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Megkérdeztük….
Mi lesz a sorsa a kórháznak?

Elõzõ számunkban megjelent 
beszélgetésbõl megtudhattuk, 
hogy veszélyben van az aktív 
ellátás a mezõtúri kórházban, 
és hogy a város- és a kórházve-
zetés mindent megtesz azért, 
hogy ez ne történhessen meg. 
Az azóta eltelt hetek új fejlemé-
nyeket hoztak, ezekrõl beszél-
gettünk Herczeg Zsolt polgár-
mester úrral.

– A legutóbbi beszélgetésünk 
óta, úgy tudom, további egyez-
tetések folytak a kórházunkkal 
kapcsolatban. Hoztak-e ered-
ményt az erõfeszítések?

– Két hete pénteken jártunk 
Budapesten Dr. Szócska Miklós 
egészségügyért felelõs államtit-
kárnál, jelen voltak még a tár-
gyaláson a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minõség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet 
(GYEMSZI) vezetõi, munkatár-
sai és természetesen Boldog 
István országgyûlési képvise-
lõnk is. A megbeszélés nem 
volt éppen jó hangulatú, hiszen 
a kórházunk jövõje volt a tét és 
sajnos úgy kezdõdött, hogy 
Mezõtúrnak nem lesznek aktív 
ágyai az átszervezést követõen. 
Igen kemény harcot kellett 
megvívnunk ahhoz, hogy úgy 
álljunk fel az asztaltól, durván 
két óra múlva, hogy a lehetõsé-
gek szerint mégis pozitív ered-
ményeket érjünk el. Ezt én 
annak tulajdonítom, hogy az 
utóbbi idõben akit csak lehetett 
megkerestünk és kértük a segít-
ségét, így a miniszterelnök 
úrhoz is eljuttattunk két levelet, 
amelyben kértük azt, hogy tart-
sa meg a választások elõtt itt 

elmondott ígéretét, miszerint 
szeretne segíteni a mezõtúri 
embereken. Úgy gondolom 
nem is volt eredménytelen ez a 
segélykiáltás, ugyanis az õ 
kérése alapján valósult meg ez 
a pénteki egyeztetés. Most azt 
mondhatjuk, hogy a szülészet 
és a nõgyógyászat marad 15-15 
és a belgyógyászat 20 ággyal. A 
sebészetünk átalakul egy úgy-
nevezett nappali sebészetté, 
valamint a belgyógyászatba 

integrálódik majd be valami-
lyen módon a sürgõsségi ellá-
tás.

– Mik voltak a fõbb érvek?
– Azt  nem szerettük volna, 

hogy megszüntessenek 
Mezõtúron minden aktív ellá-
tást és azt mondják: majd egy-
szer idehozunk egy másfélmilli-
árdnyi fejlesztést, majd ideho-
zunk két rohammentõt, egy 
kistérségi diagnosztikai köz-
pontot és így fogjuk javítani az 
itt élõk egészségügyi ellátását. 
Mi azt kérdeztük, hogy ezekre 
mikor kerül sor? Erre természe-
tesen nem volt konkrét válasz. 

Mi azt szeretnénk, hogy amikor 
ezek a fejlesztések már megva-
lósultak Mezõtúron, akkor 
szüntessenek meg bármit is, 
tehát az ellátás folyamatos biz-
tosítása valósuljon meg. Egy 
majdani fejlesztés ígérete nem 
javítja az itt élõk egészségügyi 
ellátását. Az, hogy most meg-
szüntetnek valamit május else-
jén és cserébe majd néhány év 
múlva fejlesztenek valamit, az 
nem megvédhetõ. Ez nem az itt 

élõ emberek ellátását szolgálja, 
hanem egy olyan drasztikus 
lépés, amellyel igaz, hogy költ-
séget takarítanak meg, de az 
ellátás ellehetetlenülne a tér-
ségben. Ezt végül is belátták az 
asztal túloldalán ülõk is. 
Várhatóak majd ezt követõen 
egyeztetések a jövõvel kapcso-
latosan arról, hogy milyen szol-
gáltatásokat kívánnak majd 
bevezetni illetve finanszírozni, 
de úgy gondolom, hogy már az 
is egy óriási eredmény, hogy ezt 
el tudtuk érni, és reméljük, 
hogy ezek után valóban lesznek 
fejlesztések városunkban.

– Milyen elképzelések van-
nak még a jövõvel kapcsolat-
ban?

– Felmerült a tárgyalások 
alatt több alkalommal, hogy itt 
a megyében nincsen hospice 
ellátás. Ebben is gondolkodik a 
kórház vezetése, hogy itt 
Mezõtúron kialakíthatnánk egy 
ilyet, hiszen itt is van rá igény. 
Ezzel munkahelyeket tudnánk 
megõrízni és forrásokat tud-
nánk idehozni. Ezenkívül a már 
emlegetett kistérségi diagnosz-
tikai központ terve is többször 
felmerült, ami azt jelentené, 
hogy olyan eszközök kerülné-
nek ide, amelyek jelen pillanat-
ban nem vehetõek igénybe itt a 
helyszínen, hanem be kell utaz-
nia a betegnek Szolnokra. 
Számos dolog elhangzott, de 
végig azt hangsúlyoztuk, hogy 
ez majd akkor lesz biztos ami-
kor megvalósul, addig azonban 
ne szûnjön meg semmi. Jelen 
pillanatban két mentõautó van 
Mezõtúron, ehelyett mi azt kér-
tük, hogy legalább két roham-
kocsi kerüljön le ide,  amelyek-
ben a beteg egy magasabb szin-
tû ellátást kaphat, pl. adott eset-
ben nagyobb esélye van az 
életben maradásra, mivel az 
ilyen autókban a jobb felsze-
reltség mellett mentõorvos is 
van. Azt kértük tehát, hogy eze-
ket a változtatásokat tegyék 
meg és csak utána csökkentse-
nek a jelenlegi ellátáson. De azt 
megengedhetetlennek tartjuk, 
hogy mivel Szolnokról jön a 
rohammentõ, így másfél óra is 
eltelhet, mire a beteg az ellátó 

Folyt. a 2. old.
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Tisztelt Mezõtúri és Mezõtúr környéki Lakosok!
„Segítsen, hogy segíthessünk!”

