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50 millió forint oktatásfejlesztésre         3. old.

Hirdetmények                                           4. old.

Új-ra iskola                                                  5. old.

Füstös Jenõ emlékének                            6-7. old.

Hosszútávúszó EB, Spanyolország          7. old.

Ingyen játék mindenkinek                         8. old.

30 éves lett városunk mûvésztelepe
„…igyekezzetek a városnak jólé-
tén,…
Mert annak jóléte lesz a ti jóléte-
tek.”                Jeremiás 29,7

A Mezõtúri képzõmûvészeti 
Alkotótelep augusztus 20-ai 
szabadtéri jubileumi kiállítás 
megnyitóján dr. Egri Mária 
mûvészettörténész osztotta 
meg gondolatait a galéria elõtti 
szabadtéri szoborkiállítás szín-
helyén megjelent érdeklõdõk-
kel és az idei mûvésztelep alko-
tómûvészeivel. Gyakorlatból 
tudjuk, hogy a szó elszáll, az 
írás megmarad(hat). Ezért lehe-
tõséget kértem az idén 127 
évébe lépõ helyi újságunk szer-
kesztõjétõl, hogy Mária váloga-
tott gondolatait” megörökíthes-
sük” és kedves olvasóink szíves 
figyelmébe ajánlhassuk. 

Tisztelt Megnyitó Közönség, 
Kedves Vendégeink, Barátaink!

Engedjék meg nekem, hogy 
ez alkalommal elsõsorban ne az 

idei esztendõ telepzáró kiállítá-
sáról beszéljek. Részben a 
mûvésztelep alakulásának har-
mincéves jubileumi éve, a koló-
nia jövõje, az utolsó hetek ide 
kapcsolódó eseményei eltérítet-

ték mondandómat.
Balogh Géza szerint ebben a 

rossz, fogódzó nélküli, irány-
vesztett világban valami biztos, 
stabil pont csak a gyökereink-
ben kereshetõ. Azt hiszem 
Kedves Vendégeink az igazság, 
valahol itt rejtõzik.

Az egész világ forrong, ki egy 
szelet kenyérért, életéért, ki 
még nagyobb házért, autóért, 
luxusért harcol. S ahogy szûkül 
a lehetõség, durvulnak a megol-
dások. Hiányzanak a Biblia 
iránymutató szavai, a 
Tízparancsolat törvényi ereje. 
A nyomtalan elmúlás gondolata 
az emberi agy számára felfog-
hatatlan. Ezért, menekül hit-
hez, vallásokhoz, ezoterikus 
magyarázatokhoz. Régészeti 
kutatások alapján a bronzkor 
Krisztustól datált idõszámítá-
sunk elõtt 3-2 ezer évvel ala-
kult. Az ásatások napjainkig 
tárnak fel újabb telepeket, síro-

kat, ahol az akkori emberek 
élete megmaradt bronz leleteik 
alapján rekonstruálható.

Gondoltak-e már rá Kedves 
Vendégeink, hogy a 

folyt. a 2. old.

Nyáresti megnyitó a Városi Galéria elõtt

Megkérdeztük…
Az elmúlt idõszak nem telt 
el eseménytelenül a város 
vezetése számára. A fonto-
sabb döntésekrõl és változá-
sokról beszélgettünk Patkós 
Lajos, alpolgármesterrel és 
Herczeg Zsolt, polgármester-
rel.

– Alpolgármester úr lemondott 
posztjáról augusztus 31-el. 
Milyen indokok vezérelték a dön-
tésében?

P. L.:– Be kell valljam, nagyon 
nehéz döntés volt. Most már elju-
tottam arra a szintre, hogy dönte-
nem kellett, mert nem tudtam a 
munkámat száz százalékosan 
ellátni, ami komoly lelkiismereti 
problémát okozott nekem. Úgy 
érzem a választók arculcsapása, 
ha nem megfelelõ minõségben 
látom el az ezzel a pozícióval járó 
feladataimat, valamint van egy 
vállalkozásom is, amelybõl élek, 
amibõl fel kívánom nevelni gyer-
mekeimet. Választanom kellett 
mit is tartok meg és én úgy gondo-
lom egyértelmûen így kellett dön-
tenem, hiszen már eljutottam arra 
a szintre, amikor nem végezhet-
tem a munkám anyagi vagy egész-
ségkárosodás nélkül. Az ember 
szervezete jelez, ha túlterhelt, és 
az enyém már megtette. 
Gondolnom kell a családomra, 
valamint arra, hogy már nem csak 
magamnak okozok károkat, 
hanem életem minden frontján 
azoknak is, akiknek segítenem 
kell, akik függnek tõlem, és akik 
számítanak rám. Ez úton meg is 
köszönném a polgármester úrnak 
és a testület tagjainak, hogy meg-
választottak erre a pozícióra, saj-
nos csak eddig tudtam segíteni a 
munkájukat. Úgy érzem, hogy 

ezalatt a tíz hónap alatt is sok 
mindent elértünk. A következõ 
alpolgármesternek egy bejáratott 
funkciót kell átvennie.

