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Megkérdeztük…

Az idei évben fontos válto-
zások történnek a jelenleg 
még önkormányzati fenn-
tartású intézmények, 
cégek életében. A Mezõtúr 
Városi Kórház - 
Rendelõintézet Nonprofit 
Kft., valamint a Teleki 
Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 
jövõjérõl beszélgettünk 
Herczeg Zsolt polgármes-
terrel.

– A kórház beadta a 2011-es 
évre vonatkozó beszámolóját a 
testületnek.

– Igen, és el kell mondjam, 
hogy nagyon jó évet zárt, pozi-
tív eredménnyel és ezért min-
den elismerés a menedzsmenté 
és természetesen az ott dolgo-
zóké. Mindez azt jelenti, hogy a 
városnak az intézmény mûkö-
dését egyetlen fillérrel sem kel-
lett támogatnia, ami igen jelen-
tõs tény, hiszen néhány évvel 
ezelõtt még tíz és számillós 
összegekrõl volt szó, amit 
támogatásként az üzemeltetés-
hez hozzá kellett adni. Ehhez 
képest 2010-ben és 11-ben is 
csupán eszközbeszerzésre 
adott forrást az önkormányzat a 
társaságnak.

– Megszületett az a jogszabály, 
amely alapján május elsejétõl 
a magyar államhoz kerül a 
kórházunk. Hogyan fog ez 
lezajlani, milyen konkrétu-
mokról lehet tudni ebben az 
ügyben?

– Néhány héttel ezelõtt tud-
tuk meg, hogy állami tulajdon-
ba kerül az ingatlan is és az 

ingóság is. Fel kell tehát készül-
nünk az átadás-átvételre, ame-
lyet a jogszabály alapján május 
végéig le kell folytatni. Ezzel 
együtt természetesen a jelenlegi 
önkormányzati tulajdonú kft.-t, 
valamint a vele járó ellátási és 
egyéb kötelezettségeket is át 
fogja venni az állam. Nagyon 
remélem, hogy a jelenlegi szol-
gáltatási kör bõvülése valóban 
megvalósul. Az már nem vita 
kérdése, hogy az aktív ellátás 
megmarad-e.

– Azzal hogy az ingatlanok is 
átkerülnek az államhoz, mi 
lesz a folyó beruházásokkal, 
valamint az önkormányzat 
épületeket érintõ terveivel?

– Ahogy említettem a kötele-
zettségek is mennek, ami pél-
dául a múltban lezajlott beru-
házásokat érinti. Viszont SZTK 
beruházás elõtt állunk, amely 
egy KEOP-os pályázatból lenne 
megvalósítva. Itt jelen pillanat-
ban az önkormányzat a kedvez-
ményezett, de nyilván a jogsza-

bályok alapján ez is átszáll 
majd az állami tulajdonú gaz-
dasági társaságra. Ez azt jelenti, 
hogy a beruházást minden 
bizonnyal nem az önkormány-
zat fogja lefolytatni. Nagyon 

remélem, hogy azért ez a beru-
házás a terveknek megfelelõen 
le fog zajlani, úgy ahogyan az 
önkormányzat is tervezte, és 
ezáltal az épület energetikailag 
meg tud újulni, hiszen így azt 
gazdaságosabban lehetne fenn-

tartani. Az önkormányzat 
nagyon elkötelezett ennek a 
létesítménynek a fejlesztése 
mellett, hiszen a régió polgárai-
nak az egészségügyi ellátását 
szolgálja. Azt viszont még nem 
tudjuk, hogy a szükséges tizen-
nyolcmillió forint önerõt kinek 
kell majd biztosítania.

Az önkormányzat megkez-
dett egy telekmegosztást, 
hiszen a kórház, az SZTK épü-
let, a volt véradó mind egy hely-
rajzi számon van. Ennek a meg-
osztását hajtottuk végre nem is 
olyan régen. Olyannyira friss a 
dolog, hogy még mindig nem 
jogerõs, ezért nem tudjuk még, 
hogy mi fog történni. Az önkor-
mányzatnak az volt az elképze-
lése, hogy a véradó épületét 
pályázati forrásból felújítjuk és 

a Dózsa György úti orvosi ren-
delõbõl oda bevisszük a házior-
vosokat. A kérdés az, hogy ezt a 
megosztást lehet-e alkalmazni, 
létrejöhet-e. Ha igen, akkor az 
önkormányzat tulajdonában 
marad a véradó, valamint a 

A kórház

A Teleki

folyt. a 2. old.
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hátsó épületek közül az egyik, 
amelyet a Berettyóhoz kapcso-
lódó turisztikai elképzelésünk-
höz kívánunk felhasználni. Van 
még egy dolog, amely érinti a 
kórház területét, és ez az 1948-
as emlékmû, amely a Kossuth 
úton található. Úgy tervezzük, 
hogy közterületté alakítjuk és 
egy kis parkkal, padokkal mél-
tóbb körülményeket teremte-
nénk a szobornak.

– Ha már a tulajdonosváltásról 
beszélünk, megemlíthetjük a 
Telekit is. Van-e valami hír a 
gimnáziumunkról?

– Sajnos nincsenek jó híreim. 
Az elmúlt héten kaptam egy 
levelet a rektor úrtól, amelyben 
kifejti, hogy most a 2012-13-as 
tanévben az intézményt nem 
tudják egyházi fenntartásba 
venni. A levélben ki is fejtette, 
hogy az alapvetõ oka a pénz. 
Elmondja, hogy továbbra is nyi-
tottak arra, hogy átvegyék az 
intézményt, csak nem a követ-
kezõ tanévtõl, hanem esetleg a 
rákövetkezõ szeptembertõl. Azt 
tudjuk, hogy mind az alapfokú, 
mind a középfokú oktatási 
intézmények mûködését az 
önkormányzat erõn felül támo-
gatja az állami normatív finan-
szírozás fölött. Most tehát az a 
dolgunk, hogy megnézzük mi 
annak az oka, hogy ez a struk-
túra ilyen gazdasági eredményt 
hoz. Meg kell néznünk azt, -ha 
kell egy független szakértõ 

bevonásával-, hogy mik azok a 
költségcsökkentõ lehetõségek, 
amelyek ahhoz vezetnek, hogy 
a Teleki mûködése hosszútávon 
fenntartható legyen, hiszen az 
egyház jelen pillanatban ezt 
nem látja biztosíthatónak. 
Nagyon elkeseredtem, amikor 
ezt a levelet elolvastam, hiszen 
ezt már szinte tényként kezel-
tük, hogy szeptembertõl az egy-
házhoz kerül ez az intézmény, 
de tudomásul kell venni, hogy 
õk így látják a kérdést. Fontos 
azt tudni, hogy az egyházi, illet-
ve az önkormányzati finanszí-
rozás között vannak különbsé-
gek, és azt is tudni kell, hogy a 
jelenlegi gazdasági mutatókkal 
az egyház az egyházi kiegészítõ 
normatívát nem tudná igénybe 
venni. Ez tehát az alapvetõ oka 
a megtorpanásnak. Azt is tudni 
kell, hogy a hátralévõ idõ,- 
amelyben még érdemi döntése-
ket lehet hozni a következõ tan-
évet érintõen, tehát május végé-
ig-, nagyon kevés ahhoz, hogy 
érdemben javíthassunk a hely-
zeten. Így viszont a Teleki is 
állami fenntartásba kerül szep-
tembertõl, ugyanúgy, mint az 
alapfokú oktatási intézmé-
nyünk. Ez tulajdonképpen hoz-
hat változást a Teleki életében 
is, amit most még nem lehet 
megjósolni. Jelenthet összevo-
násokat, összeszûküléseket, 
integrációkat fõleg a szakkép-
zés területén.