A Mezõtúr Város Kórház-Rendelõintézet 
Közalapítvány

köszöni mindazon személyek hozzájárulását, akik adójuk
1 %-ának

felajánlásával, illetve bármilyen hozzájárulással segítették 
a mûszerek, eszközök megvásárlását, mellyel segítettük a 

gyógyító mukát.
Kérjük továbbra is támogassák közalapítványunkat, hogy a 

jövõben is lehetõségünk legyen a segítségnyújtásra.
Adószámunk: 19223773-1-16

Számlaszámunk: OTP Mezõtúr
11745097-20004288

Tisztelettel és köszönettel:
a közalapítvány kuratóriuma

150 éves a mezõtúri Zsinagóga
Felhívás kiállítási anyag gyûjtésére

Júniusban nyíló kiállításunkhoz keresünk olyan tárgyakat 
(hitélet tárgyai stb.), fotókat (boltok, mûhelyek, ünnepségek, 
portrék stb.), dokumentumokat, képzõmûvészeti alkotásokat, 
amelyek az egykori mezõtúri zsidóság mindennapi életét 
mutatják be.

Ugyancsak várjuk a mezõtúri Zsinagógáról készült archív 
fotókat, illetve az izraelita temetõhöz köthetõ dokumentumo-
kat, valamint minden olyan történetet, ami a témában még nem 
került lejegyzésre.

A gyûjtést a Túri Fazekas Múzeum végzi. Az átvett tárgyakról 
elismervényt adunk, a dokumentumokat pedig másolás után 
azonnal visszaadjuk.

Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria)
Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

56/350 174
fazekasmuzeum@gmail.com

Tisztelt Mezõtúriak!
Botyánszky János evangélikus 

lelkész 1934-1976 között élt 
Mezõtúron. (1894-ben Medgyes-
egyházán született.)

Õ volt az, aki 1944. június 
16-án megszólaltatta az evangéli-
kus templom harangját, a mezõ-
túri deportált zsidók téglagyári 
gettóból a vasútállomásra történõ 
szomorú menete alatt.

Õ volt 1944-ben a református 
gyülekezet pásztora és a katoli-
kus hívek gondozója.

Hat évig pótrabbija a városba 
visszatért kevés, megmaradt 
zsidó embernek.

Folyékonyan beszélt szlovákul, 
németül, héberül, latinul, ógörö-
gül, tótul, oroszul.

Feleségével együtt építették fel 
Túlakörösön a tanyasi iskolát. 
Több egyházi és társadalmi szer-
vezet tagja volt (MAFC díszelnö-
ke, Luther Szövetség elnöke, 
városi képviselõ, Hadigondozottak 

Országos Szövetségének megyei 
titkára, stb.) A rászorulóknak 
nemcsak vigaszt, hanem szükség 
szerint pénzt és élelmet adott 
nemzetiségüktõl és vallási hova-
tartozásuktól függetlenül. 

Emlékét a mezõtúri képzõmû-
vészeti alkotótelep 2012. évi 
közösségi vállalásaként Gyõrfi 
Sándor szobrászmûvész formáz-
za meg. 

A szobor avatására az evangéli-
kus templom parkjában 2012. 
június 17-én a tolerancia napján 
kerülne sor.

Várjuk adományaikat, hogy 
méltóképpen tudjunk emléket 
állítani Botyánszky János lelkész-
nek.

Számlaszám: Mezõtúr Mûvé-
szeti Közalapítványa

11745097-20003593
Tisztelettel:

Mezõtúr Város Önkormányzata

Mezõtúri Evangélikus Egyház-

község

Felhívás

helyre kerül. Pedig a vonatkozó 
jogszabály alapján harminc per-
cen belül kórházba kell érnie a 
betegnek, és ez nem valósulhat 
meg, csak akkor, ha itt van a 
rohammentõ folyamatosan, a 
nap huszonnégy órájában, az 
év háromszázhatvanöt napján. 
Azt kértük, hogy ezt oldják meg 
és akkor majd beszélhetünk 
arról, hogy leépítsenek a mi 
kórházunkból.

– Minek tudható be az, hogy 
néhány éven belül immár 
másodjára kell Mezõtúrnak 
megharcolnia a kórházáért?

– Sajnos kicsik vagyunk, 
hiszen a mezõtúri kórház ellá-
tási területére durván harminc-
ezer ember tartozik. Nyilván, 
ha legalább ötven-, hatvanezer 
ember tartozna ide, abban az 
esetben már mindjárt nem 
lenne problémánk, hiszen 
akkor biztosan meglenne az 
elvárt ötszáz szülés évente és 
akkor nem nagyon lenne már 
mirõl beszélni. Azt tudomásul 

kell venni, hogy az átszervezés 
nem kerülhetõ el és a teljes 
rendszert korszerûbbé, de 
ugyanakkor olcsóbbá akarják 
tenni. Így viszont közel húsz 
városi kórházzal együtt egy 
olyan funkcióváltást akartak 
ránk kényszeríteni, ami véle-
ményünk szerint kizárólag a 
fejlesztések megvalósulását 
követõen lehet idõszerû. A 
GYEMSZI elõször nem igazán 
méltányolta azokat a szociális 
elvárásokat és közösségi érde-
keket, amik a részünkrõl meg-
fogalmazódtak, hiszen csak szi-
gorúan a számokban gondol-
kodtak és nem igazán akarták 
belátni, hogy az õ elgondolásuk 
alapján harmincezer ember 
érdekei jelentõsen sérülhetnek. 
No de ez a mi dolgunk és hogy 
ha kell, továbbra is harcolni 
fogunk azért, hogy a térségben 
élõk egészségügyi ellátásának 
színvonala ne csökkenjen, sõt 
ha lehet inkább javuljon. 

Vékony Erzsébet

Bûnmegelõzési intézkedési terv
A Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság az 1/2011.(XI. 