– Polgármester úrnak mi ilyen-
kor a teendõje? Mikor várhatjuk, 
hogy ajánlást tesz az új alpolgár-
mester személyére?

H. Zs.:– Már én magam is és a 
testület is megköszönte alpolgár-
mester úr eddigi munkáját, 
nagyon sajnálom, hogy ezt a dön-
tést meg kellett hoznia, de termé-
szetesen megértem az indokait. 
Patkós Lajos, mint képviselõ 
továbbra is segíteni fogja a testület 
munkáját, én pedig legkésõbb 
szeptember végén a soros képvi-
selõ-testületi ülésen javaslatot 
fogok tenni az új alpolgármester 
személyére. Ha a testület minõsí-
tett többséggel elfogadja, akkor 
szeptember végén, de legkésõbb 
október elsejével el is kezdheti 
munkáját. Természetesen tanulva 
a mostani helyzetbõl ezt a pozíci-
ót csakis fõállásban töltheti be. Az 
eltelt tíz hónap bebizonyította azt, 
hogy annyi feladat van, amit egye-
dül már nem gyõzök. Az alpolgár-
mesteri feladatok ellátása egy tel-
jes embert kíván.

– Úgy tudom, hogy a város elin-
dult azon az úton, hogy a 
Hortobágy–Berettyó vasúti hídtól 
a rózsadombig terjedõ részét 
rendbe tegye.

H. Zs.:– Igen, erre most kínálko-
zik százszázalékos támogatottsá-
gú pályázati lehetõség. Már folya-
matban vannak az elõkészítõ 
munkák és hamarosan be is nyújt-
juk a pályázatot, amin remélhetõ-
leg eredményesek is leszünk. Így 

folyt. a 2. old.
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Mûvésztelep harminc évének 
tevékenysége nyomán Mezõtúr 
fél történelmét évezredekre 
õrzik az eddig is szép számmal 
felállított bronz mûvek? Hogy 
XX-XXI. századi létünket, itt a 
Holt-Körös partján, gyantába 
rögzült bogárként, avagy 
modernebb példát hozva, idõ-
kapszulába zárt tér-idõ met-
szetként miként õrzik ezek az 
évtizede szaporodó bronzalko-
tások? Ha a korábbi munkákat 
szemlézzük; az alkotótelep 
mûvészei két és három dimen-
ziós, kisebb-nagyobb formátu-
mú bronzba mentették a védett 
tájegység madarait, növényeit, 
a Körösöket, halászatot, szán-
tást, ökröket, még a napfelkeltét 
is.

S ha az itt készült, s a város 
tulajdonában, a városi mûgyûj-
teményben szereplõ alkotások 
tágabb körét nézzük, a magyar 
történelem egészérõl, történel-
münk, kultúránk nagyjairól, sõt 
a világtörténelem sorsdöntõ 
eseményeirõl, a mûvészet hal-
hatatlanjairól is kaphat eligazí-
tást a szemlélõ.

S ha a számunkra fontos 
érték fogalmát boncolgatjuk, 
úgy véljük az mindenképpen a 
Homo sapienshez kötött. 
Eredendõ ösztöneihez, készsé-
geihez, igényeihez, adottságai-
hoz. A családhoz, a közösség-
hez fûzõdõ viszonyához, a 
mások számára hasznos, nemes 
indulataihoz.

Képes-e a legkilátástalanabb 
helyzetben is ember maradni. 
Hisz-e abban, hogy van jövõ, 
aminek az érdekében tennie 
szükséges. Függetlenül min-
denfajta elkötelezettségtõl, gaz-
dasági fenyegetettségtõl, presz-
sziótól és anyagi csábítástól 
tud-e ember maradni a legvégsõ 
esetben is.