Vékony Erzsébet

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2012. április 26-ai soros nyilvá-

nos ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Mezõtúr Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végre-

hajtásáról,
- az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

szabályairól szóló 24/2012.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról,

- a gépjármû várakozóhelyek építésérõl és megváltásáról, valamint 
a jármûvek parkolási rendjének szabályozásáról,

- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulla-
dékkezelési helyi közszolgáltatásról,

- a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az intézményi 
térítési díjakról szóló 15/2011.(VII.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

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

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

dr. Szûcs Attila, jegyzõ 

Távirati stílusban a képviselõ-testület 
május 10-i soron kívüli ülésérõl

A Teleki nem kerül egyházi fenntartásba 

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2011. decemberében szán-
déknyilatkozatot fogadott el arról, hogy a Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nevelé-
se-oktatása a 2012/2013. tanévtõl a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye fenntartásába kerüljön. A szándéknyilatkozat 
elfogadását követõen az intézményátadás elõkészítése megtör-
tént. Ennek során az egyház jelezte, hogy mégsem kívánja a 
Telekit egyházi fenntartásba venni. A képviselõ-testület a május 
10-i soron kívüli ülésen tudomásul vette a katolikus egyház 
bejelentését. Így a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény vonat-
kozó szabályai alapján a Teleki január 1-tõl állami fenntartásba 
fog kerülni.
Mezõtúr, 2012. május 11.

dr. Szûcs Attila 

A tervezett ütem-
ben halad a mint-
egy 360 millió 
forintos hazai és 
európai uniós 

támogatásból megvalósuló fejlesz-
tés a Nagykunsági fõcsatorna men-
tén. A beruházás tárgyát képezõ 
fõcsatornát övezõ árokrendszer 
Mezõtúr-Törökszentmiklós térsé-
gében gondoskodik a belvíz elve-
zetésérõl. A szokatlanul hideg tél 
nem hátráltatta a kivitelezést, júli-
us végére várhatóan befejezõdnek 
a munkálatok, ezáltal biztonságo-
san elvezethetõ lesz a csapadék-
víz, a vízkészlet-gazdálkodás sza-
bályozhatóvá válik. 

A projekt kedvezményezettje, a 
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság mintegy 360 millió 
forintos támogatást nyert a 
Nagykunsági fõcsatornát övezõ 
árokrendszer fejlesztésére és a 
beruházást teljes egészében a 
Magyar Állam és az Európai Unió 
finanszírozza.

A hideg téli hónapokban a mun-
kavégzés átmenetileg szünetelt. Az 
enyhülést követõen azonban emelt 
létszámmal vonultak fel a terüle-
ten, így a tervezett ütemezés sze-
rint elõreláthatóan július végére be 

is fejezõdnek a munkálatok, és a 
projektnek köszönhetõen a terület-
rõl biztonságosan, az eddigieknél 
energiatakarékosabban lehet majd 
elvezetni a belvizet, a víz visszatar-
tásával pedig az aszályos idõsza-
kokban öntözésre alkalmas víz-
készlet is rendelkezésre áll. 

A csatornák az elmúlt évtizedek-
ben jelentõsen feliszapolódtak és 
romlott vízelvezetõ képességük. 
Állapotuk javítása érdekében az 
elmúlt hónapokban cserjeirtást, a 
vízi növényzet eltávolítását, csa-
tornakotrást kellett elvégezni az 
érintett 80 km hosszú szakaszon, a 
szivattyúk és a zsilipek fejlesztése 
és beépítése azonban jelenleg is 
folyamatban van. 

Jó ütemben halad a belvízvédelmi fejlesztés 
a Nagykunsági fõcsatorna mentén 

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával és hazai költségvetési 
forrásból, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásában valósul meg. 
A projekt címe: Nagykunsági-
fõcsatorna mellettes területeinek 
vízrendezése
Projekt azonosítója: ÉAOP-
5.1.2/DI-09-2010-0003
Kivitelezés idõtartama: 2011. 
november – 2012. július
A támogatás összege 358 968 
463 Ft
További információ: Horváth 
Béla, mûszaki igazgató-helyettes 
(0656 501 902), KÖTIVIZIG
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Ismét egy fergeteges
zenés-táncos mulatság a

Nemcsak Berryvel
Mezõtúron 2012. május 26-án
szombaton 22 órai kezdettel

a Sétáló utcában.
Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

A belépés ingyenes!

Május 25 - péntek
9:30 „Mezõtúr hangulata az 
’50-’60-as években“ képeslap 
kiállítás a Városházán
10:00 „Vízparti kalandok csalá-
dommal“ címû városi gyermek-
rajz kiállítás megnyitója, ered-
ményhirdetése a Közösségi 
Házban
10:00 Tudományos konferencia 
Mezõtúr város irodalma téma-
körben a Városháza dísztermé-
ben
Elõadók: Vass Krisztián, Achs 
Károly.
13:00 Mezõtúr sportjáért és 
Mezõtúr kultúrájáért kitünteté-
sek átadása, majd a kabalafigu-
ra tervezés és esszéírás témák-
ban meghirdetett pályázatok 
eredményhirdetése a Városháza 
dísztermében
15:30 - 16:00 - Felvonulás a 

Kossuth úti iskolától a Kossuth 
térre, onnan a Szabadság térre 
az iskola jelenlegi és volt tanu-
lói, tanárai valamint a szülõi 
munkaközösség részvételével, 
közremûködik a Re*Flex Band
17:30 - Elõadómûvészek estje a 
Kossuth Lajos Általános 
Iskolában

Május 26 - szombat
8:00 Sportnap a Városi 
Sportcentrumban  - teke és 
teniszmérkõzések
X. Fabulya János Öregfiúk 
Kézilabda emléktorna a Városi 
Sportcsarnokban

Programok a
Szabadság téren:

8:00 Fõzõverseny
9:00 Városnapi kerékpártúra
8:00 - 12:00 Túri Piac
11:00 Városkapitány választás

13:00 Még szebbé tesszük a 
Szabadság teret!
14:00 Városnapi eredményhir-
detés
22:00 Nemcsak Berry koncert
16:00 Kossuth Lajos Általános 
Iskola jubileumi hangversenye 
az iskola tornatermében

Városnap 
2012. május 25-26.