07.) határozatával elfogadta a 2012. évre vonatkozó bûnmegelõ-
zési és közbiztonsági feladatok végrehajtására vonatkozó intéz-
kedési tervét. Az intézkedési terv teljes terjedelmében megte-
kinthetõ Mezõtúr város honlapján a www.mezotur.hu címen. 
Az intézkedési terv értelmében a lakosság a Bûnmegelõzési és 
Közbiztonsági Bizottság részére bejelentéseket, figyelemfelhí-
vást és javaslatot tehet a kmakaine@mezotur.hu e-mail címre.

Ezúton várjuk észrevételeiket, javaslataikat.
Szabó András

Bûnmegelõzési és Közbiztonsági

Bizottság elnöke
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Felhívás

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete által alkotott, a helyi 
kitüntetések, díjak alapításáról 
és adományozásáról szóló, 
11/2011.(IV.15.) önkormányza-
ti rendelet alapján „Mezõtúr 
sportjáért”, „Mezõtúr kultúrájá-
ért”, „Mezõtúr neveléséért, 
oktatásáért”, „Mezõtúr gyerme-
keiért”, „Életmûért” kitünteté-
sek valamint oklevél adomá-
nyozására 2012. április 10-éig 
tehetnek javaslatot. 

A „Mezõtúr sportjáért” és a 
„Mezõtúr kultúrájáért” kitünte-
tés a 2012. május 25-ei 

„Városnapon”, a „Mezõtúr 
neveléséért, oktatásáért”, 
„Mezõtúr gyermekeiért”, és 
„Életmûért” díjak a Városi 
Pedagógusnapon kerülnek 
átadásra. 

A kitüntetések adományozá-
sával kapcsolatos tudnivalókat 
a hivatkozott önkormányzati 
rendelet tartalmazza, mely a 
polgármesteri hivatalban 
Makainé Ésik Klára ügyintézõ-
nél (Tel.: 56/551-913) és a 
könyvtárban megtekinthetõ.

Herczeg Zsolt

polgármester

Hirdetmény rendeletekrõl

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete 2012. február 23-ai 
soros ülésén önkormányzati 
rendeletet alkotott 

- Mezõtúr Város 
Önkormányzata 2011. évi költ-
ségvetésének módosításáról, 

- Mezõtúr város menetrend 
szerinti helyi autóbusz-közle-
kedés hatósági árának megálla-
pításáról szóló 34/2011.
(XII.29.) önkormányzati rende-
let módosításáról ,

- a települési szilárd és folyé-
kony hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszol-
gáltatásról szóló 25/2007.
(XII.20.) önkormányzati rende-
let módosításáról,

- a települési szilárd és folyé-
kony hulladékszállítás- és keze-
lés 2012. évi díjának meghatáro-
zásáról szóló rendelet hatályon 
kívül helyezésérõl, 

- Mezõtúr Város 
Önkormányzata 2008. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról 
szóló 10/2009.(V.15.) önkor-
mányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésérõl, 

- Mezõtúr Város 
Önkormányzata 2009. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról 
szóló 7/2010.(V.14.) önkor-
mányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésérõl, 

- az önkormányzati Kincstár 
mûködési rendjérõl szóló 
22/2007.(XI.5.) rendelet hatá-
lyon kívül helyezésérõl szóló 
15/2010.(IX.03.) rendelet hatá-

lyon kívül helyezésérõl, 
- a luxusadóról szóló 4/2008.

(II.15.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésérõl 
szóló 25/2010.(XII.10.) önkor-
mányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésérõl,

- az átmeneti gazdálkodásról 
szóló 33/2008.(XII.19.) önkor-
mányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésérõl.

A rendeletek teljes szövege 
megtekinthetõ a Polgármesteri 
Hivatal Mezõtúr Polgármesteri 
Kabineténél, valamint a városi 
könyvtárban.

A rendeletekrõl – térítés elle-
nében – fénymásolatot a 
Városháza portáján lehet igé-
nyelni.

***
Mezõtúr Város Képviselõ-

testülete 2012. február 29-ei 
soron kívüli ülésén önkormány-
zati rendeletet alkotott 

- az önkormányzat tulajdoná-
ról és a vagyonnal gazdálkodás 
szabályairól szóló

19/2009.(XI.13.) önkormány-
zati rendelet módosításáról

A rendeletek teljes szövege 
megtekinthetõ a Polgármesteri 
Hivatal Mezõtúr Polgármesteri 
Kabineténél, valamint a városi 
könyvtárban.

A rendeletekrõl – térítés elle-
nében – fénymásolatot a 
Városháza portáján lehet igé-
nyelni.

dr. Szûcs Attila,

jegyzõ 

Tájékoztató
A Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság az 1/2011.(XI. 

07.) határozatával elfogadta a 2012. évre vonatkozó bûnmegelõ-
zési és közbiztonsági feladatok végrehajtására vonatkozó intéz-
kedési tervét. Az intézkedési terv teljes terjedelmében megte-
kinthetõ Mezõtúr város honlapján a www.mezotur.hu címen.

Herczeg Zsolt, polgármester

Távirati stílusban a képviselõ-testület
március 8-ai soron kívüli ülésérõl

A méltányossági ápolási díj 
eltörlésérõl 

A képviselõ-testület a költ-
ségvetés helyzetére tekintettel 
hatályon kívül kellett, hogy 
helyezze a méltányossági ala-
pon folyósított ápolási díjat. 
Erre azért volt szükség, mert ez 
az ellátásforma teljes egészében 
az önkormányzat költségvetés-
ét terheli, ez a tavalyi évben 25 
M Ft összeget jelentett. A méltá-
nyossági ápolási díj folyósítása 
június 30. napjával szûnik meg. 
Az ebbõl az ellátási formából 
kiesõ személyek nagy része 
más szociális ellátásra lesz 
jogosult. Akik kiesnek más szo-
ciális ellátásokból is, azoknak a 
képviselõ-testület más szociális 
ellátási formát fog biztosítani, 
így senki nem marad ellátás 
nélkül.

