan szociális segítséget
adnak a lakosság részére, amelyek szintén nagy terheket
jelentenek az adott település
számára. Most az elsõ költségvetési évünk végén vagyunk
lassan és azt lehet mondani,
hogy az idei költségvetés meghatározásakor az elõzõ évhez
viszonyítva körülbelül olyan
százötvenmillió forintos bevételcsökkenéssel számolhatunk.
Viszont a kiadások területén
százmillió forintot sikerült
megtakarítanunk, ezt betudhatjuk a kisebb képviselõtestületi létszámnak és számos
olyan intézkedésünknek, amelyet a 2011-es költségvetési év
meghatározásakor hozott meg
a képviselõ testület. Most azon
az úton vagyunk, hogy további
nadrágszíj összehúzás vár
ránk, hiszen a bevételeink
fokozatosan
csökkennek,
ennek megfelelõen a kiadási
oldalt is úgy kell alakítani,
hogy az önkormányzat fizetõképessége folyamatosan biztosítható legyen.
– Említette a város bevételeinek csökkenését. Az állami
normatíva is csökkenni fog?
– Vannak átcsoportosítások
az egyes területeken belül,
illetve azok között is változnak
az arányok. Például a településigazgatás esetében a normatív támogatás mintegy harmincegynéhány százalékkal
több lesz, mint ebben az esztendõben, de például közoktatásra mintegy nyolcvanhat százalékos lesz a támogatás 2011hez viszonyítva. De ha összességében vizsgáljuk az állami
finanszírozást, kijelenthetõ az,
hogy nem változik, ill. nem
csökken.
– A közoktatást kiemelve,
hogyan lehet költségvetést tervezni, hiszen az önkormányzati törvény gyökeres változások elõtt áll, ami érinti az
oktatási intézményeket?
– Igen, az alapfokú és a
középfokú oktatási területet is

érinti. Jelen pillanatban számos variáció elhangzott már,
így nem nagyon tudjuk mi történik majd az oktatási intézményeinkkel, csak azt hogy valamilyen szinten ezeket az állam
elveszi az önkormányzatoktól.
De hallottunk már olyat is,
hogy csak a pedagógusok bérét
fogja fizetni és az épületek
maradnak a mi tulajdonunkban, tehát annak a fenntartása
továbbra is a mi feladatunk
lesz. Ha ezeket az intézményeket szõröstül-bõröstül átveszi
az állam, akkor nyilván át kell
gondolni, hogy például pályázunk-e ezen épületek felújítására. Látnunk kell azt is, hogy
milyen szakmai és gazdasági
háttere lesz a döntésnek. Az
állami normatíva felett ezen
intézmények
mûködésére
önkormányzatunk közel 400
millió forintot tesz hozzá , és
azt hiszem belátható, hogy ez
hosszú távon nem fog menni.
Kíváncsi vagyok, hogyha ezt a
feladatot az állam átveszi, azzal
párhuzamosan milyen egyéb
forrásokat von majd el az
önkormányzattól. Mert sajnos
az nem úgy mûködik, hogy
minden bevétel marad úgy,
ahogyan most van és az állami
finanszírozás
változatlan
marad, miközben ezeket a terheket leveszi a nyakunkból,
hanem nyilvánvalóan a feladattal finanszírozást is von el.
Látható tehát, hogy milyen
nehéz úgy költségvetést tervezni, hogy nem tudjuk mi fog
történni, például ezen a területen.
– A koncepciót tárgyalva felmerül, hogy az adójogszabály
változása miatt bércsökkenés
várható. Ebben a költségvetési
tervezetben benne van-e egy
esetleges bérkompenzáció?
– A képviselõtestület ezzel
kapcsolatosan olyan döntést
hozott, hogy ezeket a kompenzációkat mindenképpen végre
kell hajtani az önkormányzathoz tartozó intézményeknél és
gazdasági társaságoknál is,
hiszen egy olyan szankciót

alkalmazhat a kormányzat, ha
ezt nem hajtjuk végre, hogy
kiszorítanak bennünket a
pályázati
lehetõségekbõl.
Tehát erre mindenképpen forrást kell találnunk, hiába tudtuk jó elõre, hogy várhatóak
ezek a változások, mégis óriási
terhet jelent majd ez az önkormányzatra nézve. Ez éves szinten legalább húszmillió forint
többletkiadást fog jelenteni a
költségvetésünk terhére.
– Változik a caffeteria rendszer is.
– Alapvetõen átalakul.
Például az intézményeinknél, a
közalkalmazottaknál már tárgyaltunk az étkezési utalvány
kérdésérõl és abban maradtunk, hogy ezt továbbra is biztosítani szeretnénk. Alpolgármester úr az érdekegyeztetésen
tárgyalt a szakszervezeti képviselõkkel, ahol elmondta, hogy
az elsõdleges célunk az, hogy
adjuk továbbra is, de hogy teljes mértékben tudjuk-e biztosítani vagy le kell-e faragnunk
valamennyit, csak a költségvetés pontos számainak a megállapításakor
derül
ki.
Természetesen ez az önkormányzati gazdasági társaságok
dolgozóira is igaz.
Vékony Erzsébet

Tisztelt
Választópolgárok!
Értesítjük Önöket,
hogy Herczeg
Zsolt, Batta Attila
Viktor, Szûcs
Dániel és Takács
Zoltán fogadóórát
tart 2012. január
13-án (pénteken)
17 órai kezdettel a
Közösségi Házban.
Minden kedves
érdeklõdõt szeretettel Várunk.
Rendezõk
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Tájékoztató a népszámlálás befejezésérõl
Magyarországon 1869 óta nagyjából 10 évente- tartunk
népszámlálást, így a 2011. évi
népszámlálás a 15. volt a
magyarországi népszámlálások
történetében. A kérdések nem
mindig ugyanazok, de a népszámlálás az egyetlen módszer,
amellyel pontosan megismerhetjük Magyarország összes lakosának életkörülményeit. Az összegyûjtött adatokat a népszámlálást megszervezõ és lebonyolító
Központi Statisztikai Hivatal
összesíti és elemzi, azaz különbözõ statisztikai adatokat állít
elõ azokból. A különbözõ kormányzati szervek - elsõsorban a
minisztériumok-, a statisztikai
adatokra alapozva tudnak a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális
fejlesztéseket tervezni és lebonyolítani.
Magyarország lakosságát idén
október 31-ig kellett összeírni,
illetve a pótösszeírás alapján
november 8-ig volt erre lehetõség. Ezt követõen a statisztikai
adatlapok, kérdõívek összegyûjtése történt meg: az összeírók
átadták azokat a felülvizsgálóknak, a felülvizsgálók ellenõrzés
után a KSH területi felelõsének,
majd ezek központba történõ
beszállításáról a települési nép-
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számlálási felelõs, azaz a jegyzõ
gondoskodott. Szintén az én dolgom volt még a népszámlálás
pénzügyi elszámolásának elkészítése. Ennek a KSH általi elfogadása nemrégen megtörtént.
Ezzel a kollégák feladata véget is
ért.
Az adatszolgáltatatás mindenkire nézve kötelezõ volt, ennek
néhány fõ kivételével Mezõtúr
város teljes lakossága eleget is
tett. Azonban azok ellen, akik
nem szolgáltattak adatot szabálysértési eljárást indítottam.
Ezek befejezését követõen az én
feladatom is véget ér a népszámlálással kapcsolatban.
Az adatok feldolgozása ezután
központilag történik, így errõl
bõvebb információval most nem
szolgálhatok. Szeretném megköszönni mindeninek a segítségét,
aki a népszámlálásban összeíróként, felülvizsgálóként, más
munkatársként közremûködött.
Szeretném megköszönni továbbá Mezõtúr város és a szintén
hozzám tartozó Mesterszállás
község lakosainak, hogy a népszámlálásban részt vettek és
ahhoz adatot szolgáltattak.
Végezetül:
viszontlátásra,
körülbelül 10 év múlva!
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Hirdetmény
Mezõtúr Város
Képviselõ-testülete 2011.
november 24-ei soros
ülésén önkormányzati
rendeletet alkotott
- önkormányzati rendelet a
közüzemi vízmûrõl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi
csatornamû használatáért
fizetendõ díjakról szóló
30/2004.(XII.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
- önkormányzati rendelet
Mezõtúr város címerérõl,
zászlajáról, a polgármesteri
jelvényrõl és a város pecsétjérõl
- önkormányzati rendelet
az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól
- önkormányzati rendelet
Mezõtúr Város Önkormányzatának a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeirõl
- önkormányzati rendelet
az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal gazdálkodás
szabályairól
szóló
19/2009.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
- önkormányzati rendelet a
közterület használatáról szóló
3/2009.(II.6.), az 1/2011.(II.4.)
ön-kormányzati rendeletekkel

Tudta-e hogy…?
Mezõtúr Város Képviselõtestülete megtárgyalta és
elfogadta a Polgármesteri
Hivatal körjegyzõségi
munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló terjedelme és jellege miatt
rendhagyó módon kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt
mezõtúri lakosságot a
polgármesteri hivatal
mûködésérõl. A 2010. évi
beszámoló alapján
„Tudta-e, hogy…” címmel
rövid, a tényekre alapuló
cikksorozatot kívánok
indítani, amely a
Mezõtúr és Vidéke elkövetkezendõ lapszámai-

módosított 22/2005.(VII.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról
- önkormányzati rendelet a
vásárokról és piacokról
- önkormányzati rendelet a
közbeszerzésekrõl
szóló
22/2004.(VI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló 22/2006.
(X.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl
- önkormányzati rendelet
Mezõtúr Város Önkormányzata
2003. évi költségvetésének
végre-hajtásáról szóló 18/2004.
(V.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl
- önkormányzati rendelet
Mezõtúr Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendeletek teljes szövege
megtekinthetõ a polgármesteri
hivatal szervezési irodáján,
valamint a városi könyvtárban.
A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a
Városháza portáján lehet igényelni.
Mezõtúr, 2011. december 9.
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Meghívó

ban jelenik meg.

dított?