Önök közül Kedves barátaink 
csak kevesen tudják-néhány 
héttel ezelõtt úgy tûnt, temet-
nünk kell mindazt, amit az 
elmúlt három évtized számunk-
ra és a város számára adott. 
Hogy a harmincéves jubileum 
egyben a mûvésztelep utolsó 
esztendejét is jelenti, legalábbis 
a régi formájában, a régi helyén 
a megszokott keretek között. 

Okait most nem kutatjuk, de a 
nehéz gazdasági helyzetben, 
félreértések, ellenérdekek szö-
vevényében veszni látszott a 
mûvésztelep jövõje.

S akkor néhányan a jelentõs 
szavúak közül, az igazi értéke-
ket felismerni képes emberek 
közül visszarántották a süllye-
dõ hajót. Belátták, hogy a köz 
érdeke fontosabb, hogy a hata-
lom akkor erõs és maradandó, 
ha a város az emberek javára 
tesz. Visszaadták a mûvészte-
lep számára a jövõt.

Azóta a mûvészek hatalmas 
ötletekkel tervezik a következõ 
évtizedeket. Elképzeléseik közé 
tartozik mindenekelõtt egy új, 
fiatal mûvészgeneráció felneve-
lése, egy iskola kialakítása. 
Álmaikban a Takács tanya telje-
sen átalakul. A szobrokkal 
kísért Borbás fasor mellett 
többszintes Modern Mûvészeti 
Múzeum várná a látogatót, 
ahová közvetlen út vezetne a 
városból. Itt a Galéria körül szo-
borpark, intim kis színpad 
kísérne egy-egy kiállítást, kap-
csolódó társmûvészeti progra-
mokkal.

Bocsássanak meg Kedves 
Barátaim, most én is álmodtam. 
De ez az évtizedek óta egymás 
között dédelgetett, ki nem mon-
dott álom ma itt Mezõtúron úgy 
tûnik realitás is lehet. 

Köszönöm hogy meghallgat-
tak.

Mózes egyetlen zsoltárában a 
következõ kéréssel fordul 
Istenéhez:
„Kezeink munkáját tedd mara-
dandóvá,
kezeink munkáját tedd mara-
dandóvá!”              Zsolt 90,17b

Lejegyezte:

Jávorcsikné Margit

Nézze meg!
A mezõtúri Képzõmûvészeti 

Alkotótelep jubileumi kiállítá-
sa 2011. október 1-ig tekinthe-
tõ meg a Városi Galériában. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Nyitvatartás:
kedd- csütörtök 9-13-ig 
péntek-szombat 14-17-ig
vasárnap-hétfõ zárva
 Tel. 56/350-075

egy megszépült partszakaszt tud-
nánk létrehozni. Azt szeretnénk 
elérni, hogy olyan helye legyen ez 
Mezõtúrnak, ahová az emberek 
szívesen kilátogatnak, eljárnak 
pihenni. Ki tudnánk alakítani egy 
sétányt, valamint egy szép vízfelü-
letet is, ami akár a téli sportoknak, 
akár nyáron a vízi sportoknak is 
helyszínéül szolgálhat majd.

– A fõiskolával kapcsolatban tör-
tént-e már valamilyen elõre 
lépés?

H. Zs.:– Az elmúlt héten tár-
gyaltunk a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelõ Zrt-nél ebben az 
ügyben. Õ kezeli azt az állami 
vagyont, ami a Petõfi tér 1. szám 
alatt található, illetve a Szolnoki 
úti tanüzemet. A beszélgetés ele-
jén még arról tárgyaltunk, hogy 
mindkét ingatlan esetében a város 
csak a vagyonkezelési jogot kapná 
meg, tehát az ingatlanok marad-
nának állami tulajdonban, viszont 
a beszélgetés végén már úgy áll-
tunk fel az asztaltól, hogy célsze-
rû lenne a Petõfi tér 1-et a város-
nak tulajdonba kérnie. Ennek 
pusztán gazdasági okai vannak, 
hiszen a Fõiskolával ellentétben, 
aki nem fizetett a Magyar 
Államnak az ingatlan kezelésért, 
az önkormányzatnak már kellene. 
Ez azt jelenti, hogy ha mind a két 
ingatlant kezelésbe kapnánk, 
akkor az ingatlanok értékcsökke-
nésének megfelelõ összeget, vala-
mint egy kezelési díjat is minden 
évben be kellene fizetnie az 
önkormányzatnak a vagyonkeze-
lõ felé, amely durván 14 millió 
forint a két ingatlan vonatkozásá-
ban egy évben. Abban az esetben 
viszont, ha a Petõfi tér 1-et meg-
kapnánk tulajdonba, csak a tan-
üzemnél merülne fel ez a típusú 
kiadás, évente mintegy másfél-két 
millió forint, ami természetesen 
lényegesen kevesebb. Amíg a tár-
gyalások és intézkedések ezzel 
kapcsolatban le nem zajlanak, 
addig a Szolnoki Fõiskola térítés-
mentesen bérbe adja a városnak a 
két ingatlant. Azzal a feltétellel, 
hogy az üzemeltetési költségek a 
városunkat fogja terhelni. Így a 
kollégium továbbra is mûködhet, 
nekünk pedig keresni kell a lehe-
tõséget arra, hogy rendeltetésének 
megfelelõen használjuk fel az 