A telekadó csökkentésérõl
Az Országgyûlés 2011. 

novemberében elfogadta a helyi 
adókról szóló törvény módosí-
tását, amelyben megváltoztat-
ták a telek jogi fogalmát. Ezért 
az eddigiekhez képest 
Mezõtúron is több adóalanya 
lett ennek az adónemnek. 

Mezõtúron a telekadó 1990 
óta van alkalmazva, mint helyi 
adó. Ez az adó magánszemélye-
ket nem terheli. Az adó mértéke 
évek óta nem változott, azaz 
hosszú ideje 30 forint/m2 volt.

A képviselõ-testület a telek-
adó vonatkozásában módosítot-
ta a helyi adórendeletet és a 
vállalkozók adóterheire való 
tekintettel a korábbi adómérték 
90%-ával csökkentette azt. A 
telekadó újonnan megállapított 
mértéke 3 Ft/m2 lett.

Egyensúly és takarékosság 
a költségvetésben

A képviselõ-testület elfogadta 
Mezõtúr Város Önkormány-

zatának 2012. évi költségvetés-
ét tartalmazó pénzügyi tervet. 
A költségvetés tartalmazza az 
intézmények és a polgármesteri 
hivatal bevételeit, kiadásait, a 
foglalkoztatottak létszámkere-
tét, valamint az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok 
mûködési támogatását. A kép-
viselõ-testület továbbra is bizto-
sít támogatást a helyi civil szer-
vezeteknek, egyéb szervezetek-
nek. Mindezek mellett továbbra 
is cél az, hogy az önkormány-
zat lehetõségeihez mérten 
pályázhasson. Ezen belül is 
kiemelten fontos feladat ebben 
az évben a szennyvíztisztító 
telep felújítása. A Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium, mint 
intézmény év közbeni fenntartó 
váltásával kapcsolatban az 
önkormányzat költségvetése 
módosulni fog.   

Az önkormányzat költségve-
tési kiadási és bevételi elõirány-
zata egyaránt 4 milliárd 621 
millió forint, ebbõl a bevételi 
oldal hiánya 1 milliárd harminc 
millió forint. A hiányt hitelfel-
vétel útján kell pótolni. A hiány 
összegében szerepel az önkor-
mányzati kötvény kibocsátásá-
ból származó pénzügyi negatí-
vum is. 

Ebbõl látható, hogy az önkor-
mányzatra nehéz gazdasági év 
vár, de szigorú és takarékos 
gazdálkodással lehetséges lesz 
fenntartani a likviditást, végre-
hajtani a költségvetést.  A költ-
ségvetési egyensúly hosszabb 
távú fenntarthatóságának bizto-
sítására azonban további intéz-
kedéseket kell meghozni a    
közeljövõben. 

Mezõtúr, 2012. március 9.

dr. Szûcs Attila 

jegyzõ
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2012. március 15.
A Kossuth téren az 1948-49-es forradalom és szabadság-
harc 164. évfordulójára emlékeztünk.  A Túri Lovas Klub 
huszárainak érkezése után ünnepi köszöntõt mondott 
Csányi Tamás városi képviselõ. A mûsorban közremû-
ködtek a Mezõtúri Közoktatási és Közgyûjteményi 
Intézmény tanárai és diákjai. A városi ünnepség után 
Kisné Mikes Éva nyugalmazott rajztanár és egykori 
tanítványainak Pályakép címû kiállítás megnyitóján vett 
részt az ünneplõ közönség a Városi Galériában.

Március 15-én nyílt meg a 
Kiállítási Csarnokban Kiss Imréné 
Mikes Éva és egykori tanítványai-
nak kiállítása „Pályakép” címmel. 
A tárlat remek áttekintést nyújt 
kiváló mûvésztanárunk alkotói 
pályafutásáról, mely 1955-ben 
vette kezdetét az Újvárosi 
Általános Iskolában. Évtizedeken 
át tanította rajzolni, festeni a 
gyermekeket, rengeteg pályáza-
ton, versenyen jeleskedtek diák-
jai. A városi rajzkiállításokon 
(1969. május 25-én volt az elsõ) 
3-szor nyerték el végérvényesen 
a vándorserleget, aminek az volt 
a feltétele, hogy 3 egymást követõ 
évben elsõ helyen végezzen az 
iskola. Tizenhét éven át vezette a 
Városi Mûvelõdési Központ által 
szervezett batik szakkört. 
Mindemellett a ’70-es években a 
Városi Képzõmûvészeti Szakkört 
is irányította. 

Hivatalosan 1988-ban nyugdíj-
ba vonult, de azóta is töretlen 
aktivitással tevékenykedik a leg-
különbözõbb területeken. Két 
évtizeden át tanított még óraadó-
ként a Telekiben és a Szegediben 
mûvészettörténetet, valamint a 
fazekas tanulók számára szakraj-
zot és mûvészeti ismereteket a 
Szakmunkásképzõben.

A bemutatkozáson láthatók 
pályája kezdetérõl tanulmányraj-
zok, illetve késõbb készült akva-
rellek, linómetszetek, de a leglát-
ványosabbak a fõfalon elhelye-
zett, közismert Bartók mûvekhez 
készült adaptációk, a meghívón 
is szereplõ Életfa,  illetve a 
kereszténység legfontosabb 
ünnepeihez, eseményeihez kap-
csolódó batikjai. Ennek a techni-
kának a régióban bizonyára õ a 
legavatottabb ismerõje és tanító-
ja. A  kiállításon az õ munkáin 
kívül még  18 tanítványának az 
alkotásait láthatjuk. Egy kivételé-
vel (Kormos Áron) mind újvárosi 
diákok voltak, akik egyöntetûen 
azt vallják, hogy tehetségük felis-
merésében, pályaválasztásukban 
Évikének óriási szerepe volt.  
Négyen követték õt a rajztanári 
életúton: Fekete Júlia (Budapest), 
Lévai Magdolna (Mezõtúr-