Tudta-e hogy a Városi
Kórházat nem az önkormányzat üzemelteti? Az üzemeltetõ
az önkormányzat 100% tulajdonában lévõ nonprofit kft.
***
Tudta-e hogy az önkormányzat 2010. évben 11.175 E
Ft értékben vásárolt mûszereket a Városi Kórház részére?
***
Tudta-e hogy az önkormányzat 49 ha 6286 m2 parkot, zöldfelületet tart fenn?
***
Tudta-e hogy az önkormányzat a közterületen és a
holtágak mellett összegyûlt
szemét elszállítására 2010.
évben 9.865 E Ft összeget for-

***
Tudta-e, hogy a szelektív
hulladék gyûjtõket 4 alkalommal gyújtották fel, és pótlásukra 1.300 E Ft összeget kellett fordítani?
***
Tudta-e, hogy 2010. évben a
város közvilágításának biztosítása 36.569 E Ft kiadást
jelentett a városnak?
***
Tudta-e, hogy 2010. évben
az önkormányzat 49.705 E Ft
összeget fordított a városban
mûködõ egyesületek, szervezetek, különféle rendezvények támogatására?
Dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Választókerületi lakossági
fórumra (1. sz. körzet)
Helye: Kossuth Lajos
Általános Iskola 4. o. tanterme
Bejárat a Csokonai út felõli kapun!!
Ideje: 2011. dec. 19. 16 óra
Napirend:
- Beszámoló az elmúlt év
képviselõi munkájáról
- Tájékoztató a Kun emlékpark megvalósításának költségérõl.
Vendégem: Batta Attila
Viktor alpolgármester
Minden érdeklõdõt szeretettel várok!
Szabó András
városi képviselõ
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Tudja-e Mezõtúr?
(A szalagavatói mûsor kapcsán)
Morgós vénember lettem. A
jónak sem tudok felhõtlenül
örülni.
Nyáron egy ifjúsági táborban
az egyik budapesti tanár a
másikat kérdezte: átvillamosoznál-e Budára, hogy megnézd X
gimnázium szalagavatói mûsorát? Kizárt! - volt a válasz. Mert
én Mezõtúrra leutaztam megnézni, és nem bántam meg!
Most semmit sem tudtam a
készülõ mûsorról. Talán annyit,
hogy Berczeli Endre, Tóth Pista
meg néhány felnõtt fog zenélni.
Hogy elsõsorban Harmati Vera,
Kugyela Anna, Lakatos Erzsébet
kolléganõm és Nedró János
tánctanár dolgozik a harmadikosokkal. Aztán a konferáláskor kiderült: Tolcsvay László
Magyar miséjét láthatjuk a
tizenegyedikesek elõadásában.
Az elõadás közérthetõ, de
nagyon erõs szimbólummal
kezdõdött: egy felnõtt férfi (akirõl csak késõbb tudtam meg,
hogy a fõszereplõ fiúnak a civil
életben is édesapja) kirakott a
színpad közepére egy tarisznyát kenyérrel, két másik felnõtt a kenyér mellé egy
Újszövetséget és egy magyar
zászlót tett. Ez a kicsi, végig a
színpadon maradó jel elõrevetítette az útra kelés, az értékkeresés motívumait. Az elsõsorban
néptáncos elemekbõl építkezõ
elõadás fõ tartalmai ezek is lettek: merre vannak az utak, kik
lesznek a társaim, kik fordulnak el tõlem, megtalálom-e a
páromat – végzõsöknek való
kérdések.
Egy több osztályból összeálló
nagy létszámú szereplõgárdától
nyilván nem várható el a tökéletes, egyenletes játék, egy-két
civil pillanatot, civil gesztust fel
is fedeztem. Egy iskolai elõadás
ettõl még lehet nagyon erõs: a
tudatosság, a színpadi fegyelem, a pontosság képes pótolni
a nem mindenkiben egyformán
meglevõ színészi tálentumot.
Márpedig itt lenyûgözõ volt a
rendezõi munka: minden pillanat, minden forma végig volt
gondolva, meg volt tervezve.

Ahogy lenyûgözõ volt a gyerekek munkája is: nagyon tudatosan, pontosan dolgozták végig a
közel húsz percet.
Külön örültem, hogy a zenekarban egykori és mostani
telekisek is szerepeltek.
Hogy miért lettem morgós
vénember? Mert úgy érzem,
Mezõtúr nem tudja, hogy
miben részesül. Nem tudja,
hogy ilyen színvonalat alig-alig
láthatna máshol. Nem tudja,
hogy ez nem megszokott az
iskolák zömében. És talán azt
sem, hogy ez nem véletlen.
Hanem egy igen hosszú munka
része. Lassan huszonkét éve
már annak, hogy az elsõ élõzenés produkció, a Mi is leszünk
szenilisek elkészült. Aztán jött
a Kivándorlás. Mióta átkerült a
szalagavató a fõiskola sportcsarnokába, a hely adottságai
miatt nem is tudunk másféle
formát elképzelni. Akkortájt láthattuk például a Miskolczi Ákos
diákunk
szerzeményeibõl
összeállított mûsort és sok-sok
mást. 2006-tól fel is sorolom
õket: Pink Floyd: A Fal,
Honfoglalás, LGT-mûsor, József
Attila-Ágnes Vanilla, Mike
Oldfield+dobolás,
Beatlesmûsor és most a Magyar mise.
Eléggé impozáns sor (az egyik
mûsor felvételét a színházi
világnaphoz
kötõdõen
Budapesten is levetítették).
Kialakult egy legalább hatnyolc kollégából álló egymást
inspiráló csoport, akik a darabokkal dolgoznak. Sikerként
értékelem azt is, hogy mostanában két másik iskola (egy

dunántúli és egy helybeli) elõadása épített be sok-sok elemet
egykori telekis rendezésekbõl.
Mibõl gondolom, hogy
Mezõtúr (de legalább is egy
része) nem látja ezt? Szülõktõl,
innen-onnan olyan pletykákat
hallani, hogy néhány tanár erõs
propagandát végez a Teleki
ellen. Hogy menjenek inkább
nagyvárosba, ide-oda, meg így
a Teleki, úgy a Teleki. Sokáig
nem akartam hinni ezeknek a
mendemondáknak, annyira etikátlannak, annyira igaztalannak gondoltam, hogy valaki
képes a gyerekek elõtt blamálni
kollégáinak egy szemet sem
rosszabb munkáját, és mert a
gesztusban benne érzem az
arisztokratizmust, ami a pedagógia egyik legfõbb ellensége.
De a múltkor igazolva láttam a
pletykákat: egy másik iskolában tanító kolléga a velem való
beszélgetésben elszólta magát,
talán észre sem vette, hogy
becsmérel bennünket.
Ó, persze, tele vagyunk
bajokkal. Ahogy az összes többi
iskola is. Persze hogy sok nehezen motiválható gyerekünk
van, de hát milyen legyen a

perspektívátlan roncstársadalom ifjúsága? Persze, hogy sok
modortalan gyerekünk van, de
hát milyen legyen az egyre
inkább eltaplósodó ország fiatalsága? Persze, hogy egyre
nehezebb a fészbúkfüggõ gyerekeket akár néhány perces
elmélyülésre késztetni, de
jelentkezzen az az iskola, ahol
nem küzdenek ezzel a problémával.
„A nehézségek azért vannak,
hogy megerõsítsenek minket”mondta báli pohárköszöntõjében
Korom
Endre
tagintézményvezetõ. Az elõbb
sorolt gondokra az arisztokratizmus helyett az egyik válasz
lehet, hogy csak azért is ilyen
nívójú mûsorokat készítünk,
mint a Magyar mise. Mert a
közös alkotómunka, a közösségi lét, a mûvészeti nevelés tud
szembeszállni a nihillel. Ehhez
persze olyan szaktudás, olyan
igényesség, olyan szemléletmód, olyan alkotói szabadság, a
gyerekekhez való fordulás
olyan képessége kell, amelynek
meglétét az elmúlt évek szalagavatói mûsorai közben Mezõtúr
is megtapasztalhatta.
(97-ben, az évfordulón erényként említettem, hogy csak
százévente írjuk meg magunkról: jók vagyunk. Mert a jó
pedagógus inkább a munkára
szavaz, a jó pedagógus inkább
elégedetlen. Nem gondoltam
volna, hogy a farkastörvények
miatt alig másfél évtized múlva
kénytelen leszek dicsérni
magunkat – sajnálom, hogy
ilyen lett a világ.)
Achs Károly

2011. december 16.
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TÖKjó volt az Újvároson

A Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium valamint a 626.
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Tagintézmény köszönetet mond
mindazoknak, akik munkájukkal
vagy anyagi támogatásukkal hozzájárultak a Szalagavató bál sikeres
megrendezéséhez:
Mezõtúr Város Önkormányzata,
Herczeg Zsolt polgármester, ACTOR
Informatika és Nyomda Kft, Adeola
Fasola, AS Pékség, Aszódi Tiborné,
Bárdos Andrásné, Bene Bálint,
Berczeli Endre, Bíró Gábor, Bíró-Sipos
Karina, Bordács László, Bordács
Mónika, Borzi Lajos, Busi Tattoo Kft,
COLOR Háztartási Festékbolt,
Mezõtúr, Coolling-Therm Kft, Cross
Farmerbolt, Csató Zoltánné, Cseténé
Fejes Orsolya, Csider Edit, DEKO- Pont
Kft., Fazekas Tamás, Frolyó Imre,
Frolyó Imréné, Gála Divat – Kovács
Lajosné, Szabó Adrás, Gevipharma
Kft, Gonda Autósbolt, Gonda Károly
Kreatív Üzlet, Harmat Mihályné,
Heavy Tools Bolt, Mezõtúr,, Játék,
Ajándék Kultúrcikk Üzlet Nagy
Mihályné, Jól Jár Cipõturi, Karkus
János, Konyhafelszerelési Szaküzlet,
Korom Zoltán, Kovács Zoltánné,
Kozák Júlia, Laki Péter, LEDFAK KFT.
Mezõtúr, Lurkó Gyermekruha Üzlet,
Szolnok, Márki Norbert, Matusekné
Jakab Edit, Mezõtúri Ipari Park Kft,
Mezõtúri Ipari Park Kft., Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft., Nagy
Dániel, Nagy Lajos és családja,
Túrkeve, Nedró János, Némethi Ákos,
NON-STOP Delikatesz, Novák Judit,
Origo Zenekar, Papp Csaba, Patkós
Lajos, PC-PLANET Informatikai Kft,
Peppinó Cukrászda, Petróczki Csaba,
Pietas BT Temetkezés Vállalat, Rab
Katalin, Virágbolt, Öcsöd, Selmeczi
Papírbolt, Szabóné Margitai Ágnes,
Szarka
Csilla
látszerész,
Szerelvénybolt Lantai János, Szûcs
Lajos, Szülõi Közösség, Tantestület és
Diákönkormányzat, Tingli- Tanga
Fehérnemû, Tóth András, Tóth Beáta,
Tóth István, Tóthné Kádas Ildikó,
Tóthné Kállai Erika, Tyre-Maxx BT –
Patkós Attila, Újvárosi Videotéka,
Mezõtúr, Varga Magdolna, Varga
Orsolya, Városháza Gyógyszertár,
Veres Barkácsbolt, Veres Imréné,
Villanyszerelési Bolt Bagdán István,
Zuppán ZoltáHosszúné Papp Irén.

Kezdhetnénk úgy is, hogy
egy unalmas, szürke, ködös
novemberi délutánon ….De a
folytatás sokkal izgalmasabb.
Az iskola apraja-nagyja (természetesen csak önkéntes alapon)
4
csoportra
oszlott.
Elárulhatjuk, hogy a csapatalakításban már gyakorlatunk volt,
hiszen októberben volt a fõpróba. Akkor a délutáni ténykedésünk a dióhoz és az õszi termésekhez
kapcsolódott.
A
FAKANÁL csapat diós muffint
sütött. Olyan finom lett, hogy
pillanatok alatt eltûnt az utolsó
morzsa is a tányérokról. Amíg a
fakanalasok szorgoskodtak,
addig a DOBBANTÓsok elõre
ledolgozták a kalóriákat. Õk
sorversenyen mérték össze az
erejüket, ügyességüket. Dobtak
célba diót, terelgettek almát,
cipeltek zsákokat. A SEPRÛ ÉS
LAPÁT brigád a szorgalmáról
híres. Mit is tehettek volna
õsszel? Természetesen diófát
ültettek. Sajnos a több évtizedes fánk az udvar közepén
kipusztulóban van. Most már itt
az utánpótlás! A BÜTYKÖLÕK

voltak a legcsendesebbek. Õk
elmélyülten bábukat, képeket
varázsoltak õszi termésekbõl.
Ilyen kezdetek után már
nagyon vártuk a novembert. Mi
is lehetett volna a fõ irányvonal,
ha nem a narancssárga, finom
illatú tök? Most sem telt el a
délután izgalmak nélkül. A
Fakanál csapat elõre elkönyvelte a sikert, hiszen tököt kellett
„csak” sütniük. Mit lehet ezen
elrontani? Azt, hogy elfelejtettek kést hozni. Az élelmesebbje
nekilátott kanállal felvágni, de
beletört a bicskájuk helyett a
kanaluk. Még szerencse, hogy a
tanáriban a tudományon kívül
ilyen gyakorlati eszközök is fellelhetõk. Nem volt könnyû a
Bütykölõknek tököt hajtogatni
papírból, hiszen az orrukat
állandóan csiklandozta a sülõ
tök kellemes illata. Ilyen körülmények között kellett koncentrálniuk, nehogy pontatlanul
hajtsák meg a papírokat. A
Seprû és lapát csoport most kétfele dolgozott. Az egyik részük
úgy gondolta, hogy maholnap
itt a tél, s a fák valószínûleg már

lehullatták az utolsó, ragaszkodó leveleiket is. Ebbõl következik, hogy összegereblyézték az
iskola környékén az avart. A
másik felük izgalmas dolgot
alkotott. Azt találták ki, hogy
megszínesítik az iskola kukáit.
Az egész városban mindenhol
ronda fekete szemeteseket láthatunk. A miénk már nem
ilyen! Kisütött rajta a nap,
kinyíltak a virágok, madarak,
papírsárkányok lovagolják meg
a szelet az ecsetek nyomán. A
Dobbantósok lelkesedése most
se hagyott alább. Azt remélték,
hogy az eltelt egy hónap alatt
sokat erõsödtek és ügyesedtek.
Volt olyan, akinek még ötödjére
sem sikerült célba találnia, de a
remény hal meg utoljára. Nem
adta fel. Jó lenne tanulás helyett
minden délutánt így eltölteni,
de tudjuk, hogy ezt nem lehet.
Az azonban biztos, hogy mindjárt itt a december. Ha december, akkor egy újabb hasonló
délután. Ugye nem csodálkozik
senki, hogy már nagyon várjuk?
az újvárosi gyerekek

Egészségnevelési hét az Újvárosi Iskolában
Az ARCAIDA Reklám Kft.
szervezésében évek óta tart a
Városi Általános Iskola egészségnapot. Ebben a tanévben
elõször a három tagintézmény
külön- külön szervezte meg
ezt a délutánt. Az Újvároson
november 14-18-ig az egészségnevelési hét programjának
nyitó rendezvénye volt ez a
délután. A programot a szponzorok által küldött termékminták felhasználásával állítottuk
össze. Három tanteremben
vehettek részt a tanulóink a
programokon. Az egyik tanteremben teljes kiõrlésû lisztbõl
sült kenyeret kóstolhattak,
margarinnal vagy házi szederlekvárral, mellé egy–egy gerezd
almát kaptak. A másik teremben egészségnevelési totót tölthettek ki, az ember belsõ szerveivel ismerkedhettek, és
puzzle-t állíthattak össze. Itt
1-1 szem Marslakócska vita-

mint és matricát kaptak. A harmadik teremben testmagasság,
testsúlymérés és testtömeg
indexszámítás
volt.
Vérnyomás-méréssel zártuk a
délutánt.
A többi nap sem maradtak a
gyerekek program nélkül.
A felsõ tagozatosok egy
tanulságos elõadást hallhattak
a dohányzás káros hatásiról, a
rendõrség segítségével kerékpáros ügyességi versenyen
mérhették össze tudásukat a
tanulók, és játékos sportversenyen mérkõzhettek meg a felsõs osztályok. Az alsósok a hét
minden napját reggeli tornával
kezdték. Hétfõn délután egy
táncházi programon vettek
részt iskolánk tornatermében,
ahol a pedagógusokkal együtt
táncoltak. Kedden alma-napot,
szerdán körte-napot, csütörtökön pedig szilva-napot tartottak. A keddi napon a Kilián

Óvoda nagycsoportosai egy
játékos sportvetélkedõn vettek
részt,melyet Lázár Miklós,a
leendõ elsõs tanító bácsi vezetett. A kis óvodások nagy élményekkel mentek haza. A hetet
pénteken egy Gyümölcsfutammal zártuk, melyen minden alsós tanuló elindult.
Nagyon hasznos volt ez a hét
a tanulóink számára, sajnos
otthon sokan nem találkoznak
egészséges ételekkel, nem hallanak az egészséges életmódról.
Köszönjük
segítségét
Bordásné Ignácz Ildikónak a
Szolnoki ÁNTSZ munkatársának,Nagypál Ilona védõnõnek, Benes Gréta és Márki
Károly rendõröknek, az ALFI
Pékségnek és az
Arcaida
Reklám Kft-nek.
Kecséné Varga Beáta
DÖK segítõ pedagógus
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„Kiscsillag született Mezõtúron”