épületet, nyilvánvalóan külsõ 
szervezet bevonásával.

– De nem csak a fõiskola kérdése 
merült fel ezen a tárgyaláson.

H. Zs.:–Az MNV Zrt-vel folyta-
tott tárgyaláson felmerült a cipõ-
gyár kérdése is, ahol jelenleg 
közel kétszáz ember dolgozik, 
zömmel mezõtúriak. Az az épü-
letegyüttes, ahol ez a cég most 
tevékenykedik az állam tulajdoná-
ban van és úgy gondolják, hogy az 
a bérleti díj, amit ez a társaság 
fizet nagyon kevés, így emelni 
szeretnék. Viszont a cipõgyár 
vezetõjének elmondása szerint a 
megrendeléseik folyamatosan 
csökkennek, így elképzelhetõ, 
hogy nem fogják tudni kifizetni a 
megemelt bérleti díjat. Ha nem 
tudnak megegyezni az állami 
vagyon kezelõjével, lehet hogy el 
kell hagyniuk az ingatlant. 
Nyilván az önkormányzatnak az a 
dolga, hogy ha ez bekövetkezik, 
akkor segítsen valamilyen hely-
színt találni a cég számára, mert 
nem engedhetjük meg azt, hogy 
közel kétszáz ember az utcára 
kerüljön. Biztos vagyok abban, 
hogy meg fogjuk találni a megol-
dást. Reméljük minél késõbb, 
vagy egyáltalán nem következik 
be ez a helyzet, de fel kell készül-
nünk erre az eshetõségre is.

– A Rákóczi Úti Általános Iskola 
felújítási pályázatának feltételei 
megváltoztak. Mit jelent ez az 
iskolára nézve?

H. Zs.:– Eredetileg a projekt 
költségvetése 32 millió forint volt, 
amely 22 millió forintra csökkent, 
ebbõl a támogatás 18 millió, az 
önkormányzat önereje pedig 4 
millió forint. A beruházás mûsza-
ki tartalmát már áttekintettük és 
arra a következtetésre jutottunk, 
hogy az aulában, az ebédlõben és 
a tornateremben sajnos nem tud-
juk most e-projekt keretén belül 
kicserélni a nyílászárókat. 
Elõkészítés alatt áll azonban egy 
közel 200 millió forintos energeti-
kai projekt amelyben négy önkor-
mányzati tulajdonban lévõ ingat-
lan szerepel köztük a Rákóczi Úti 
Általános Iskola. Így kilátásban 
van egy ennél nagyobb volumenû 
felújítás is.

Vékony Erzsébet
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Lezárult a TIOP-1.1.1-07/1-
2008- jelû „Városi Általános 
Iskola Mezõtúr pedagógiai 
módszertani reformot támogató 
informatikai infrastruktúrájá-
nak fejlesztése” pályázat. 
Ennek köszönhetõen az önkor-
mányzati iskolák tantermeinek 
40 százalékában interaktív 
informatikai eszközökkel folyik 
az oktatás. 

A pályázat segítségével a 
következõ eszközök kerültek 
beszerzésre 44. 402. 500 Ft. 
értékben:

•28 db interaktív tábla, 
•127 db asztali számítógép, 
•6 db oktatási csomag, 
•1-1 db alkalmazás szerver 

és szoftver, 
•3 db szavazó csomag, 
•5 db WIFI csomag, 
•1 db gyengén látó csomag. 
Patkós Lajos alpolgármester 

szerint, nagyon fontosak ezek a 
fejlesztések, hiszen ezáltal 
magasabb oktatási színvonalat 
tud biztosítani Mezõtúr az isko-

láiban, ami vonzóvá is teszi 
intézményeit. Alpolgármester 
úr elárulta, hogy bár most 
konkrét tervek nincsenek, de 
nem zárkóznak el a további fej-
lesztések elõl, és folyamatosan 
figyelik a pályázatokat.