Rákóczi Úti Iskola), Gonda 
Zsigmond (Eger) és Berkesné 
Roszik Éva.  A fazekas, ill. kera-
mikus szakma országosan elis-
mert mesterei lettek: Cseh Magi, 
dr. Kõmûves Lajos, Pusztai Zsolt 
(a Túri Fazekas Múzeum igazga-
tója), Varga Gábor, Veress Gyula,  
Zoltán Emese.  Gyönyörû festmé-
nyekkel van jelen a Mezõtúron 
élõ Virágh László és F. Nagy 
Árpád. Jakucs János az 
Iparmûvészeti Múzeum restaurá-
toraként dolgozik, megkapó 
modern festményeit láthatjuk ez 
alkalommal.  Fotókompozíciókat 
állított ki Szûcs Anti, Makainé 
Bányai Irénke népmûvészeti szõ-
nyeggel, Nagy Évike  batik képei-
vel szerepel, Pályi Misi pedig 
meseszép virágkompozíciókkal 
díszítette a termet.  A jó tanár 
szinte együtt él diákjaival, ismeri 
gondolataikat, képességüket  és 
fejlõdésük érdekében minden 
tudását önzetlenül megosztja 
velük. Éva kiváló tanár és nagyon 
törõdõ ember – ez vissza is tükrö-
zõdik a tanítványok különlege-
sen szép munkáiból! Együtt 
teremtették meg ezt a szépséget!  
Évike megszólítására – aki a mai 
napig folyamatosan kapcsolatban 
áll volt diákjaival - boldogan 
hozta mindenki nívós darabjait. 
Mezõtúr visszaköszön ránk 
nagyon sok mûvön, többeket 
megihletett a Berettyó, a 
Református Nagytemplom.  A 
kiállítás rendezése is õt dicséri 
Soltész Tamással együtt. 
Felhívom a figyelmet a kiállítási 
tárlók tartalmára – ahol a kiállító 
tanítványokról gyermeki alkotó 
munkájuk közepette megörökí-
tett, végtelenül kedves pillanato-
kat láthatunk. Ez mind-mind az 
Éva hihetetlenül gazdag és  (több 
ezer darabból álló) rendezett 
házi archívumából került elõ. 

 A képzõmûvészet és annak 
tanítása csak az egyik szelete 
Kiss Imréné pályájának, hiszen 
közismert írói munkássága önál-
ló kötetekben, (Mezõtúri temet-
kezési szokások; Kun Zsigmond 
élete; Festõk, faragók, népmûvé-
szek a Berettyó partján: avagy a 

Pályakép

mezõtúri képzõmûvész kör törté-
nete, Alkotó öregdiákok a 
Telekiben), társszerzõként, illet-
ve a Mezõtúr és Vidékében. 
Szenvedélyes helytörténész, aktí-
van tevékenykedik a Bodoki 
Fodor Helytörténeti Egyesületben 
– azon belül élenjárója a családfa-
kutatók tagozatának, éveken át 
programokat szervezett a 
Magyarok Világszövetsége helyi 
csoportjában, megbecsült tagja a 
Református Nõszövetségnek, s 
presbiterként is szolgálja a gyüle-
kezetet. A túri fazekasság min-
dentudója…és „civilben”  anya és 
büszke nagymama. Példaképünk!

Ez a kicsi, ma is lányos alkatú, 
kortalan asszony hihetetlen, 
hogy januártól már két hetessel 
fejezheti ki a múló idõt. E gazdag 
életpálya megjelenítése inspirálta 
a tárlat létrehozását. 

A mûfajilag nagyon sokszínû 
bemutató az év elsõ programja a 
fennállásának 150 éves évfordu-
lóját ünneplõ Zsinagógában. 

A megnyitón nagyon sokan 
voltunk együtt, rengeteg barát, 
volt kolléga, hozzátartozó oszto-
zott az élményben. A város elis-
merését és köszöntését jelképezõ 
ünnepi csokrot Herczeg Zsolt 
polgármester úr adta át. 

A megnyitót virágénekekkel 
tette  még emlékezetesebbé Sipos 
Karina és Garai Maja, zongorán 
Berczeli Endre kísérte õket. 

Sok tanítvány nevében hálás 

köszöntéssel: Boldog Mária

Ui.: Itt a tavasz! Este tekintsenek fel az 
égre, a nyugati féltekén ott tündököl a 
Vénusz és a Jupiter, nagyon régen nem 
voltak ily közel egymáshoz. Másnap 
menjenek el a Kiállítási Csarnokba és 
nézzék meg mezõtúri csillagainkat, akik 
szintén hosszú évek után újból együtt 
mutatják meg magukat.



5m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2012. március 23.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 2012

A Berettyó-Körös Többcélú 
Társulás az elõzõ évekhez 
hasonlóan idén is önálló stan-
don jelent meg az UTAZÁS 
2012 Kiállításon, mely 
Budapesten a Hungexpo terüle-
tén került megrendezésre 2012. 
március 1 és 4 között. A megje-
lenés azért fontos számunkra, 
mert az Utazás Kiállítás 
Magyarország legnagyobb 
turisztikai kiállítása és vására, 
ahol hatékonyan népszerûsít-
hetõk a Mezõtúri kistérség tele-
pülései a látogatók körében.

Idén egy teljesen új, modern 
stand került kialakításra, mely-
nek falait a kistérségi társulás 
logója mellett értékeket bemu-
tató fényképekbõl álló molinók 
díszítették, valamint a látogatók 
vidám hangulatú, zenés kisfil-
meken keresztül kaphattak 
ízelítõt a kistérség települései-
nek színes programjaiból.

A közvetlen információszol-
gáltatás, a kistérséget alkotó 
települések adottságait bemu-
tató kiadványok, prospektu-
sok és rendezvénynaptárak 
mellett a kiállítás 4 napja alatt 
különbözõ attrakciókkal igye-
keztünk felhívni a látogatók 
figyelmét.