2011. december 2-án megrendezésre került a Közösségi
Házban a Szent István Katolikus
Általános Iskola és Óvoda szervezésében a „Kiscsillag születik
Mezõtúron” c. tehetségkutató
verseny általános iskolás gyerekek részére, amelyen harminc
gyermek 16 mûsorszámban
mutatta meg magát ének, tánc,
próza és hangszer kategóriában. A versenyzõk szakmai
zsûri elõtt adták elõ produkcióikat.
A
zsûri
tagjai:
Karapancsevné Jász Ildikó,
Seres Attiláné, Szûcsné Boldog
Mária, Gyõrfi Dalma és Szabó
Ferenc („Frenki”). Az ötlet
azzal a céllal született meg,
hogy Mezõtúr tehetséges gyermekei egy színvonalas, színes
verseny keretében megmutathassák magukat városunk lakóinak. A mûsor sikerét mutatja,
hogy hatalmas érdeklõdés
fogadta a gyermekek produkcióit, közel 230-an voltak jelen.
Mezõtúr „Kiscsillaga” a zsûri
döntése alapján Bíró Szabina
Fanni lett, aki ének kategóriában adta elõ a Hallod-e te szelídecske… és a Szépen szól a … c.
népdalokat, kiemelkedõ sikerrel. Felkészítõ tanára: Seres
Attiláné. A különdíj Berec
Katalint illette, Márai Sándor:
Mennybõl az angyal c. versét
adta elõ komoly, átütõ érzelemmel. Felkészítõ tanára: Soós
Árpádné. A verseny érdekessége volt, hogy a közönség is
szavazhatott egy mûsorszámra.
Aki a közönség díját átvehette:
Szabó Viktória, Adele: Rolling
in the deep c. dalával. Felkészítõ
tanára: Seres Attiláné. A Körös
Televízió felajánlott médiadíját
Borzi Barbara kapta, Nyakigláb,
Csupaháj, Málészáj c. meséjé-

Roma Tehetségsegítõ Tanács
A roma tehetséggondozás, mint a Kárpátmedencei tehetséghálózat része címmel október
8-án megrendezendõ eseményen megalakult a
Roma Tehetségsegítõ
Tanács, mely Roma
Tehetségnappal egybekötött rendezvényt is jelentett.

A kiscsillagok...

vel. Felkészítõ tanára: Fitos
Katalin. Ezúton is szeretnénk
gratulálni minden versenyzõnek igazán színvonalas szereplésükért. Külön szeretnénk
köszönetet mondani a Szent
István Katolikus Általános
Iskola és óvoda pedagógusainak önzetlen segítségükért,
valamint Horváth Róbert igazgató úrnak az anyagi támogatásért. Köszönjük a Mezõtúri
Közmûvelõdési
és
Sport
Kiemelten
Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának Bordács Lászlónak és
dolgozóinak, hogy mûsorunkat
szívügyüknek tekintve helyet
biztosítottak számunkra és
segítettek rendezvényünk reklámozásában. Köszönet illeti
Karapancsevné Jász Ildikót, a
Bárdos
Lajos
Alapfokú
Mûvészetoktatási intézmény
vezetõjét, aki a zsûri elnökség
vállalásával és ötleteivel segítette rendezvényünket. Az Actor
Informatika és Nyomda Kft.
támogatásával mindenki egy
szép emléklappal térhetett
haza. Köszönjük továbbá az
Index televízió támogatását és
munkáját. És nem utolsó sorban köszönetet szeretnénk
mondani a Fornetti pékségnek
és a Magyar Úti Megállónak,
hogy étel és ital felajánlásával
hozzájárultak a zsûri és a gyerekek
megvendégeléséhez.
Nem titkolt szándékunk, hogy
hagyományteremtõ céllal indítottuk a „Kiscsillag Születik
Mezõtúron” c. tehetségkutató
versenyünket, így reméljük,
hogy jövõre ismét megrendezhetjük ezt a színes és színvonalas rendezvényt.
Földvári Nagyné Sólyom
Anikó, Papp Andrea

2011. december 16.

E tanáccsal együtt 49-re
bõvült a Tehetségsegítõ
Tanácsok száma, amelyek térségi, megyei, határon túli vagy
szakmai, egy-egy tudomány
vagy mûvészet köré tömörülõ
szervezetek. Ezek feladatai,
hogy a lehetõ legszélesebb
szakmai és társadalmi összefogással segítsék a tehetségek
felkutatását, fejlesztését, a
tehetségesek produktumainak
hasznosulását.
Bár a programok ezen a
napon kissé elcsúsztak, a szavazások picit elhúzódtak, de
délután fél ötre 22 szervezet
köztük
mi
a
MKKI
Tehetségpont (Mezõtúr) és 2
magánszemély aláírásával
megerõsítette, majd kimondta
a Tanács megalakulását.
A Tehetségnapon bemutatkozók mûsorukkal vagy a filmekkel, fotókkal alátámasztott
megnyilatkozásukkal
támasztották alá, hogy szükség van e Tanácsra.
Egy ilyen Tehetségnapon
nagyon fontos a Hálózatépítés.
A Hálózatépítéshez pedig
szükség van a valóságos személyes találkozásokra, egymás jobb megismerésére, a
barátkozásra. Ez különösen
így van /volt a Roma
Tehetségnap prezentálásával
a Tehetségtanács megalakításánál. Az egymás kultúrájának, elgondolásainak, világának még jobb és nem felszínes ismerete távol ûzi a mindenféle bántó elõítéleteket, a
másik lenézését, magunk felemelését vagy mások háttérbe
szorítását.
Maradandó élményt jelentett – és itt a teljesség igénye
nélkül csak egy pár személyt,

szervezetet emelnék ki-, hogy
hallhattam Rostás- Farkas
György írót-, költõt, aki többek között azt mondta, hogy a
„másság nem különbözõség”.
Hallhattam a Snétberger
Alapítvány
vezetõjét
Snétberger Ferencet, aki a hátrányos helyzetû zenei tehetségeket karolja fel. A Polgár
Alapítvány részérõl Dr. Szõke
Juditot, aki a focitehetségekért
vállalt felelõsségrõl tartott
bemutatkozást. Mindenkinek
hallani kellett volna az
Igazgyöngy alapítvány vezetõje L. Ritók Nóra tanárnõ szinte bántóan õszinte szavait a
nyomor szélén élõ tehetségekrõl-, akinek beszéde végét
páran felállva köszönték meg
gondolatait. Felemelõ volt
Farkas Gábor zongoramûvészt látni a kivetítõn, aki
sikerei miatt többet van külföldön, mint itthon. Örülök,
hogy személyesen megismerkedhettem Rostás Árpád
mûbútor- asztalos restaurátort, aki „fából épít katedrálisokat” szerte a világon (az
idézet egy újságból való).
Nagyon hamar, mint régi
ismerõsök üdvözölhettük egymást hazánk egyik ismert festõjével
Szentandrássy
Istvánnal, akit hívtak már az
USA-ba és Indiába tanítani.
Barátságunk jeleként gyorsan
készített egy tollrajzot is a
Géniusz jegyzetfüzetembe.
Folytathatnám a sort, mert
a legnagyobb hozadék számomra ezek a személyes
megnyilatkozások.
Valamennyiük
honlapja
megtalálható az interneten,
érdemes beleolvasni!!.
Leendõ roma-cigány nemzetiségi tanítók, óvodapedagógusok
(Eötvös
József
Fõiskola, Baja) beszámolói
közül egy mondatot kiragadva
szeretném bezárni gondolataimat, amely hiszem, hogy
mások szívéhez is eljut.
„Segíts nekem, hogy magam
csinálhassam..!”
Nagy Ferenc, MKKI
Tehetségpont Kapcsolattartó
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Könyvtári zárókonferencia

Kiútkeresés: a cigányság és a
hátrányos helyzetû társadalmi
rétegek mindennapjai címmel
színvonalas, nagy érdeklõdés
övezte konferenciával ért véget
a TÁMOP –3.2.4.-08/1-20090012 Nagykun Tudásdepó
Express könyvtári rendezvénysorozat
Boldog Mária könyvtárvezetõ
köszöntõje és helyzetelemzése
után értékes szakmai elõadások
-hangozottak el, melyen az új
típusú oktatási és nevelési
intézmények - tanodák -életé-

rõl, mûködésrõl, hasznáról hallhattunk neves szakemberek,
kollégák tolmácsolásában. A
programot a helyi cigányság
helyzetérõl
szóló
film
(Romaballada) színesítette,
melyet Metzker Krisztina és
Pete Lajos az Index Tv munkatársa készítettek.
A rendezvényt Batta Attila
Viktor Mezõtúr város alpolgármesterének gondolati zárták. A
konferenciához
tematikus
könyvkiállítás is kapcsolódott.
Papp Erika

A karcagi Barbaricum Könyvmûhely jelentette meg Kovács János Búcsú címû kötetét
A szerzõ kistérségünk szülötte, tõzsgyökeres mesterszállási,
könyvtáros-népmûvelõként
vezeti a helyi mûvelõdési intézményt. Húsz éve szerkeszti a
különbözõ intervallumokban –
többnyire havi rendszerességgel – megjelenõ Falufigyelõ
címû helyi újságot, melyet
Barna Gábor a Szegedi
Tudományegyetem
BTK
Néprajzi Tanszékének vezetõje
a térség egyik legjobb települési
újságaként aposztrofál. Teljes
joggal, ugyanis a lap nemcsak
tájékoztat, dokumentál, hanem
értéket is közvetít, irányt mutat.
János az utóbbi években megjelent cikkeibõl válogatott ebbe a
könyvbe, több mint hatvan
magvas
tartalmú
mûvet.
Írásaiban – leginkább a falu életének bemutatásán keresztül mindenütt és mindenkor értéket keres, mert értéket kíván és
tud felmutatni, és a közösséget
szeretné erõsíteni. Mert tudja,
hogy ezek a megmaradás feltételei: összefogás a keresztény és
az emberi értékek alapján,
önzetlen áldozatvállalás, a
közösségépítés. Mesterszállás
Az Adventi koszorú készítõk versenyén felnõtt kategóriában KÜLÖNDÍJAS lett:
Patkósné Enyedi Piroska.
Gratulálunk és elnézést
kérünk az elõzõ számban történt elírásért.