Hasonlóan vélekedett a 
Mûvelõdési, Oktatási és Sport 
Bizottság elnöke, Batta Attila 
Viktor is.

– Az önkormányzat saját 
pénzbõl hasonló mértékû fej-
lesztéseket nem tudna megva-
lósítani. Ezekkel az eszközök-
kel az órai munka is érdekeseb-
bé válik. Talán az interaktív 
oktatással jobban le lehet kötni 
a gyerekek figyelmét, ám a régi 
módszerek is nagyon fontosak. 
A mai világban sajnos az minõ-
sít egy iskolát, hogy mennyi 
ilyen eszközzel rendelkezik. 
Ma már Mezõtúrnak sem kell 
szégyenkeznie.

– Minden ilyen fejlesztés a 
saját gyerekeink tanulását, 
nevelését segíti, hiszen ezzel a 

saját jövõnket, a magyar jövõt 
segítjük elõ, ezen belül a város 
jövõjét is – mondta Boldog 
István országgyûlési képviselõ 
a pályázat fontosságáról. 

Arra a kérdésünkre, hogy a 
kormány tervez-e további okta-
tást elõsegítõ fejlesztési progra-
mokat, a következõket válaszol-
ta:

– A jelenlegi kormány min-
dent el fog követni azért, hogy a 
magyar gyerekek a legjobb 
nevelést, legjobb oktatást kap-
ják hazánkban. Ehhez eszközö-

ket, pályázatokat fogunk bizto-
sítani, illetve átalakítjuk az 
oktatási törvényt. Az a lényeg, 
hogy az elkövetkezõ idõszak-
ban minél több pályázati pénzt 
tudjunk a városoknak folyósíta-
ni, amely oktatásuk és saját 
maguk fejlõdéséhez szükséges.

Körzetünkben Mezõtúr mel-
lett többek között Kétpón, 
Túrkevén, Kisújszálláson és 
Mesterszálláson is interaktív 
eszközök segítségével folyik az 
oktatás az új tanévben.

Szabó Ferenc

A Társadalmi Operatív 
Program, azaz a TIOP-1.1.1-07 
„Városi Általános Iskola 
Mezõtúr pedagógiai módszerta-
ni reformot támogató informati-
kai infrastruktúrájának fejlesz-
tése” pályázat keretében 2011. 
augusztus 26-án 33 asztali szá-
mítógép, 6 darab tantermi, 
oktatási csomag, 1 db WIFI cso-
mag és 1 db szavazó csomag 
került kiosztásra a nemrégiben 
felújított MKKI Kossuth Lajos 
Általános és Magyar- Angol Két 
Tanítási Nyelvû Általános 
Iskolába –nyilatkozta lapunk-
nak Ács Bálint projectmanager. 
A pályázatot még 2007-ben 
nyerte el az önkormányzat, ám 
a hosszadalmas közbeszerzési 
eljárás miatt, csak 2011-ben a 
tanév kezdése elõtt sikerült az 
oktatási eszközöket beszerelni. 

Varga Katalin tanárnõ szerint 
az interaktív tábla a tanulás 
folyamatát életszerûvé, élmény-
szerûvé tudja tenni (kép, hang 
és videó anyagok lejátszása, 
megjelenítése az internetrõl… 

stb.) és az oktatási csomagok 
segítségével azonnali gyakor-
lást is nyújt a tanulók számára. 
Hangsúlyozta, hogy a sok okta-
tó, fejlesztõ csomag segítségé-
vel a sajátos nevelési igényû 
gyerekek is könnyebben elsajá-
títhatják a tanagyagot és az új 
technikának köszönhetõen 
figyelmük is tovább leköthetõ.

Tar Anikó intézményvezetõ 
kifejtette, nagy öröm az iskola 
számára, hogy megújult kör-
nyezetben, új technikai eszkö-
zökkel kezdhetik meg az új tan-
évet. A XXI. század iskolájában 
nagyon fontos, hogy a gyerekek 
minél szélesebb körû ismeret-
hez jussanak az iskolai keretek 
között

A 7. osztályosok is jó véle-
ménnyel voltak az új tanítási 
módszerrõl, eszközökrõl:

– A gyerekeknek sokkal érde-
kesebb és egyszerûbb az inte-
raktív táblával való tanulás, 
amit minden órán tudunk hasz-
nálni – árulta el Dávid Enikõ. 