Május 27 - vasárnap
Helye: Városi Strandfürdõ, Erzsébet liget

9:00 Kutyaszépségverseny az 
Erzsébet ligetben
10:00 Kerékpáros ügyességi 
verseny
11:00 Aszfaltrajzverseny
11:00 A II. Óperenciás 
Bábfesztivál döntõseinek elõ-
adása
12:00 Dalma Dance Club
bemutatója
13:00 Túri Liliomok nép-
tánccsoport mûsora
13:30 Városnap elsõszülöttjé-
nek és az 50 -60. házassági 
évfordulót ünneplõk köszön-
tése
14:00 Tombolasorsolás
16:00 DODGEM gyermekze-
nekar
18:00 KOLOMPOS együttes
19:00 Ki lesz a nap bikája?
20:00 BARICZ GERGÕ

KÍSÉRÕ PROGRAMOK:

11.00 - 18.00 ÖKO játszóház
Ügyességi versenyek, arcfestés, íjászat, korongozás,  lovaglás, 
kézmûves foglalkozások, vidámpark, légvár, trambulin, póló-

festés, szerencsehorgászat...
Egységes, kedvezményes belépõ: 400,-Ft

A belépés 3 éves korig ingyenes!

A gyermeknapi plakátter-
vezõ pályázat gyõztese:

Varga Ágnes
az Újvárosi Általános 

Iskola
3. osztályos tanulója

Gratulálunk!!!

VÁROSNAPI KERÉKPÁRTÚRA
a Turisztikai Munkacsoport ajánlásával

2012. MÁJUS 26.
Fedezzük fel együtt környeze-

tünk természeti értékeit!
Indulás: 9:00 órakor a Közösségi 

Ház parkolójából
Túravezetõ: Kovács Ferenc – 

KÖTIVIZIG munkatársa
Útvonal: Mezõtúr, Közösségi 

Ház – Mezõtúri 
Szakaszmérnökség, Pétery Károly 
u. (Terepasztal bemutató)– 
Kisvízköz – Árvízkapu - Hármas 
zsilip – Túrtõ - Mezõtúr. A túra 
hossza: 16 km, gáton haladva. 

Útközben a Körös-Maros 

Nemzeti Park munkatársa tart 
tájékoztatót a terület élõvilágáról.

Érkezés: kb. 13:00 órakor a 
Közösségi Ház parkolójába

Esõs idõjárás esetén a túrát egy 
késõbbi idõpontban rendezzük 
meg.

A kerékpártúrán 14 év alatti 
gyermekek csak felnõtt kíséreté-
vel vehetnek részt.

Bõvebb információ: 
Tourinform iroda Mezõtúr, 

Kossuth tér 1. Tel.: 0656/350-901 
Tel.: 0620/243-6405 (a túra 

alatt is hívható)

Még szebbé tesszük a Szabadság teret
Május 26-án, szombaton, a Városnap keretében még tovább szé-

pítjük a rendezvény egyik helyszínéül is szolgáló, méltán népszerû 
közösségi teret, a Szabadság téri parkot és a játszóteret. Az akció 
városszépítõ programunk része és célja a környezet szebbé tétele, 
illetve az összefogás erõsítése Mezõtúrért. A kezdeményezéshez 
bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni újjá varázsolni a park 
berendezéseit és a mezõtúri gyerekek játékait. Minden lelkes lakost 
szeretettel várunk! Tegyünk közösen környezetünkért!

Találkozó: 13:00 órakor a Közösségi Háznál
A szükséges eszközöket a szervezõk biztosítják.
Segítõkész városszépítõink nevét – amennyiben hozzájárulnak 

– megörökítjük dicsõségfalunkon.

Városi Gyermeknap
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30 ÉVES AZ ÉNEK-
ZENE TAGOZAT

A jubileumi hét
programja:

2012. május 21.

15:00 A jubileumi hét prog-
ramsorozatának ünnepélyes 
megnyitója.

Közremûködnek a Kicsinyek 
Kórusa és a Napraforgó Kórus. 
Kiállítás az elmúlt 30 év emléke-
ibõl.

16:00 Zenei mûveltségi vetél-
kedõ

17:00 Filmvetítés: „az elsõ 10 
év”

2012. május 22.

15:00 Népdaléneklõ verseny:
- 3 - 4. osztályosok
- 5 - 6. osztályosok
- 7 - 8. osztályosok
17:00 Filmvetítés: „ a második 

10 év”
2012. május 23.

15:00 Rozsdalovag és a kísér-
tet címû gyermekmusical bemu-
tatója.

Közremûködnek az iskola 
drámaszakkörösei és a 
Napraforgó kórus

17:00 Filmvetítés: „a harma-
dik 10 év”

2012. május 24.

15:00 Népzenei délután
- Citerazenekarok bemutató-

ja: Tücsök, Cimbora, Lókötõk
- Veres Kata Luca és zenekara
-  Hodos Szilvia népzenész
18:00 Pop-rock zenekarok 

bemutatója

2012. május 25.

8:00 - 10:00 30 km-es emlék-
futás - váltófutás

15:30 Felvonulás, közben 
megálló a Városházánál, ahol a 
polgármester úr köszönti a jubi-
láló iskolát.

17:30 Elõadómûvészek estje
- Szávai Viktória - színmûvész
- Kovács Tímea - énekesnõ
- Bartók kamarakórus

2012. május 26.

17:00 Jubileumi hangverseny
19:00 - 21:00 Állófogadás a 

programban résztvevõk számá-
ra

Pályázati
felhívás

Pályázatot kiíró szervezet: 
Mezõtúri Közmûvelõdési és 
Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. 5400 Mezõtúr, 
Szabadság tér 17.
Meghirdetett munkakör:
szerkesztõ – újságíró.
A jogviszony idõtartama: 
határozott idejû.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ (heti 40 
óra).
Képesítés és egyéb feltéte-
lek:
- szakirányú egyetemi vagy 
fõiskolai végzettség;
- számítógép kezelõi ismere-
tek.
Juttatások: bérezés meg-
egyezés szerint
A pályázat részeként köte-
lezõ benyújtani:
- iskolai végzettséget igazoló 
okiratok másolatai;
- büntetlen elõéletet igazoló 
(3 hónapnál nem régebbi) 
erkölcsi bizonyítvány
- részletes amerikai típusú, 
fényképpel ellátott önélet-
rajz.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2012. június 8.
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, vagy 
személyesen az intézmény 
titkárságán.
Levélcím:
Mezõtúri Közmûvelõdési és 
Sport KKN Kft. 5400 
Mezõtúr, Szabadság tér 17.
Pályázatok elbírálásának 
módja:
Állásinterjú – személyes 
elbeszélgetés
A jelzett határidõn túl beér-
kezõ, illetve hiányosan 
beadott pályázatokat nem áll 
módunkban elfogadni. 
Hiánypótlásra lehetõség 
nincs.
Mezõtúr, 2012. május 18.