Élõ hagyományaink igen 
nagy népszerûségnek örvend-
tek, hiszen Derecskei Magdolna 
közremûködésével sokan 
kipróbálták a korongozást, Bíró 
Dani pedig citerajátékával von-
zotta standunkhoz a látogató-
kat. A Kevi Juhászfesztivál 
„arcát”, Kovács Sándort is ven-
dégül láttuk standunkon, aki 
népviseletben népszerûsítette 
rendezvényüket. 

A népiesség mellett a gasztro-
nómiai elemek is közkedveltek 
voltak, a kiállítás ideje alatt 
túrkevei perecet, mezõtúri kol-
bászt és kétpói Pó-linkát kóstol-
tak, valamint a Friss Pufi termé-
kekkel ismerkedhettek meg az 
érdeklõdõk. Ezúton is köszön-
jük a támogatást a túrkevei és 
kétpói önkormányzatoknak, 
Zuppán Zoltánnak és a Mentész 
Zrt-nek, hogy biztosították a 
folyamatos gasztronómiai 
bemutató lehetõségét.

Külön örömünkre szolgál, 
hogy a kiállításra készített leg-
frissebb városi turisztikai kiad-
vány, illetve a 3 méter magas 
mezõtúri molinók– értékeinken 
túl - már a város új arculati ele-
meit is bemutatták. Így a látoga-
tók messzirõl láthatták a 
MEZÕTÚRista felirattal ellátott 
új városlogót, mely oly sok 
dicséretet kapott szakmabeliek-
tõl, vendégeinktõl, a többi kiál-
lítótól egyaránt. 

A standunkról a kiállítás ideje 
alatt több alkalommal készül-
tek videók, illetve fényképek 
különbözõ médiák által – töb-
bek között láthatóak voltunk a 
TV2: Tények címû mûsorában 
-, mely visszaigazolja, hogy az 
új megjelenésünkkel is sikerült 
maradandót alkotni.

A Berettyó-Körös Többcélú 
Társulás és a Tourinform 
Mezõtúr közremûködõ, illetve 
támogató partnerei voltak:

Mezõtúr Város Önkormány-
zata, Túrkeve Város Önkor-
mányzata, Kétpó Község 
Önkormányzata, Mesterszállás 
Község Önkormányzata, 
Mezõhék Község Önkormány-
zata, Derecskei Magdolna népi 
iparmûvész, Bíró Dániel a helyi 
zeneiskola növendéke, Túr-
kevei Gyógyfürdõ Kht., Kovács 
Sándor és felesége, Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport 
Kiemelten Közhasznú Non-
profit Kft., Zuppán Zoltán vál-
lalkozó, Deko-Pont Kft., 
Mentész Zrt., Actor Kft., 
Mezõtúr és Környéke Víz-és 
Csatornamû Kft.

Ezúton is köszönetünket 
fejezzük ki mindenkinek, aki 
hozzájárult az Utazás Kiál-
lításon való színvonalas megje-
lenésünkhöz!

Csikósné Vida Viktória

Kedves 
Érdeklõdõk!

Február 29-én 
lezárult az Erzsé-
b e t - p r o g r a m , 
melynek keretében a nyertes pályázók üdülési utalványt kap-
nak. A pályázati kiírás szerint az utalványt kizárólag állami 
tulajdonú üdülõkben lehet felhasználni. Az elfogadóhelyekrõl a 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány folyamatos tájékoztatást 
nyújt, mely megtekinthetõ a szervezet honlapján. 

Erzsébet-tábor: áprilisban újabb pályázati kiírás
Az Erzsébet-utalvány pénzügyi eredményébõl újabb pályáza-

tot írnak ki egymilliárd forint értékben Erzsébet-tábor néven. 
Ennek keretében sok tízezer iskolás gyermek táborozását támo-
gatják majd. Az iskolák nem közvetlenül pénzt kapnak, hanem 
táborozási helyeket a Velencei-tónál és a Balaton mellett.

Bõvebb információ:
http://www.erzsebetprogram.hu/mnua
Tájékoztatás kérhetõ a Tourinform irodában személyesen 

(5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. sz. alatt), illetve a 06-56/350-901-
es telefonszámon.

Amirõl mindenki beszél, 
de a megoldást nem tudja

Eszünk minden nap, de vajon 
táplálkozunk-e?  Mennyi tápérté-
ke van az ételeinknek? Mikor 
járunk a legjobban? Asszonyok 
ezreinek állandóan azon jár az 
esze, hogyan óvják meg család-
jukat a 21. század csábító élelmi-
szereitõl. Mert a kísértés nagy. 
Meglátunk egy reklámot, és már 
a nyál is összefut a szánkban. 
Szinte már nyúlunk is utána. A 
gyerek a pulthoz húz, de az 
eszünk azt diktálja:”Ne vedd 
meg!”  És mégis megvesszük, 
mert olyan finom. Vagy mégse? 

Elõfordult már Önnel, hogy 
alig tudta letenni a kekszet, mert 
„annyira etette magát”? Vagy a 
lábast alig lehetett kimosni, úgy 
befogta az étel? 

Mindezekre és egy seregnyi 
egyéb kérdésre is választ kap 
március 24-én, szombaton 15 
órakor.  Az elõadáson a táplálko-
zás nemzetközileg elismert 

kutatója, számos könyv és tudo-
mányos munka szerzõje, Dr. 
Barta József tanszékvezetõ 
(Budapesti Corvinus Egyetem, 
Élelmiszertudományi Kar) 
õszintén beszél az igazságról. 
Az elõadás végére megtudja, mit 
tehet, hogy ne függjön a korsze-
rûnek mondott élelmiszeripar 
vegykonyhájától. 

Nemcsak Ön, de egész család-
ja is egészségesen, energikusan 
és fitten élhetnek majd, minden 
nap.  Mi kell ennél több? „A jó 
élet a jó egészséggel kezdõdik. ” 
És ebbõl a szempontból teljesen 
mindegy, hogy Ön hány éves.  
Ha beteg, minden napja keserû. 
Ezt akarja?  Biztosan nem erre 
vágyik. 

Egy órát az Ön egészsége is 
megér!