katolikus település, ahol a kis
dombocskára épített templom
ma is megtartó erõt jelent. A
kötet végigvonul az egyházi és
állami ünnepeken, tartalmas
beszélgetéseket olvashatunk
lelkészekkel, néprajzosokkal, a
térség jeles személyiségeivel,
így
mezõtúriakkal
is.
Szeptemberben megtelt a mesteri klubkönyvtár nagyterme –
Mezõtúrról is közel húszan ott
voltunk – a könyv bemutatóján.
Októberben 9-én „Mi újság a
régióban?” címmel a környék
helytörténészeit hívtuk el baráti
beszélgetésre. A mezõtúri szerzõk mellett vendégünk volt
Kutas János Szarvasról, Talpalló
Piroska Túrkevérõl és természetesen
Kovács
János
Mesterszállásról. A Búcsú a
szerzõ második könyve, az elsõ
két évvel ezelõtt jelent meg
Nagykunsági Tükör címmel. A
közelgõ karácsonyra kedves
ajándék lehet a Búcsú, melynek
beszerzéséhez
a mezõtúri
könyvtár örömmel nyújt segítséget.
Boldog Mária

Rácz Gyöngyi az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság elnöke;
Kónyáné Jakab Ida: A gyomaendrõdi cigánytanoda programvezetõje; Hegedûs
Annamária ny.könyvtáros; Szenes János újságíró (Szarvas); Négyesiné Derecskei
Edina projektmenedzser (Fegyvernek); Seressné Metzker Krisztina; Batta Attila
Viktor alpolgármester

Magyar nyelv napja
„A Magyar Országgyûlés 2011.
szeptember 26-án egyhangú szavazással fogadta el, a magyar
nyelv napjáról szóló országgyûlési határozatot, s ezzel november
13-át jeles nappá nyilvánította:
nemzeti összetartozásunk legfõbb zálogának ünnepévé.” - csak
ha kell.
Soós Árpádné Metz Edit nyugalmazott tanárnõ kezdeményezésére került megrendezésre a
Magyar Nyelv Napja alkalmából

rendezett anyanyelvi vetélkedõ a
Móricz Zsigmond Könyvtárban.
A résztvevõ diákok nyelvi feladatokat oldottak meg, illetve szónoki képességeiket mutathatták
meg. Az egyéni versenyben
Andai Adrienn, Kudlacsek Zsófi,
Kovács Petra és Komlós Dávid
bizonyult a legjobbnak.
A Rákóczisok csapatát Salánki
Anikó, a Kossuth csapatát Varga
Katalin tanárnõ segítette.
Boldog Mária

„Szegedi polkát én nem járom…”
A népzenét, néptáncot kedvelõ, szeretõ ifjak,
és a még nemrég ifjak jelentkezését várjuk
felnõtt hagyományõrzõ néptánccsoport
megalakításához.
Elsõ megbeszélés:
dec. 20-án (kedd) 17 órától a gyermekkönyvtárban.
Érdeklõdni Némethiné Tolnai Editnél és Majorosné
Bartos Orsolyánál lehet.
Számítunk Rád a táncért, hagyományainkért és a közös
örömökért!
Köszönjük
Köszönetet mond a J.N.K.SZ.M-i Mozgássérültek Egyesületének
mezõtúri csoportja minden vállalkozónak és magánszemélynek, akik
hozzájárultak a 2011. 12.03-án megtartott „Rokkantak napi” rendezvényének sikeréhez: Mezõtúri Közmûv. És Sport K.K.N. KFT,
Gyógypont- Uzsokiné Sõrés Krisztina, Túr-Agro Kft, Kovács Lajosné,
Pepita Áruda- Lakatosné Rác Gabriella, Lakberendezés és Vegyes
Kisker.- Németh Anikó, Lev-Soil Kft, Cross Farmerbolt-SI_KER_FUV.
Kft, Virrasztó Dénesné- Gyógynövénybolt, Játék-Aj.Kult.cikk üzletNagy Mihályné, Flóra Virágüzlet- Herbályné Szabó Judit, Gonda
Autósbolt- Gonda Károlyné, Csala Sándorné- Virág-Ajándék bolt,
Elegant Ruházat- Szabó Gyula, Papp Jánosné, Gubrucz Máté, Tibi
Cukrázda, Borzi Lajosné- Talizmán Gyógynövény és Ajándék,
Zemlényi Lajosné- Zöldség-Gyümölcs, Kósa Lajos, Pályi MihályKreatív Virágüzlet, Gyöngyhalász étterem és csoporttagjaink.
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Külsõrekecsini találkozók

Az idén megint otthont adott
Békésszentandrás 18 gyermekne
és 2 felnõttnek, akik Csángófõröl
érkeztek. A 11 napos tábort a
Békésszentandrási Szent-András
Plébánia segítségével tudták megszervezni, és a szentandrási lakosok önzetlen hozzájárulásával,
akik vállalták a vendégek érkezését. Más felajánlók elvitték a gyerekeket strandra, kirándulásra,
múzeumokba, játszóházba.
Mi mezõtúriak, augusztus 3-án
látogattuk meg õket, és próbáltunk valamivel kedveskedni,
távolban lakó hazánk fiainak. Cél
volt iskolatáska és iskolai felszerelések gyûjtése, ami meglepõen jól
ment. Tar Anikó igazgatónõ a
Kossuth Lajos Általános Iskola
diákjait vonta be a gyûjtésbe, de
egyénileg is hoztak hátizsákot,
iskolatáskát. Zuppán Zoltán útra
való szalámit és kolbászt ajánlott
fel, más pedig kenyeret hozzá.
Elvittük az összegyûjtött ajándékokat, Patkós Évi, Tar Anikó,
Harmath Mihályné és mi a férjemmel. A gyerekeket szálláshelyükön találtuk meg, aranyosak,
kedvesek, régi ismerõsként
köszöntöttük egymást, volt aki
már nem elõször járt itt.

Meséltek a mindennapjaikról,
hogyan sikerültek az iskolai tanulmányok, milyen változások vannak a környezetükben, ismét
megcsodálhattuk egyedülállóan
szép öltözetüket. Eltöltöttünk egy
felejthetetlen délutánt velük, s
reméljük, hogy jövõre is lesz
alkalmunk találkozni a következõ
csoporttal.
Köszönetet mondunk még: a
Kossuth Úti Általános Iskola nevelõ testülete, és a szülõi közösség,
Mabus Papír Kft, Kreatív Papírbolt,
a Sportpálya üzemeltetõi, Dr
Bodola Gyöngyi, Gergely Antal,
Körmendi Anikó Tóth Sándorék,
Kírják
Sándorék,
Krizsán
Józsefné.
Jól esõ érzés, hogy elszakított
testvéreink közül, ennek a néhány
gyermeknek örömet tudtunk szerezni, akik elviszik magukkal az
anyaországiak szeretetét és tolmácsolják az otthoniaknak.
Nem hagyhatjuk figyelmen
kívül a Csángó Himnusz utolsó
versszakát.
„Mert mi is magyarok vagyunk
Még Ázsiából szakadtunk
Úristen, sorsunkon segíts,
Csángó magyart el ne veszítsd!
Karsai Istvánné

Mikulás hírek
2011. december 05-én 14 – 17 óra között ovis télapó ünnepséget
szervezett a „Leg a láb” A.M.I. és a Mezõtúri Közoktatási és
Közgyûjteményi Intézmény a Közösségi Házban, a rendezvényt
támogatta a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. A programra látogató több mint 200 gyermek a Télapóval közösen játékos
módon néptánc elemeket sajátíthattak el, vagy kézmûves foglalkozáson vehettek részt. A szervezõk mézeskaláccsal és forró teával
kedveskedtek az ovisoknak.
Vékony Erzsébet
2011. december 06-án a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN
Kft. interaktív zenés Mikulás-váró színházi elõadást szervezett a
Városi Színházteremben. A minden évben hagyományosan megrendezésre kerülõ elõadás ingyenes, ajándék a városban lakó gyermekeknek. A három elõadást megközelítõleg 800 gyermek tekintette meg. A program idõpontjáról elõzetesen egyeztettünk a városi
oktatási-nevelési intézményekkel, ezúton is köszönjük segítõ
együttmûködésüket.
Orosz Annamária
2011. december 07-én 18 órától télapó ünnepség volt a Szabadság
téren. A rendezvényt a magánszemélyek és a vállalkozók mellett
Mezõtúr Város Önkormányzata és a Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport KKN Kft. támogatta. A téren felállított fenyõfát a Zrínyi úti
óvoda óvodásai díszítették fel. Papp Andy és barátainak zenés
mûsora után már nagyon sok gyermek izgatottan várta a Télapó
érkezését. A városi Mikulás ünnepséget második alkalommal rendeztük meg, ahol több mint 300 csomagot osztottunk szét a gyerekek között.
A rendezvénnyel kapcsolatban felmerült problémákat átgondoltuk, és szeretnénk, ha jövõre szervezettebb formában még több
gyermek találkozhatna a Télapóval.
Bordács László
fõszervezõ