Bordács László

ügyvezetõ

Újra Triennálé

A Mezõtúr és Vidéke oldalain 
az elmúlt hónapokban többször 
megjelent a XII. Alföldi Fazekas 
Triennálé pályázati felhívása, 
amely versenybe és kiállításra 
hívta a hazánkban alkotó fazeka-
sokat, keramikusokat.

A Triennálé története az 1970-
es években kezdõdött. A 
Mezõtúron akkoriban sokat gyûj-
tõ, tevékenykedõ néprajzkutatók-
nak, a szolnoki illetõségû Szabó 
Lászlónak és Gulyás Évának, illet-
ve a Néprajzi Múzeum kerámia-
gyûjteményét gondozó Kresz 
Máriának sikerült meggyõznie a 
megyei kulturális vezetést arról, 
hogy a térség kiemelkedõen gaz-
dag kerámiamûves múltja és jele-
ne megérdemelne egy országos 
jelentõségû versenyt.

Az elsõ seregszemléket még a 
megyeszékhelyen rendezték, a 
szervezõk késõbbi döntése alap-
ján végül Mezõtúr és Karcag, a 
két nagy fazekasközpont, adott és 
mind a mai napig ad otthont 
háromévente felváltva a már 
akkor is rangosnak számító ren-
dezvénynek.

Az 1980-as évek közepe óta a 
verseny kiírása alig változott: a 
jelenkori lakáskultúrába jól illesz-
kedõ kerámiatárgyakkal lehetett 
és lehet nevezni, melyek anyaga, 
formája és díszítménye a funkciót 
szolgálja. Fontos továbbá, hogy a 
hagyományos népi cserépedény-
készítés jegyei felfedezhetõk 
legyenek a tárgyakon.

Az értékelés is sok éve hasonló: 
a pályázati zsûrizést – mely egy-
ben hivatalos népi iparmûvészeti 
zsûrizés -, öt néprajzos és fazekas 

szakember végzi. A legjobb, a 
kiírásnak leginkább megfelelõ 
tárgyak, tárgycsoportok készítõje 
kapja a Triennálé Nagydíjat, 
továbbá számos más helyezés és 
különdíj is elnyerhetõ.

Az idén soron következõ ese-
mény helyszínéül a 2009. évi 
pályázati kiállítás sikere okán 
ismét Mezõtúrt választotta a szer-
vezést koordináló Hagyományok 
Háza. 

A május eleji beadási határidõ-
re az ország számos pontjáról, 
összesen 29 mûhelybõl 120 tétel 
önálló cserépedény, valamint 
készlet gyûlt össze a Fazekas 
Múzeumban.  Nagyon örvende-
tes, hogy Mezõtúrt most kiemel-
kedõen sok alkotó képviseli. Õket 
név szerint is említsük meg: 
Balogh Ibolya, Derecskei 
Magdolna, Búsi József és Búsi 
Józsefné, Takács Eszter és Szabó 
Zoltánné, Biharyné Zoltán Emese, 
Cseh Magi, Hornyákné Sila 
Katalin mind városunkban dol-
goznak, de Kozák Éva és Berta 
István nevét is említhetjük, 
hiszen õk a dunántúli lakhelyük 
ellenére magukat elkötelezték a 
„túri iskolának”.

A szakértõk május 9-én véle-
ményezték a beadott pályamûve-
ket, kialakult a díjazottak névso-
ra. Biztosak lehetünk benne, látva 
a kiváló munkákat, hogy június 
elsõ szombatján a Városi 
Galériában egy nagy verseny leg-
jobbjai kapják meg a kitüntetõ 
címeket, illetve az év egyik leg-
jobb kiállítása nyílik majd meg.  

Pusztai Zsolt

muzeológus

XII. Alföldi Fazekas Triennálé
Eredményhirdetés és a pályázati kiállítás megnyitója: Mezõtúr, 
Városi Galéria (Zsinagóga), 2012. június 2. (szombat), 10 óra.

A Triennáléhoz kapcsolódó rendezvények:

Szakmai konferencia: Mezõtúr, Móricz Zsigmond Könyvtár és 
Közösségi Ház, 2012. június 2. (szombat) 11óra 30 perctõl.
Búsi Lajos és Gonda István fazekasok közös kiállításának 
megnyitója: Mezõtúr, Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria), 
2012. június 2. (szombat) 16 óra.

Mindhárom rendezvényre szeretettel várjuk Önt, családját 
és barátait!
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Az Atyamesterek kiállítása

A XII. Alföldi Fazekas 
Triennáléhoz kapcsolódó 
programok sorában találjuk 
Búsi Lajos és Gonda István 
fazekasok közös kiállításának 
megnyitóját. (Nyugodtan 
írhatnánk azt is, a Búsi-Gonda 
kiállítás kísérõ programja a 
Triennálé… de adjuk meg a 
tiszteletet a messzirõl jövõk-
nek.)

A két alkotó szakmai múltja 
vagy nagyon hosszú oldalakon 
lenne kifejthetõ, vagy egyetlen 
tömör mondatba is összesûrít-
hetõ. Ez utóbbi így hangzik: 
Amit fazekas a saját szakmájá-
ban Magyarországon elérhet, 
azt Búsi Lajos és Gonda István 
elérte.

Már évtizedekkel ezelõtt a 
Népmûvészet Mesterei lettek - 
ez a legmagasabb cím a népi 
iparmûvészet területén. A 
mesterek közt is Atyamesternek 
számítanak, tudásuk alapján a 

ma dolgozó, Mezõtúrhoz kötõ-
dõ fazekasok szinte mindegyi-
ke szakmai példaképének tart-
ja a két alkotót. Tanultak-
ellestek tõlük formát, techni-
kát, precizitást és munkához 
való hozzáállást. 

A Búsi-féle negyven centi-
méteres csalikancsó, a Gonda-
féle óriás rátétes tál fogalom a 
szakmában. Lehet más stílus-
ban dolgozni, lehet más hagyo-
mányokat követni, de koron-
gozótudás, forma és díszít-
mény harmóniája terén a 
jelenkori magyar népi (és népi 
iparmûvészeti) kerámia csúcs-
teljesítménye e két alkotó 
munkássága.

Mindenkit várunk június 
2-án 16 órától a Túri Fazekas 
Múzeumba, ahol a fentebb 
leírtak igazságtartalmáról meg 
is lehet gyõzõdni!

Pusztai Zsolt

muzeológus

Rendhagyó Pedagógus napi köszöntõ

Talán nem véletlen, hogy 
tavasszal egymáshoz közeli 
idõpontban köszöntjük az 
Édesanyákat és a pedagóguso-
kat. Az ember életében mind-
két státusz meghatározó sze-
repkör. A jó tanár, tanító álta-
lában maradandó „nyomot” 
hagy személyiségünkben, és 
egész életünkben jó szívvel 
emlékezünk rá. 