Helyszín: Mezõtúr, Petõfi út 
14. Egészség-Ház

Barta Edina

1% A KISZOLGÁLTATOTT 1%          
1% ÁLLATOKÉRT! 1%

Segítse a KÓBORKA Túri Állatvédõk 
Közhasznú Egyesületét adója 1%-ával.

ADÓSZÁM: 18841170-1-16
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MEGHÍVÓ
A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel hív és vár mindenkit

Szász József festõmûvész 
kiállításának megnyitójára. A megnyitó helye, idõpontja: 

Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria)
Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

2012. április 6. (péntek) 15 óra
A kiállítást megnyitja:

Bácskai Bertalan festõmûvész
Szász József elsõsorban olajfestményeket készít. Munkái 

budapesti és külföldi gyûjteményekben is megtalálhatók. 
Nagykörûben él, az ottani Galéria vezetõje.

(www.szasznet.com)
A tárlat május 13-ig tekinthetõ meg.

Ismét Csere-Bere Börze
2012. március 31-én (szombaton)

13 órától 17 óráig
a Közösségi Ház nagytermében!
Szeretettel várunk mindenkit!
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Zenei hírek

Érdemes odafigyelni a kör-
nyezõ városok zenei kínálataira 
is. Véletlenül bukkantunk rá a 
Békéscsabai Jókai Színház 
Varázsfuvola elõadására. 
Mozart zenéjét rockos-funkys 
változatban,de kitûnõ hangsze-
reléssel (Gulyás Levente)  szó-
laltatták meg a szereplõk. 
Csupán két operaénekest hívtak 
meg; az Éj királynõje szerepére 
Fábry Gabriellát és Sarastronak 
Altorjay Tamást. Természetesen 
õk hangilag  kiemelkedtek a 
musical- és rockénekesek 
közül. Elõször idegenkedtem a 
zenei átírástól és az eredeti 
mûvet sajátosan feldolgozó ren-
dezéstõl, de késõbb én is együtt 
tapsoltam a fõképpen általános 
iskolásokból álló közönséggel, 
akik remélem egyszer majd az 
eredetit is megnézik. 

Egyébként az elõadás délután 
három órakor kezdõdött, tehát 
vonattal is megoldható színház-
látogatási lehetõség. 

***
A Szolnoki Szigligeti 

Színházban március 15-én este 
az ExperiDance és a Nemzeti 
Táncszínház a Liliomfi névre 
keresztelt elõadását mutatta be. 
A sok humorral és bravúros 
tánctudással elõadott produkci-
óra a közönség nagyon hálás 
vevõ volt. Több ismert zenemû-
vet dolgoztak át (pl. Liszt: II. 
Magyar Rapszódia, Kodály: 
Kállai kettõs). Az elsõ rész pró-
bára tette a decibeltûrõ-képes-
ségünket. A második rész már 
hangzásban is élvezetes volt. 
Sajnos mind a Varázsfuvola, 
mind a Liliomfi CD kísérettel 
szólalt meg. Élõ zenekarral sok-
kal nagyobb élményt adott 
volna. (Megj: Az elõadáson az 
igazgatói páholyban – családjá-
val együtt – ott ült a friss 
Kossuth-díjas Balázs Péter is.) 

***
Gál Erika operaénekesnõnek 

mezõtúri fellépése alkalmával 
megígértük, hogy megnézzük 

õt Wagner: Tännhauser-ében. Õ 
Vénuszt alakította. Tännhauser 
vívódik Vénusz az érzékiség és 
Erzsébet a tiszta szerelem meg-
testesítõi között. Ebben  az ope-
rában sok népszerû betétet hal-
lani, pl. a Nyitány, Erzsébet 
Csarnok-áriája, Wolfram által 
elõadott: Dal az Est-hajnal csil-
laghoz, a Zarándok-kórus, 
Római elbeszélés…. Ahol 
ültünk ráláttunk a zenekarra is 
és tanulmányt érdemlõ volt 
nézni Medveczky Ádám 
vezénylését. Milyen alázattal és 
mégis milyen biztosan tartotta 
kézben a hatalmas apparátust. 
Érdekességként említem, hogy 
Tännhauser barátját, Wolframot 
Molnár Levente alakította, aki 
köztudottan Mester Viktória 
élettársa. Hermann õrgrófot 
Berczely István énekelte, aki  a 
mezõtúri operabarátok egyik 
összejövetelén is részt vett az 
elmúlt évben. Különlegessége 
volt az elõadásnak, hogy az 
egyik szünet után az Operaház 
vezetõje, Ókovács Szilveszter 
köszöntötte Temesi Máriát 
(Erzsébet alakítója), mûvészi 
pályájának harmincéves jubile-
uma alkalmából. A Dal az Est-
hajnal csillaghoz címû áriáról 
jut eszembe, hogy naplemente 
után a nyugati égbolton látható 
két „páros csillag”. A nagyobb a 
Vénusz, a kisebbnek látszó a 
Naprendszerünk legnagyobb 
bolygója a Jupiter. Zenei cse-
megeként említem, hogy az 
angol Gustav Holst (1874-1934) 
legnépszerûbb mûve a Bolygók 
(The Planets) címû zenekari 
szvit. Ebben minden bolygó 
más emberi jellemet ábrázol: a 
Mars - A háborúskodó,  a 
Vénusz - A békehozó, a Merkúr  
- A szárnyas különc, a Jupiter - 
A vidám,  a Szaturnusz Az öreg,  
az Uránusz - A varázsló, a 
Neptunusz -A titokzatos. 
Hallgatásra érdemes zene. 

Berczeli Endre

„Kék Búzavirág”

18 évig vezettem a Búzavirág 
Népdalkört. Szívesen, teljes 
odaadással tettem, mert az 
éneklés, a népdalok és a magyar 
nóta megszerettetése volt a 
célom. A sok-sok év kitartó 
munkája meghozta a dalkör 
számára a sikert: sok felkérés-
nek tettünk eleget, számos ver-
senyen vettünk részt és díjakat 
is nyertünk. De az évek az 
ember számára nem múlnak el 

nyomtalanul, ezt érzem én is, 
így elhatároztam, hogy egy 
búcsúfellépéssel köszönök el a 
kedves közönségtõl, ami márci-
us 4-én volt. Mindent akkor kell 
abbahagyni, amikor a legjobb, 
legszebb élményben, sikerben 
van része az embernek. Ezt tet-
tem én is.