Mozgalmas évet zárt a népzenei egyesület
Tartalmas, eseményekben és
eredményekben bõvelkedõ 2011es évet zárt méltó módon a
Szivárvány Népzenei Egyesület
advent 3. vasárnapján, kapcsolódva a városi eseménysorozathoz. Az adventi gyertyagyújtás
harmadik mozzanatát egy népszokás felelevenítése elõzte meg:
a Bárdos Lajos A.M.I. citera tanszakának Méhecske csoportja a
lucázást idézte fel, jókedvû éneküktõl, vidám rigmusaiktól zengett a Közösségi Ház szereplõkkel és vendégekkel zsúfolásig
megtelt nagyterme. Ezután dr.
Szûcs Attila jegyzõ meggyújtotta
a harmadik gyertyát és F. Kiss
Lajosné nyugalmazott óvodavezetõ emlékezett a régvolt adventekre, majd Patkós Éva városi
képviselõnek a városvezetés képviseletében elmondott köszöntõje után felzengtek a citerák, meg-

kezdõdött a Gyermek és Ifjúsági
Citerazenekarok
13.
Túri
Találkozója, melyet a Dél-Alföld
legkiválóbb gyermek- és ifjúsági
együttesei tiszteltek meg szereplésükkel. Birinyi József népzenekutató, elõadómûvész, a KÓTA
társelnöke, a zsûri elnöke zárszavában kiemelte az egyesület
hagyományteremtõ kezdeményezésének sikerét és példásnak
nevezte azt az együttmûködést,
mely a civil szervezet és a város
közötti kapcsolatot jellemzi.
Valóban, elmondhatjuk, hogy
Mezõtúr képviselõ-testülete méltányolja azt a munkát, amelyet
egyesületünk tagjai végeznek, a
kötelezõ feladataiból ránk bízott
tevékenységeket az egyre nehezedõ gazdasági körülmények
ellenére igyekszik maximálisan
finanszírozni. Mi ezt a rendezvényeinkre Mezõtúrra látogató ven-

dégek megelégedettségével, másrészt vidéki és helyi szerepléseink sikereivel tudjuk viszonozni.
Rendezvényeink sorát június
25-én a Szabadság téri park színpadán a Magyar Kórusok,
Zenekarok
és
Népzenei
Együttesek Szövetségével karöltve rendezett Arany Páva
Nagydíjért folyó versengés nyitotta, húsz vidéki csoport részvételével. Itt a Szivárvány zenekar
megszerezte a 8 Arany Páva
mellé a második Arany Páva
Nagydíjat.
Augusztus 20-án tizenharmadik volt a sorban a Citera és
Néptánc Gálánk, mely a hagyományokhoz híven elnyerte a túriak tetszését, legalábbis a résztvevõk számából és tapsaiból erre
következtettünk.
Október 2-án a Zene Világnapja
tiszteletére mi rendezhettük meg

a KÓTA népzenei díszhangversenyét, melyen továbbadtuk a
múlt évben a tapolcai népdalkörtõl megõrzésre átvett Népzenei
Stafétát szolnoki barátainknak.
Október 15-én a Lókötõ zenekar hívta meg barátait egy jókedvû közös zenélésre.
December 11-én pedig a már
emlegetett ifjúsági találkozóval
zárult rendezvényeink sora.
A tevékenységünkhöz nyújtott
segítségért köszönetet mondunk
mindazoknak, akik tagdíjukkal,
adománnyal, adójuk felajánlott 1
%-ával, ingyenes vagy kedvezményes igénybevétel lehetõségével
vagy éppen két kezük munkájával támogattak bennünket.
E helyrõl is kívánunk Mezõtúr
minden polgárának békés, boldog ünnepet!
Csider István,
az egyesület titkára
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Megerõsödve

Zenei Hírek
2012. január 7-én a Magyar
Tánckoncert – VOX Hungaricus
címû nagyszabású programon
is köszönthetjük az új esztendõt a Szolnoki Sportcsarnokban.
A produkcióban közel kétszáz
mûvész tolmácsolásában jelenik meg a magyar múlt és jelen.
A
Szolnoki
Szimfonikus
Zenekar vendége lesz ismét az
Állami Népi Együttes, a
Szolnoki
Bartók
Béla
Kamarakórus, a Budapesti
Ifjúsági Kórus és Herczku
Ágnes énekes. A részletes program már elérhetõ a zenekar
honlapján. Felnõtt jegyek
2.900.-Ft-ért, diák jegyek

1.400.-Ft-ért (egy diákigazolvánnyal két jegy vásárolható)
kaphatók.
A
Szolnoki
Szimfonikus Zenekar bérletesei
a bérlet keretében vehetnek
részt az elõadáson. Erre az
alkalomra szükség esetén nagy
buszt indítunk, így aki velünk
szeretne eljutni az elõadásra az
mielõbb jelentkezzen a felnõtt
könyvtárban, természetesen
nekik a jegy beszerzésében is
segítünk. Egyénileg utazók az
Interneten vagy a helyi
Tourinform Irodában (Kossuth
tér 1.) szerezhetik be jegyeiket.
Jó szórakozást kívánunk!
Boldog – Berczeli

Olvasgatom kedvenc sportnapilapomat. Reklámként cikkek jelennek meg a Sport 2011
évkönyvbõl. Újságírók értékelnek, visszaemlékeznek az év
sporteseményeire, eredményeire. Így az év végéhez közeledve
a sportban is számotvetnek.
Bár még egy jeles versenyünk
hátra van, azért a mezõtúri
úszószakosztály ez évi történéseirõl így is van mit írni. A legfontosabb, hogy köszönjük, jól
vagyunk. Köszönjük támogatóinknak, kisebbeknek-nagyobbaknak:
Mezõtúr
Város
Önkormányzata, Mezõtúr és
Vidéke Víz- és Csatornamû Kft.
és néhai Király Imre, jelenleg
Király Imréné családi gazdálkodó. És a lelkes szülõi csapatnak(!), akik nélkül a magyar
sport nem létezne. Nem hogy
ez a kis egyesület, de még a
patinás klubok sem, köztük
olimpikonok sem tudnának
készülni, versenyezni, ha nem
állna mögöttük a CSALÁD! Az
persze már más kérdés, hogy
így hogyan vesszük fel a versenyt más anyagi, az állam által
is bõkezûen támogatott, bázissal rendelkezõ országok sportolóival? De ne emelkedjünk
ilyen magasságokba, maradjunk a mezõtúri ugaron. A
mára már elhalt, kiváló kezdeményezésnek, a városi általános iskolában zajlott úszások-

tatási programnak köszönhetõen is, sikerült a szakosztálynak,
Dévay László edzõnek, több, az
úszás iránt vonzódó fiút és
lányt bevonni az edzések mindennapjaiba. Az újság lapjairól
jól ismert „öregek” mögé két
kisebb csoport kerekedett. És
nem volt megállás, népszerûek
lettünk! Ma már Csipes
Andornak, aki szeptembertõl
váltotta a Debrecenbe költözõ
edzõt, két közel harmincfõs
csoporttal kell „helyet követelnie” az uszodában, és Szabó
Évi is több mint harminc gyerek oktatását végzi különbözõ
idõpontokban. Ez jó hír.
Egészséges
nemzet…
Sopánkodjak, hogy kicsi az
uszoda, örülünk, hogy van,
mûködtetik. Megéri!
Természetesen sorolhatnám
az eredményeket. Akik követik,
ismerik.
Spanyolországtól
Anglián át a hazai bajnokságokon, felkészülési versenyeken,
megyei fordulókban. Lehetne
még jobb, fanyaloghatnánk.
Cseh Laci azt mondta: Ahhoz,
hogy a versenyen sikeres legyél
az edzésnek fájnia kell.
Többeknek fáj. Szolnokon az
edzõ ajtaján az van kiírva: Az
úszás egészséges, nem az érem
számít! Két igazság. Igyekszünk
megtalálni a középutat 2012ben is.
kiru
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Érem esõt hozott az õszi Magyar Bajnokság a
Mezõtúri Wing Chun Sportegyesületnek
Szép eredményekkel indított a
Mezõtúri Wing Chun Kung Fu
Harcmûvészeti Sportegyesület az
õszi versenyeken.
2011 október 22-én került megrendezésre Érden a H.K.F.
Magyar Bajnokság II. Ranglista
fordulója.
Küzdelem kategóriára Pápai
Zsanett, Nagy József, Márki
Bence, Boldog Róbert és Patkós
Ádám nevezett. Wing Chun
forma gyakorlat kategóriában,
ami elsõnek lett megrendezve
Márki Károly és Fejes Tamás
indult.
Light contakt kategóriában
Pápai Zsanett 16 éves kora ellenére a felnõtt nõkkel küzdött. Így is
csak néhány ponttal maradt le az
elsõ helyrõl. A 8 éves Patkós
Ádám szintén nála idõsebekkel
küzdött. Ezért a második hely
nála is szép eredmény.
Márki Bence gyönyörû menetekkel szerezte meg az elsõ
helyet. Boldog Róbert is simán
nyert.
Nagy József sanda full
contaktban szintén hozta a papírformát és elsõ lett.
A Wing Chun forma versenyen
népes versenyzõ gárda indult. A
felnõtt korcsoportban induló
Márki Károly III., Fejes Tamás IX.
helyezett lett.
A Magyar Bajnokság Döntõjét
november 26-án szintén Érden
rendezték meg. Itt most nem volt
Wing Chun forma kategória ezért