„Jó napot Tanár Úr! Hogy 
tetszik lenni Tanár Úr?” Szinte 
napi szinten elhangzott utcán, 
üzletekben, piacon, ahol 
éppen megjelent.

Nem volt szigorú, igazát 
keresõ, nem akart minden-
áron nevelni, kitûnni.

Az emberi méltóság, az 
emberiesség tisztelete volt 
alapvetõ életeleme.

A szakma ismerete mellett 
fontosnak tartotta az emberi 
érzékenységet a szépség, a 
mûvészetek iránt. Ennek értel-
mében végezte pedagógusi 
munkáját is. Kollégiumi igaz-
gatóként a legkiválóbb mûvé-
szeket hívta meg személyes 
találkozókra, melyeket a diá-

kok mindig nagy örömmel és 
érdeklõdéssel fogadtak. Õ 
maga sokat olvasott, ez volt 
kedvenc kikapcsolódása.

A lét teljességét próbálta 
élni, ezzel mutatott példát 
mind szakmai, mind családi 
életében. Hite szerint ami az 
ember „eltávozása” után törté-
nik, nem róla szól.  Nem járt 
temetésekre, nem tiszteletlen-
ségbõl, hanem életszemlélet-
bõl. Szeretteit mélyen magába 
zárva gyászolta.

E rövid nekrológ Dr. Mile 
Sándor mezõgazdasági tanár-
ról, kollégium igazgatóról 
szól. Munkahelye 1962-tõl 
nyugdíjazásáig, 1991-ig a 
Mezõtúri Fõiskola volt.

Eltávozott közülünk 2012. 
január 15-én.

Ha módja lenne elolvasni 
ezt a kis írást, azt mondaná: 
„Talán van valami igazság 
abban amit rólam írtatok, csak 
egy kicsit elfogultak vagy-
tok….”

Viszontlátásra Tanár Úr! 
Ott…. Valahol….

M.M.

Isten veled Tóthné Török Terike!

Drága Terike!
Nehéz szívvel fogom most a 

tollat. A végsõ búcsú elhang-
zott. Megrendítõ és felemelõ 
volt. Éger Ádám lelkész szép 
szavai, a verseid és a Silencio 
gyönyörû dallama szálltak utá-
nad, hogy kísérjenek égi uta-
don. Miközben könnyeimet 
törölgettem bennem is felidézõ-
dött sok-sok régi emlék. Az elsõ 
az újvárosi bölcsõdéhez kötõ-
dik, mikor a kicsi fiamat nyug-
tatgattad türelmes szeretettel. 
Mert ez volt a hivatásod, legki-
sebbekkel való törõdés. S fel-
idézõdött nagyszerû versmon-
dó képességed. Olyan szug-
gesztív erõvel értelmezted 
Márait, Reményiket, Vass 
Albertet és a többieket, amit 
ritkán hallani amatõr versmon-
dóktól. Szeretted a verseket és 
örültél, ha közre adhattad tanú-
ságtétel szándékkal mindnyá-
junk örömére. Ezt tetted az 
MVSZ összejövetelein 12 éven 
át, és más helyeken is. S felidé-
zõdtek a kedves hangú tanyai 
történeteid, a Nagy Lajos vezet-

te honismereti körben. A tanyai 
iskolai élet, a munkák, a játé-
kok, a dalok. És a régi liget, 
ahol laktatok. Vidámság volt és 
derû körülötted. Ezúton is 
köszönöm, köszönjük, hogy 
örömosztó törékeny lényedbõl, 
energiádból, az otthoni gondok 
rád nehezedõ terhei mellett, 
nekünk is juttattál. Ég áldjon 
Terikénk, emléked velünk 
marad!

Az egykori honismereti kör 
és MVSZ-beli barátok nevében:

Kissné Mikes Éva

Felhívások

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület 2012. októberében a túri 
kovácsmesterek tiszteletére állít emléket az iparosok emlékfalán, a 
Túri Fazekas Múzeumban. Kérjük a kedves Olvasót, aki a listához 
tud kiegészítést tenni, jelezze elérhetõségünkön.

Köszönettel az egyesület nevében: Szabó András elnök
A lista megtekinthetõ a www.bodokifodor.hu honlapon és a 

Közösségi Ház hirdetõ falán, vagy a következõ telefonszámon lehet 
érdeklõdni: 06/20/2144756.

***
Tisztelt Mezõtúriak, Kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület õszi kiállítása az orszá-

gos fotó hónaphoz kapcsolódik.
Mezõtúri fényképészek munkáiból szervezünk kiállítást, az 

1870-1960-ig terjedõ idõszakra vonatkozóan.
Ezért kérjük a segítséget, akinek az alábbi fotósok által készített 

anyag van a birtokában, jelezze az egyesület felé: Tauber Izidor, 
Hajdu József, Lukács Lipót, Kerpit Kristóf, Ónodi Erzsébet, Rónai 
utóda, Bodnár Ilona, Lévay Gyula, Maksay László, Varga Kálmán.

Értesítés adható: tel.: +36/20/214-4756 Szabó András vagy a 
+36/56/350-174 Túri Fazekas Múzeum Pusztai Zsolt igazgató.

Határidõ: 2012. május 31.
Szabó András elnök
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Zenei Hírek

Városunk ifjú zeneszerzõi ver-
senyeztek mûveikkel a Bárdos 
Lajos Zeneiskola (hosszú neve 
miatt a köznyelv csak így hasz-
nálja) szervezésében. Ter-
mészetesen õk még nem hivatá-
sos zeneszerzõk, ahhoz még 
sokat kell tanulniuk, de a tehet-
ség bennük van. 

Gonda János a konzervatóriu-
mi, majd az akadémiai jazz tan-
szak megalapítója kezdte el az 
1990-es években az un. klasszi-
kus zenetanárok és tanulók 
részére a kreativitást erõsítõ 
nyári zenetáborokat Tatán. 
Ezeken a tanulók improvizációs 
gyakorlatokkal, technikákkal 
ismerkedtek meg: pl. melódia-
írás, annak megharmonizálása, 
hozzá kíséret, hangszerelés 
készítése. Minél több tudással 
rendelkezik az illetõ, annál gaz-
dagabb lesz a darab. A mûvek 
címadása is nagyon fontos! A 
legötletesebb Uhljar Mihályé 
volt: Fantasionata (Fantázia+szo
náta+appassionata?). A több 
tételes mû Éjtánc címû II. tételé-
nek gazdag a harmónia- és rit-
musvilága. Két zenekari számot 
is hallottunk. Az egyiknek a szer-
zõje Chif Richard a másiké 
Tornyi Gyõzõ. Õk több hangszert 
alkalmaztak, melyek nemcsak a 
harmóniákat erõsítették, hanem 
ellenpontszerûen más-más dalla-
mot játszottak. Két igéretes zon-
gorista egy-egy szóló mûvel 
jelentkezett. Gál Bertalan egy 
szép gyermekdalt,  Gácsi László 
pedig egy romantikus, inkább 
Chopin-hatású, szép dallamú 
darabot alkotott és mutatott be. 
Karapancsev Kristóf és Takács 
Lajos két dala a szerzõk szövegé-
vel, érzelemdús balladák, ame-
lyek a televíziók tehetségkutató 
mûsoraiban is sikert aratnának. 
A szólisták közül kiemelném 
Kristóf egyéni, stílusos szép éne-
két. A zsûri (Daróczi Bárdos 
Tamás és Szigeti Máté zeneszer-
zõk) és a közönség Garai Maja 
Anna C-moll hatkezes variáció 
zongorára címû mûvét ítélte az 
elsõ helyre. A barokk és a bécsi 
klasszika variációs technikájával 
készült mû, bár harmóniának 
csak a három fõ hármast alkal-