Köszönöm: Fejesné Ila

a Búzavirág Népdalkör

leköszönõ vezetõje

Gratulálunk!
Szabó András városi képvi-

selõ átvehette a Nagykun 
Hagyományõrzõ Társulás, 
Ilésy Sándorról, az utolsó 
nagykun kapitányról elneve-
zett díjat, amelyet azon szemé-
lyek kapnak meg, akik munká-
jukkal hozzájárultak a térség 
társadalmi elismertségének 
öregbítéséhez.              A szerk

Tizedszer vetélkedtek történelembõl
általános iskolások a Telekiben

A Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium nagy hangsúlyt fek-
tetett mindig a történelem szín-
vonalas oktatására és népszerû-
sítésére, elõadások szervezésé-
re és a versenyeztetésre tanulói 
körében.

Nemcsak saját diákjainkat 
vonjuk be ebbe a munkába, 
hanem az általános iskolások 
számára is elindítottunk 2002-
ben egy versenyt, amely a törté-
nelmet népszerûsíti. Ebbõl a 
kezdeményezésbõl, azóta 
hagyomány lett, s az iskola tör-
ténelem munkaközössége idén 
X. alkalommal rendezte meg a 
„Teleki történelemversenyt” 

Ebben az évben a 6. évfolyam 
legjobbjai lettek:

I. helyezés: A gyomaendrõdi 
Kis Bálint Református Általános 
Iskolából Fülöp Petra és 
Kruichó Adrienn (Felkészítõ 
tanár: Simonné Szrnka 
Zsuzsanna, Dinya Lívia)

II. helyezés: A rákóczifalvai 
II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolából Kovács Tamás és 
Nagy Kristóf (Felkészítõ tanár: 

Magyariné Csomor Edina)
III. helyezés: A gyomaendrõdi 

Kis Bálint Református Általános 
Iskolából Megyeri Brigitta és 
Mészáros Gábor (Felkészítõ 
tanár: Simonné Szrnka 
Zsuzsanna, Dinya Lívia)

7-8. osztály legjobbjai
I. helyezés: A rákóczifalvai II. 

Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolából Tálas Zsuzsanna és 
Muzsai Martina (Felkészítõ 
tanár: Magyariné Csomor 
Edina)

II. helyezés: törökszentmik-
lósi Kölcsey Ferenc Általános 
Iskolából Nádas Veronika és 
Buru Zoltán (Felkészítõ tanár: 
Nagyné Csík Klára)

III. helyezés: A rákóczifalvai 
II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolából Pásztor Edit és Vincze 
Gyöngyi (Felkészítõ tanár: 
Magyariné Csomor Edina)

Minden versenyzõnek és fel-
készítõ kollégának köszönjük a 
fáradozását és gratulálunk az 
elért helyezésekhez. 

Lovas Lajos

munkaközösség vezetõ
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Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, 
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Lapzárta: 2012. március 28. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, 

illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a 
Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érke-
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Készenléti gyógyszertár
Március 23-29-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5. 
Tel.: 350-044
Március 30- április 5-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Március 24-25-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/9635209
Március 31-én és április 1-jén
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u. 
Tel.: 06/20/9751073

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Takács Sándor élt 80 évet,
Tóth Lajos élt 73 évet,

Kecse Bálintné Domokos Sára élt 71 évet,
Bihary Ferenc élt 73 évet,
Nagy Mihály élt 76 évet,
Szabó Károly élt 87 évet,

Lakatos Imréné Laczkó Eszter élt 57 évet,
Szabó György élt 68 évet,

Oláh Ottóné Herczegh Ilona Rozália élt 53 évet,
Kara Sándor élt 83 évet,
Varga András élt 74 évet,
Benkó Andrea élt 44 évet,
Szász Sándor élt 66 évet,

Vékony Ferenc élt 90 évet.

Karsai János
(Karsai Csilla)

TÚRI VÁSÁR
2012. AUGUSZTUS 12.

Kerekes Kristóf Dominik
(Hegyi Valéria)

Rafael Amanda Rubina
(Rafael Renáta)

Kérjük adója 1 %-val támogassa a 
TÚRI LOVAS KLUB 

SPORTEGYESÜLET tevékenységét!

Támogatásukat a lovasversenyek, 
hagyományõrzõ lovas-íjász verseny 

rendezésére fordítjuk

Adószámunk: 18825891-1-16

Köszönjük!

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Mezõtúr Város Sportjáért Alapítvány köszönetet mond 

azoknak az állampolgároknak, akik személyi jövedelemadójuk 
1 %-át az alapítványnak juttatták céljaink megvalósítására. 

Az Szja 1 %-ából támogatjuk a Sportiskola szakosztályainak 
sportfelszerelés vásárlását, az utazási költség térítését. 
Hozzájárulunk a Túri Kupa utcai futóverseny utánpótlás korú 
gyermekek díjazásához, a Sportolók év végi elismerése rendez-
vény díjazásához. 

Adószámunk: 19219347-1-16
Kérjük további szíves támogatásukat.

Tisztelettel: Herbály Gergely, kuratórium elnöke

Színház
Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-

bérleteseket, hogy a következõ elõadásra április 5-én - csütörtö-
kön kerül sor. Mûsoron: Hunyady Sándor: A HÁROM SÁRKÁNY 
- Játék zenével három felvonásban. Indulás: 17.30-kor a 
Közösségi Ház elõtti parkolóból.            Papp Erika

Üzlethelység kiadó!
A Közösségi Házban üzlethelyég kiadó!

(A volt Videotéka)
Érdeklõdni: személyesen a Közösségi Ház
gazdasági irodájában, Szûcs Gergelynénél

valamint telefonon a 06-56/350-075 -ös telefonszámon.
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