csak a küzdõ versenyzõk indultak. Mivel itt dõl el minden, ezért
izgalommal készültek a srácok és
az egy szem hölgyversenyzõnk.
Elsõnek a gyerek light contakt
versenyzõk léptek a tatamira. Itt
Patkós Ádám a fokozott felkészülésének köszönhetõen I. helyezett lett Gyerek III. kategóriában
-42kg.
Márki Bence a szép kezdés
ellenére sajnos kikapott az elsõ
helyért való küzdelemben. De a
II. hely is szép eredmény. Boldog
Róbert szintén erõsen kezdett és
Õ is csak az elsõ helyért való döntõben kapott ki.
Pápai Zsanett a döntõben, a
junior korcsoportban indult és az
I. helyezést érte el. Viszont versenyen kívül egy bemutató küzdelmet vívott a felnõtt light contakt
bajnokkal. A látványos küzdelem
mindenkinek elnyerte a tetszését
és az ellenfél edzõje is hosszasan
gratulált Zsaninak.
Nagy József a felnõtt sanda full
contakt -60kg Magyar Bajnoka
lett ismét. Az ellenfelei esély nélkül állnak ki ellene.
A következõ versenyek 2012
tavaszán kezdõdnek, és azokon
is ilyen gyönyörû eredményeket
várunk!
Ezúton szeretném megköszönni Patkós Istvánnak az önzetlen
segítségét a versenyekre való utazás biztosításáért.
Pápai Károly
MWCKFHSE elnök

Harcosok Csatáján a Mezõtúri Thai-boxolók
2011. november 12-én Szarvas
adott otthont, a helyi Fight Klub
rendezésében Harcosok Csatája
nevû rendezvénynek. A Mezõtúri
Kick & Thai-Box Klubot négy
versenyzõ képviselte a színvonalas rendezvényen. Sportolóink
közül elsõként Katona Attila
lépett kötelek közé, a menetek
végén egyértelmûen az õ kezét
emelték magasba. Másodikként
Rácz András mérkõzött szintén
helyi ellenfelével, és okos, taktikus küzdelmet folytatva, végig
irányítva a mérkõzést- a 8 kilóval
nehezebb ellenféllel szemben-

egyhangú pontozással az õ keze
lendülhetett magasba a mérkõzés végén. Harmadikként élete
elsõ full-contact mérkõzését vívó
Szûcs Ádám lépett a szorítóba. A
küzdelem elsõ felében, kezében
tartotta az irányítást, azonban a
végére elfáradt, így megosztott
pontozással ellenfelét hozták ki
gyõztesnek az ítészek. A sort
Tóth Károly zárta, aki hatalmas
adok-kapok
küzdelemben
kényszerítette térdre ellenfelét és
a végén egyhangú pontozással
nyerte a mérkõzést.
Bíró László, vezetõ edzõ
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Thai-Box szülõi szemmel
2011.
november
26-án
Szegeden a Csonka János mûszaki Szakközépiskola csarnoka
adott helyet a Muaythai országos
bajnokságnak, ahová a mezõtúri
thai boxolók kíséretében érkeztünk, hogy jelenlétünkkel buzdítsuk szereplésüket. Az elsõ meglepetés a csarnokba lépve fogadott
bennünket, ahol rengeteg (kb.
150) versenyzõt vonultatott fel a
hazai mezõny thai-box és MMA
szabályrendszerben. Félelmetes
és egyben lélegzetelállító képet
tükrözött a megvilágított hatalmas ketrec és a mellette felállított
ring.
A Mezõtúri Kick & Thai-Box
Klub harcosai, név szerint Szûcs
Ádám, Tóth Károly, Katona Attila,
Rácz Tamás és Rácz András kissé
feszülten várták a kezdést, azonban ezt a lelki terhet a szorítóba
lépve le is vetkõzték, és sorra
nyerték a meccseket. A mérkõzéseken nem volt ritka a sérülés,
hiszen a térdelések, combrúgások és a könyökkel való ütések
kötelezõ tartozékok voltak a gyõzelemhez vezetõ úton.
A mezõtúri thai boxolók kivívták a jelenlévõk elismerését, többek között a szövetség elnökségének megbecsülését, olyan
hatalmas szívvel küzdöttek. Rácz
Andris a döntõbe jutásért vívott
mérkõzése elsõ menetében megsérült a lábfején, és nem igazán
tudott ráállni a sérült lábára.
Ennek ellenére az edzõje nem
engedte, hogy kiszálljon a küzdelembõl, és mint késõbb kiderült
helyesen döntött. Andris fél
lábon ugrándozva térddel és
könyökkel hatalmas verésben

részesítette az ellenfelét, aki nem
igazán értette a szituációt, miért
nem bír el a sérült mezõtúri fiúval. A mérkõzés végén egyhangúan Andrist látták jobbnak a pontozók. Rácz Tomi egy gigászi
küzdelemben verekedte be magát
a döntõbe. Az elsõ menetben rá
kellett Tomira számolni, és kétséges volt a mérkõzés kimenetele
számára. Nem igazán értettük,
hogy mit mondott neki edzõje a
sarokban, de a több sebbõl vérzõ
Tomi megfordította a mérkõzést,
és nyert. A két Rácz fiú küzdelmét vastapssal jutalmazta a csarnokban lévõ közönség. A nap
végén 2 ezüstéremmel és 3
bronzéremmel lett gazdagabb a
mezõtúri klub ezen a színvonalas
és egyben thai-boksz körökben
legmeghatározóbb országos bajnokságon.
Nagyon büszkék vagyunk
városunk kis klubjának harcosaira, és persze a felkészítõ edzõjükre, hiszen saját fülünkkel hallottuk, hogy –mint külsõ szemlélõ
elmondhatom- mindenki a Rácz
testvérek fenomenális küzdelmérõl beszélt a csarnokban, sorban
gratuláltak nekik és edzõjüknek,
így bevésték a köztudatba ismételten Mezõtúr nevét, szereztek
egy jó napot az ott tartózkodó
több száz embernek, köztük
nekem is, mint édesanyjuknak….
Azonban azt tiszta szívbõl sajnálom, hogy ez a sportág nem
részesül olyan támogatottságban,
mint pl. a futball, pedig az eredmények tükrében ez a kis klub
megérdemelné, hogy valaki felkarolja és szponzorálja õket!
Rácz Andrásné

NB II. Férfi asztalitenisz mérkõzés

Szelei Szabolcs 3, Szõllõsi Péter
1.

Budapest (2011. 12. 02.)
Bp. Pénzügyõr
SE III.Mezõtúri AFC I. (11-7) A mezõtúri csapat iskolai elfoglaltsága
miatt tartalékosan tudott kiállni,
ugyanis mérkõzés idõpont változtatáshoz a Pénzügyõr SE.
nem járult hozzá. Mezõtúri
pontszerzõk: Katona Gergely 3,

NB III. Férfi asztalitenisz mérkõzés
Hajdúnánás (2011. 12. 03.)
Hajdúnánási SE- Mezõtúri
AFC II. (7-11) Mezõtúri pontszerzõk: Gelei Sándor 4, Papp
Dávid 4, Kovács Sándor 2, és
Gelei Deák páros.
Búzi Lajos

2011. december 16.
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Megyei Úszóbajnokság IV. forduló

Az, hogy a negyedik forduló
versenyszámaiban ki lesz a legjobb, valamint, hogy a korcsoportokban ki lesz a Megyebajnok,
ezt volt hivatott eldönteni a
tiszaligeti verseny. Az utolsó fordulóra felépült, aki sérült volt,
meggyógyult, aki beteg volt, és
éveleje óta megtanult sok apróság
úszni, így igazán népes mezõny
gyûlt össze. Mezõtúri eredmények:
Béka korcsoport: Nagy Kornél
2. 50 m hát-, 6. 50 m mellúszás,
Mrena János 1. 50 m mellúszás,
Kiss Dávid 2. 50 m mellúszás,
Nagy Zoltán 5. 50 m hát-, mellúszás, Forján Anna 6. 50 m hátúszás,
Delfin kcs: Lakatos Zsolt 6. 50
m pillangóúszás, Zuppán Zóra 3.
100 m mell-, 4. 50 m pillangóúszás, Kun Martin 5. 100 m mellúszás,
Cápa kcs: Nagy Kitti 1. 100 m
gyors- és 50 m hátúszás, Csató
Blanka 2. 50 m hát-, 3. 100 m
gyorsúszás,