mazta, nem tûnt monotonnak, 
mivel a téma bemutatása után 
minden variáció más karakter 
volt, kitûnõ fokozásokkal. 

Biztos vagyok benne, hogy aki 
improvizál vagy zenét szerez az 
más mûvekben sem csak a kottá-
ban leírtakat játssza, hanem ami 
a hangjegyek mögött van. 
Karapancsevné Ildikó mondta, 
hogy jövõre is rendeznek ilyen 
versenyt, de más városokból is 
várnak jelentkezõket. 
Gratulálunk a kiváló kezdemé-
nyezéshez, mely a fiatal zenei 
tehetségeket bátorítja, ezen a 
versenyen mindenki gyõzött, a 
szerzõk, az elõadók és persze a 
közönség is. 

A kitûnõ Városi Galéria megér-
demelne egy jó pianínót.

***
Nagyon érdekes könyvet vásá-

rolt a könyvtár, amely a világhírû 
Kossuth-díjas zongoramûvé-
szünk és karmesterünk, Kocsis 
Zoltán 60. születésnapja alkal-
mából készült.

Szerkesztõ-riportere a rádióból 
és televízióból jól ismert Juhász 
Elõd, aki a régebben, illetve a 
napjainkban készült interjúkat 
adja közre. Mivel õ is zeneakadé-
miát végzett, kérdései is nagyon 
szakszerûek. A közelmúlt ide-
kapcsolódó személyes emléke, 
hogy a könyv olvasásával párhu-
zamosan az Operaházban talál-
koztam Juhász Elõddel, s így 
gratulálhattam a kitûnõ könyv 
megszületéséhez. Minden zene-
barátnak jó szívvel ajánlom ezt 
az érdekes könyvet! 

Május 29-én (kedden!) kerül 
sor a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar Aba-Novák bérlete záró-
hangversenyére. Indulás fél hat-
kor. 

***
Június 9-én (szombaton) 19 

órakor kezdõdik Puccini: Tosca 
címû operája a budapesti dal-
színházban, amire Mezõtúrról 
csoportos látogatást szervezünk. 
A belépõjegy és az utazás költsé-
ge: 3.800.-Ft. Érdeklõdni a 
könyvtárban (350-171) és a 
70/2404-958-as telefonon lehet.

Berczeli Endre

Színjátszó találkozók

Június 2-án 15 órára a Városi 
Könyvtárba várjuk azokat, akik 
az ’50-es ’60-as években a 
Kultúrotthonban vagy a  munka-
helyeken mûködõ színjátszó kör 
tagjai voltak. Természetesen 
rokonokat, ismerõsöket, szín-
házbarátokat is szeretettel hívo-
gatunk egy kis vetített fénykép-
nézegetésre, emlékidézõ beszél-
getésre és persze tessék megnéz-
ni indulás elõtt a fényképes 
dobozokat, hátha akad benne 
valami mások számára is érdekes 
fotó! 

***
Kedvet kapva a régiektõl, 

ezennel ismételten közhíreljük 
napjaink

Túri Színjátszó Találkozóját,

idõpontja: 2012. június 7. 14 óra
Helye: Városi Színházterem
Aki eljön találkozhat a híres 

Rozsda lovaggal (Kossuth Lajos 
Általános Iskola), megtekintheti 
a Császár új ruháját (Rákóczi Úti 
Általános Iskola) és megismer-
kedhet a mezõtúri Pál utcai fiúk-
kal (Szent István Katolikus 
Általános Iskola).

Remek elõadókészségû óvónõ-
ink is bemutatnak két-három 
vidám mesefeldolgozást!

Kedves Gyerekek! Ifjak és 
Érettebbek!

Tapsoljunk minél többen a fel-
lépõknek, akik mindenkinek sze-
retnének örömet, gondtalan, kel-
lemes perceket szerezni játékuk-
kal!                       Boldog Mária

CÖF híradó!

2012. április hónapban ünnepelte 
a „Mezõtúr és Környéke Civil 
Összefogás Fórum” az egyéves 
évfordulót, melynek tiszteletére 
„Szellemi és Sport fesztivált” ren-
deztek, ahol a résztvevõ 45 fõ 
játékos jól szórakozott, és szelle-
mileg, valamint fizikailag is fel-
frissülve gazdag élménnyel 
távoztak nemcsak a játékosok, 
hanem a nézõközönség is.
A játékosok eredménytõl függet-
lenül emléklap és könyvjutalom-
ban részesültek, amelyet az 
Országos CÖF Kerekasztal Elnöke 
adott át. Ez volt az elsõ alkalom, 
hogy anyagilag is támogatta a 
mezõtúri CÖF-öt, amelybõl min-
den játékos részesedett.
A „Mezõtúr és Környéke Civil 
Összefogás Fórum”  2011. április 
28-án alakult meg, ahol jelen volt 
az „Országos Civil Összefogás 
Fórum Kerekasztal” elnöke is és 
ismertette a CÖF tevékenységét, 
külön kiemelte a stratégia part-
nerség lehetõségét a civil szerve-

zetek és Mezõtúr önkormányzata 
között, továbbá mûködési rend-
jét, jogait, kötelességeit. Az ala-
kuló ülésrõl jegyzõkönyvet veze-
tek és azt a jelenléti ívvel együtt a 
polgármesteri hivatal is megkap-
ta április 29-én 7 órakor. Mivel a 
jegyzõkönyvet az Országos elnök 
is aláírta, majd egy példányt 
magával vitt az országos elnök-
ségbe, így az alakulás pillanatától 
már is tagja lettünk az országos 
CÖF-nek. 
Elsõsorban a fõvárosban alakul-
tak a civil szervezetek, vidéken 
ez nem volt jellemzõ, ezért 
kiemelkedõ eseménynek számít 
Mezõtúr életében, hogy a vidék 
közül Mezõtúr volt az elsõ, ahol a 
megalakult civil szervezet csatla-
kozott az országos szervezethez, 
így az országos és Közép Európa 
civil szervezeteivel is szoros kap-
csolatban került, amelynek 
lényege, hogy egymást segítjük 
egymást erõsítjük ezáltal.          
CÖF alapító szóvivõje.

Éljen május elseje!
Immár második alkalommal 
rendezték meg a Túri Majálist, 
az Erzsébet ligetben. A gépkar-
nevál után igazi retró hangulat-
ban volt része azoknak, akik 
kilátogattak a rendezvényre.
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Többet, bõvebben:
www.mezoturesvideke.hu

Az úszást, mint a legalapve-
tõbb mozgásformák egyikét, 
érdemes már egészen kis kor-
ban elkezdeni. Mezõtúron a 
vízhez szoktatást már két és fél 
- három éves korban elkezdhet-
jük, az oktatást azonban tapasz-
talatunk szerint csak négy-öt 
éves kortól érdemes, hiszen 
ilyenkor fejlõdik ki a gyerekek 
koncentrálóképessége. A víz-
közegnek köszönhetõen egy 
egészen különleges környezet-
ben fejleszthetõk a gyermekek 
mozgás-érzékelése és koordiná-
ciós képessége, nem utolsó sor-
ban pedig kihívás, melyet szíve-
sen teljesítenek. 

Az oktatást a legkisebbeknél 
vízhez szoktatással kezdjük, 
melynek során megmutatom 
nekik milyen a vízben mozog-
ni, kifújni a levegõt, lebegni a 
víz tetején, siklani. Ezután 
következik a lábtempó, hason, 
háton, majd ha mindez már 
készség szinten rögzül, hozzá-
tesszük a kartempót, és a helyes 
oldal-levegõvétel technikáját.

A mezõtúri úszótanfolyamon 
tanuló gyermekek kis létszámú 

csoportokban (8-10 fõ) a biztos 
úszástudást sajátítják el. A tan-
folyamon résztvevõ gyerekek 
két hónap alatt eljuthatnak arra 
a szintre, amikor el tudják kez-
deni a mélyvizes úszást (szep-
tembertõl az uszodában).

A biztos úszástudás 200 
méter folyamatos úszás szint-
idõn belüli teljesítése, melynek 
elsajátítása akár két évbe is 
beletelik!

Kedves Szülõk!
Ezeknek a feltételeknek meg-

felelõen várom úszni tanuló és 
már úszni tudó gyerekek jelent-
kezését júniustól induló tanfo-
lyamokra! Elõzetes jelentkezés 
szükséges telefonon vagy 
e-mail-ben!

Személyes megbeszélés: 
2012. május 31. (csütörtök) 17 
óra, Városi Strandfürdõ 
(Gyülekezõ a pénztár elõtt!)

Szabó Éva  

úszóedzõ 

Tel: +36-20-578-53-73 

E-mail: eva11szabo@gmail.com 

Barta Gyula

sportágazat vezetõ

Tel: 06-20-281-6233

Úszásoktatás és vízhez szoktatás a Városi 
Sportiskola úszószakosztályos keretein 

belül!

Idõpont: 2012. május 26. (szombat) 9.00
Korcsoportok: I. kcs.: Gyermek (0-14 év); II kcs: Junior (15-18 
év); III. kcs: Felnõtt (19-50 év); IV kcs: Senior (51-…..év)
A korcsoportokban külön-külön fiú-lány versenyzés van.
Pályabeosztás: I. kcs.: 3-as pálya; II kcs: 4-es pálya; III. kcs: 5-ös 
pálya; IV kcs: 6-os pálya
Nevezés: Elõzetesen: a 20/823-1532 telefonszámon, 
Helyszínen: 8-8.45 óra között 
Nevezési díj: nincs
Díjazás: A korcsoportok helyezettjei oklevél díjazásban része-
sülnek. A senior verseny gyõztesei erre az alkalomra készített 
egyedi ajándékot kapnak.
Lebonyolítás: Két 4-es szett lejátszása, döntõ szett esetén 
szuperteibreak dönt. Kevés induló esetén 6-os szettek játszása.
Az egyéni versenyeket követõen páros versenyek kerülnek meg-
rendezésre, korcsoporttól és nemtõl függetlenül.
Várunk minden teniszt kedvelõ sportbarátot!         a szervezõk

Országos Tehetségnap 2012

Az, hogy nem objektíven írok 
most errõl az eseményrõl, „fel-
rúgja” a cikkírás alapvetõ szabá-
lyait, a független tájékoztatást, a 
tárgyszerûséget. Ebben az eset-
ben mégis ezt tartottam célrave-
zetõnek. Annak kompenzálására, 
hogy mégis tudni lehessen pár 
konkrétumot is a rendezvényrõl, 
mellékletben csatoltam a progra-
mot e cikkemhez. Érdemes elol-
vasni még a http://geniuszportal.
hu/content/orszagos-tehetsegnap-
2012-beszamolo beszámolót is 
hozzá.

Szeretek ezekre a találkozókra 
járni, ha van rá lehetõség és egyéb 
feltétel is adott, mert nagyon szé-
les spektrumú a felvonultatás, 
ráadásul fel is töltõdik az ember. 
Megfér itt a szakmai elõadás mel-
lett az országtortával való meg-
vendégelés is. A sok-sok területrõl 
eljött szakemberek: pszihológus, 
zenész, tudós, képzõmûvész, 
matematikus, bútorasztalos, 
sportoló feltaláló vagy akár egy-
kori államfõ egészen jól megfér-
nek egymás mellett. Úgy látom, 
hogy az idõelcsúszás már termé-
szetes és megengedett egy ilyen 
összejövetelen, ahol több mint 
400-an találkoznak, teljesen bará-
ti hangulatban az ország minden 
területérõl. Igazi kavalkád ez, 
hiszen sikerekrõl, tervekrõl, érde-
kességekrõl is tájékoztatnak: ki 
lett az idén például 
Tehetségnagykövet? A mondan-
dóm alátámasztásául had említ-
tessék meg kik, és milyen terül-
tekrõl kaptak Tehetségnagykövet 
címet: Berkes Gábor asztalos, 
Bogányi Gergely zongoramûvész, 
Freund Tamás agykutató, György 
Alfréd szerzetes, L. Ritók Nóra 
mûvészetpedagógus, Petrás 
Mária népdalénekes, Snétberger 
Ferenc gitármûvész, Sólyom 
László volt köztársasági Elnök, 
Görbicz Anita kézilabdázó 
(2012), Králik Károly feltaláló 
(2012).  / forrás: http://www.
tehetsegpont.hu/96-22535.php/

Bemutatásra kerültek még az 
idei „Felfedezettjeink” pályázat 
gyõztesei vagy egy meglepõ téma: 
„Hogyan védjük meg gyermekein-
ket önmagától?”(Prof. Bagdy 
Emõke), hogy csak néhányat, 

említsek a sokszínû és gazdag 
kínálatból.