Gyermek kcs: Lengyel Norbert
2. 100 m gyors-, 3. 50 m mellúszás, Ádám Dániel 3. 100 m
gyors-, 5. 50 m mellúszás, Ádám
Hajnalka 1. 100 m gyors-, 2. 50 m
mellúszás, Kötél Vera 4. 50 m
mell-, 5. 100 m gyorsúszás,
Kovács Petra 6. 100 m gyors- és 50
m mellúszás,
Serdülõ kcs: Vad Gergõ 1. 50 m
mell-, 4. 100 m pillangóúszás,
Király Benedek 2. 100 m pillangó-, 3. 50 m mellúszás,
Karapancsev Kristóf 3. 100 m pillangó-, 4. 50 m mellúszás, , Fésûs
Renáta 2. 50 m mell-, 3. 100 m
gyorsúszás,
4x50 m leány gyorsváltó 200102: 3. Mezõtúr VSI (Zuppán Z.,
Mester Lotti, Uhrin Vivien, Kocsi
Dorina), 4x50 m fiú gyorsváltó
2001-02: 2. Mezõtúr SI (Kun M.,
Lakatos Zs., Makra Dominik,
Máté Nándor), 4x50 m fiú gyorsváltó 1999-2000: 4. MVSI
(Gombás
Sándor,
Juhász
Dominik, Szántó Zsolt, Máté
István), 4x50 m leány gyorsváltó

Egy ígéretes jövõ kezdete!
Ez év November 24.-én került
megrendezésre elsõ alkalommal
a TURSZOL-FLAGA Kézilabda
Kupa. A helyszínt a Mezõtúri
Fõiskola sportcsarnoka adta.
Három középiskola leány és fiú
kézilabdázói vettek részt és mérték össze tudásukat. A Göndöcs
Benedek Középiskola, a Karcagi
Nagykun Ref. Gimn. sportolói
voltak a vendégek, a hazai csapatot a Teleki Blanka Gimnázium
képviselte. Leányaink aranyérmet szereztek, míg fiaink nyakába bronzérem került. A torna
célja az volt, hogy bebizonyítsuk, a Telekiben is aktív sportélet folyik, ezen belül magas

szinten a kézilabda sport is. Az
iskola vezetése minden támogatást megad ahhoz, hogy a diákok
ilyen és ehhez hasonló színvonalas
sportrendezvényeken
vegyenek részt. Szeretnénk megköszönni az anyagi és tárgyi
segítséget a támogatóinknak:
FLAGA Gáz KFT., TURSZOL Ép.
Szolg. KFT., HERGOTT ZRT.,
Fornetti KFT., Corso Verona,
VINO 2001 BT., T98, Kevi Perec
KFT., Askopán Sütõipari KFT.,
Bobájka KFT., Kondorosi
Szikvíz, Körös TV. Továbbá
köszönjük a fõiskola dolgozóinak segítõkész munkáját.
A szervezõk

FUTÓK KOCOGÓK FIGYELMÉBE
Szeretettel várnak a rendezõk minden futót, kocogót a 2011.
december 30-án 16, 00 órakor az Erzsébet ligetben megrendezésre kerülõ „ Ó év búcsúztató futóverseny”-re
Gyülekezõ: 15 órától az uszoda elõtt.
Érdeklõdni lehet: Barta Gyula, tel.: 06 20/481-6233 és Bagdán
Sándor, tel: 06 30/269-23-86
A versenytávról és a korcsoportokról bõvebb információt
találnak: www.turikupa.hu oldalon

Mezõtúri megyebajnokok: Nagy Kitti, Nagy Kornél, Zuppán Zora és Csipes
Andor edzõ

1999-2000: 2. MVSI (Nagy K.,
Csató B., Zuppán Z., Mester L.),
4x50 mix vgyesváltó: 1. MVSI A
(Vad G., Király B., Ádám H.,
Ádám D.), 3. MVSI B (Lengyel N.,
Fésûs R., Karapancsev K., Uhrin
Dániel)
Az eredményhirdetés után
kerültek átadásra az összetett verseny gyõzteseinek a megyebajnoki címek. Mezõtúrról hárman

érték el ezt a címet: Nagy Kornél,
Zuppán Zóra és Nagy Kitti.
Gratulálunk a versenyzõknek
és Csipes Andor edzõnek!
Köszönjük a felkészüléshez nyújtott segítséget szakosztályunk
támogatóinak: Mezõtúr Város
Önkormányzata, Mezõtúr és
Vidéke Víz- és Csatornamû Kft. és
Király Imréné családi gazdálkodónak.
kiru

Mikulás-Kupa
2011. december 03-án,
szombaton 9 órától gyerekzsivajtól volt hangos
a sportcentrum. Ekkor
került ugyanis megrendezésre az elsõ MikulásKupa, mellyel reméljük
sikerül hagyományt
teremtenünk! 3 korosztály lelkes csapatai mérték össze erejüket a nap
folyamán, ahol meglepetésként a Mikulás is
megjelent Krampusza
kíséretében és ajándékokat osztott a boldog focista palántáknak.
A kupára ellátogatott a
Gyomaendrõd,
Túrkeve,
Törökszentmiklós csapatának
U-7, U-9, U-11-es korosztálya.
Az U-7-es kis focisták 8 csapata 2 pályán mérkõzhetett
meg
egymással.
A
Törökszentmiklósi Foci-suli
szerezte meg a kupát.
Az U-9, U-11-es korosztálynál 4-4 csapat harcolt a kupáért. Az U-9-eseknél a mezõtú-

ri gyerekek bronzérmet szereztek és a legjobb kapusnak
ítélt különdíjat kis büszkeségünk, Molnár Sanyi megérdemelten kapta meg. Ebben a
korosztályban Gyomaendrõd
csapata vihette haza a kupát.
Az U-11 eseknél nagy küzdelmeket láthattunk, végül szintén a gyomaiak örülhettek a
megszerzett kupának. Igaz,
hogy az U-7, U-11-es korosztályban a mezõtúriaknak nem
sikerült érmet szerezniük,
viszont nagyon szépen helyt
álltak a mérkõzéseken! Fel a
fejjel, kapuba a labdával!
Hatalmas köszönet illeti a
résztvevõ kis focisták játékát,
a szponzorok, segítõk támogatását, az edzõk munkáját és
nem utolsó sorban a szülõk
önzetlen segítségét!
Jövõre ugyanitt találkozunk!
Békés, áldott karácsonyt
kívánunk mindenkinek!
Barta Gyula
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ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

Varga Ferenc élt 56 évet,
Sõrés Sándor élt 52 évet,
Patkós András élt 81 évet,
Kun Zsigmond élt 71 évet,
Panyik Pálné Fülöp Mónika élt 88 évet,
Kovács Zsigmondné Szécsi Eszter élt 88 évet,
Veres Lajosné Csikós Róza élt 79 évet,
Varga Sándorné Fehérvári Eszter élt 76 évet,
Papp Andrásné Deli Ilona élt 67 évet,
Izbéki Gáborné Pólus
Mária Terézia élt 83 évet.
Idõsek napja alkalmából

Életünk alkonya táján

Ha egyedül vagy nézz fel az égre
Szemedbe megcsillan egy csillag
fénye
Akkor az ég majd újra kiderül
Gondolj az idõsekre és rájössz nem
vagy egyedül

Egy mosoly többet ér, mint bármi más
Egy pillanat egy csendes szempillantás
Egy kar, mely meleget ad, ha fázol
Valaki aki befogad, ha az élet elgázol

Mosolyuk kíséri életed
És te kézen fogva vezeted
Velük sírsz, velük nevetsz
Õk azok akiket örökre szeretsz
Nincs fiatalkornak olyan erõs vára
Mint mikor az idõs õt karjaiba zárja
Nincs õrzõbb angyal a Mamáknál,
Papáknál
Éberebb csillag sincs szemük sugaránál
Nincs annyi áldás amennyi sok
lenne
Amennyit az idõs személy meg ne
érdemelne
Éljenek az idõseink sokáig egészségbe
A gyerekeink, unokáink, dédikéik
örömére

közéleti lap

mezõtúr és vidéke

Nem tudod mit hoz a véletlen
Melyik virág nyílik neked az életbe
Ki fog veled sírni, ki fog veled nevetni
Ki fog az életbe igazán tiszta szívbõl szeretni
Szép a világ ilyenkor, ha felnézünk az égre
Minden csillagban ott ragyog egy ígéret
Ígér talán egy szebb, egy jobb világot
Ígér talán a földön égi boldogságot
Kicsiny bánatfelhõ messze-messze szállj
Öröm üzenetek szóljon szívetek szaván
Oly szép lehet a világ igaz szeretettel
Áldjon meg benneteket az Isten álmodó lélekkel
Özv. Pakusz Lajosné
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Csurgó Lídia
(Nyitrai Veronika)

Immár Mezõtúrnak is van egy életnagyságú betleheme, amelyben gyerekek és felnõttek egyaránt örömüket lelik. Ezt az ajándékot Szegényné Fehérvári Ildikónak köszönhetjük. Január közepéig
megtekinthetõ a közösségi ház elõtt.
Vékony Erzsébet

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
December 16-22-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
December 23-29-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
December 30- 2012. január 5-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság út. 1.
Tel.: 350-637
2012. január 6-7-én
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
2012. január 8-án
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
2012. január 9-10-én
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

2012. január 10-11-én
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság út 1.
Tel.: 350-637
2012. január 12-19-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Állatorvosi ügyelet
December 17-18-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
December 24-25-26-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
December 31-én-2012. január 1-jén
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
2012. január 7-8-án
dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Lapzárta: 2012. január 4. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra,
illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a
Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem
rendelt írásokat szerkesztve, azok lényegének megtartása mellett
közlünk. Kéziratokat nem õrzünk meg. A lapban közölt adatok
tájékoztató jellegûek, melyekért felelõsséget nem vállalunk.