Szóval érdekes, különlegesek a 
témák és hozzáteszem, a hangvé-
telben is õszinteség uralkodik.

Az, hogy a programok rendsze-
resen átitatódnak profi és leendõ 
profi zenészek, énekesek, néha 
táncosok produkcióival vagy akár 
divatbemutatóval is- már szinte 
hagyomány. Mûsorszámaik meg-
törik, feloldják az eladók egymást 
követõ, néha csak a szóbeli közlé-
sekre hagyatkozó esetleges 
monotóniáját. De mindig van 
újdonság is: most nem volt kiállí-
tás gyermekek, mûvészek alkotá-
saiból a falakon, paravánokon, 
mint ahogyan ez lenni szokott. 
Az idén mindenki egy-egy 
„mûvet” válaszhatott a regisztrá-
ció után, amelyet Tehetségpontok 
Mûvészeti Tagozatának óvodásai, 
iskolásai készítettek a résztvevõk-
nek. Okos ötlet, nagyszerû gesz-
tus!!

Talán csak a hátrányos helyze-
tû tehetségek bemutatása vagy a 
róluk való gondolkodás az, amit 
arányában hiányolni lehet/lehet-
ne…

Mindenesetre az egymás sike-
reinek, vagy az egymásnak való 
örvendezést így ilyen sokrétûen, 
komplexen semmilyen más ren-
dezvényen nem tapasztaltam 
még. Pedig egyszerû a képlet: 
lehet a másiknak örülni, lehet 
egymást bátorítani az élet külön-
bözõ területein. Micsoda tanítani 
való gyakorlat ez: egyszerû lelke-
sedés, elfogadás, elismerés- 
kisebb és nagyobb közösségek-
ben egyaránt. Mintha ezek az 
alkalmak megtörnének valamit a 
beidegzett magyar motívumon, 
hogy pesszimista, depressziós és 
egymás sikereinek örülni nem 
tudó nemzet vagyunk. 

A Tehetségmozgalom 
(Tehetségpontosodás, tehetség-
rendezvények… stb.) egyik legna-
gyobb értéke meglátásom szerint 
éppen az elõbb említett ár elleni, 
valóságos erõfeszítések folyama-
tos megléte, elõretörése...

Nagy Ferenc

MKKI Tehetségpont

kapcsolattartó

Mezõtúr Városnapi teniszverseny kiírása
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Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, 
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: 
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ, 
tipográfus: Vékony Erzsébet. A munkát szerkesztõ bizottság segíti. 
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2012. május 23. (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-
zett 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.

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

Készenléti gyógyszertár
Május 18-24-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Május 25-31-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Állatorvosi ügyelet
Május 19-20-ig
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/9770936
Május 26-27-28-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/9751073

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Böndör Györgyné Fekete Anna élt 70 évet,
Gy. Szabó János élt 89 évet,

Bánhidi Jenõné Deák Márta élt 88 évet,
Fehér Károly élt 56 évet,
Bán Sándor élt 76 évet,

Tordai Mihályné Simon Erzsébet élt 89 évet,
Mucha György élt 75 évet,

Tóth Sándorné Török Teréz élt 83 évet.

Kozák Szilveszter Marián
(Csomor Tünde)

Szegedi Ákos János
(Balogh Mónika)

Fõzõverseny
2012. május 26.

(szombat)
Feladat:

Száraztésztából készült 
ételek készítése

Jelentkezni: Közösségi 
ház titkárságán

személyesen,
 e-mailben:

titkarsag@mkskft.hu
a verseny napján, a

helyszínen!

Városkapitány választás
2012. május 26.

(szombat)
Kezdés: 11.00 óra

Idén egyéni
jelentkezéseket is

elfogadunk!
Jelentkezni: Közösségi 

ház titkárságán
személyesen,
 e-mailben:

titkarsag@mkskft.hu
a verseny napján, a

helyszínen!

Szavalóverseny az „anya- család” jegyében

„Azt a…nyelvet, melyet rövid 
idõre örökbe kaptunk, új szellemmel 
fényezve, csorbítatlanul át kell 
adnunk utódainknak.”

(Kosztolányi Dezsõ)
Ez az idézet volt a mottója a Szent 

István Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda és a Mezõtúri Közmûvelõdési 
és Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. közösen megrende-
zett szavalóversenyének, mely 2012. 
április 27-én a Közösségi Házban 
került megrendezésre, óvodás és 1. 
2. 3. 4. osztályos gyermekek számá-
ra.

Célunk, a versszeretet fontosságá-
nak hangsúlyozása és az értékes iro-
dalmi mûvek átadása mellett az volt, 
hogy a város intézményei (fenntar-
tóktól függetlenül) jó kapcsolatot 
alakítsanak ki egymással, és hogy 
közösen, összefogva mélyítsük el a 
gyermekekben a vers iránti szerete-
tet. Hiszen a közösségi nevelésre jó 
alkalom lehet egy szavalóverseny, az 
ünnepeknek közösségformáló, 
összetartó és hagyományteremtõ 
erejük van.

Idei rendezvényünk fõ szponzorai 
voltak: Horváth Róbert a Szent 
István Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda intézményvezetõje, Bordács 
László a Mezõtúri Közmûvelõdési és 
Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetõje, és 
Takács Gyõzõ a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkereszt és a Mezõtúr 

Város Mûvészetéért kitüntetett kép-
zõmûvész- keramikus.

A szavalóversenyek korcsoporton-
ként külön termekben zajlottak a 
délután folyamán. A zsûritagok, a 
szülõk és az érdeklõdök értékes, és 
színvonalas elõadásokat hallhattak a 
gyermekektõl. A rendezvény ideje 
alatt a gyermekek kézmûveskedhettek 
óvónõk és tanítónõk segítségével, 
ahol szebbnél szebb Anyák napi 
ajándékok készültek.

A jól átgondolt szervezésnek 
köszönhetõen az eredményhirdetés-
re sem kellett sokat várni. A nívós 
jutalmakat (könyveket, plaketteket) 
a következõ személyek és intézmé-
nyek biztosították, nekik ezúton is 
szeretnénk megköszönni felajánlása-
ikat: Takács Gyõzõ képzõmûvész-
keramikus, Szent István Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda, Mezõtúri 
Általános Iskola, Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény, Óvoda, 
Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár 
Iskolai Intézménye valamint Városi 
Óvodája, Mezõtúri Közmûvelõdési 
és Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft, Mezõtúr Város 
Önkormányzata, Krónika 
Könyvesbolt.

Czihat Veronika

Szent István Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda

A helyezettek nevei a
www.mezoturesvideke.hu

internetes hírportálon olvasható!

Játszótéri zsibongás
kicsiknek és nagyoknak!

2012. június 1.  17.00
Szabadság tér

Légvár, trambulin, szerencsehorgászat, arcfestés!

19.00 DESERT ROYAL koncert!

Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúri Közmûvelõdési
és Sport KKN KFT.
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