– Sokkal átláthatóbbak és ért-

hetõbbek a feladatok – vágott 
közbe Kovács Petra.

– Ma már szinte a gyerekek a 
számítógéppel együtt nõnek 
fel, természetessé válik szá-
mukra a használata a minden-
napokban. Az iskolának, mint a 
nevelés-oktatás színterének az 
a feladata, hogy minél több 
ismeretet átadjon az informati-
ka világáról. A pedagógusok 
számára a tanítási órán és a 
tanítási órán kívül számtalan 

lehetõséget nyújtanak az eszkö-
zök a szemléltetésben, a gyere-
kek érdeklõdésének felkeltésé-
ben és az érdeklõdés fenntartá-
sában is. Köszönetet mondunk 
M e z õ t ú r  Vá r o s 
Önkormányzatának, hogy 
támogatta a pályázat benyújtá-
sát és segíti a projekt megvaló-
sulását –zárta a beszélgetést az 
intézmény-vezetõ.

Szabó Ferenc

Interaktív táblákat és informatikai eszközöket kapott a Kossuth Lajos Általános Iskola

Közel 50 millió forint oktatásfejlesztésre

KÓBORKA Túri Állatvédõk 
Közhasznú Egyesülete
www.koborka.uw.hu

Varga Katalin tanárnõ mutatta be az eszközt
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Hirdetmény

Mezõtúr Város Önkor-
mányzata a 177/2011. (VIII.25.)  
képviselõ-testületi határozata 
alapján pályázatot ír ki a 
Kossuth tér 1. szám alatti 
Városháza épület fõbejárati lép-
csõ melletti 1. számú 63,61 
m2-es üzlethelyiség bérletére.

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete – a többször módosí-
tott 1990. évi LXV. törvény 1.§ 
(6) bekezdésének b) pontjában 
és a 80.§ (1) bekezdésében, 
valamint a 19/2009.(XI.13.) 
önkormányzati rendelet 4. 
§-ában biztosított hatáskörében 
eljárva – az önkormányzat 
tulajdonában álló Mezõtúr, 
Kossuth tér 1. szám alatti 
Városháza épület fõbejárati lép-
csõ melletti 1. számú 63,61 
m2-es üzlethelyiségének 5 évre 
terjedõ bérleti jogára  pályáza-
tot ír ki.

Pályázati feltétel: 
- az ingatlan minimális bérle-

ti díja 40.000 Ft/hó+ ÁFA + 
rezsi

- az ingatlan hasznosítása a 
Városháza profiljához illesz-
kedjen

A pályázatnak tartalmaznia 
kell:

- a pályázó nevét, címét,
- cég esetén 30 napnál nem 

régebbi eredeti vagy közjegyzõ 
által hitelesített cégkivonatot és 
eredeti aláírási címpéldányt,

- a bérleti díj összegére tett 
javaslatot,

- az ingatlan hasznosítására 
vonatkozó elképzeléseket.

A pályázatokat 2011. szep-
tember 26-án 12.00 óráig két 
példányban, írásban kell 
benyújtani személyesen a 
Polgármesteri Hivatal I. em. 
7-es irodájában, vagy postai 
úton a Mezõtúr, Kossuth tér 1. 
szám alatti címre. A pályázato-
kat lezárt borítékban kell 
benyújtani, a borítékra rá kell 
írni: „1 hrsz-ú Mezõtúr, Kossuth 
tér 1. szám alatti Városháza 
épület fõbejárati lépcsõ melletti 
1. számú üzlethelyiségének 
pályázata, a határidõ lejártáig 
felbontani tilos”.

A pályázat elbírálására legké-
sõbb a képviselõ-testület 2011. 
októberi ülésén kerül sor.

A képviselõ-testület az 
összességében legkedvezõbb 
pályázatot választja ki.

A képviselõ-testület fenntart-
ja a jogot a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításá-
ra.

Dr. Szûcs Attila

jegyzõ

Hirdetmény
Mezõtúr Város Önkormányzata – a többször módosított 1990. 

évi LXV. Tv. 1.§ (6) bekezdésének b) pontjában és a módosított 
19/2009. (XI.13.) önkormányzati rendelet 4.§-ában biztosított 
hatáskörében eljárva – az önkormányzat tulajdonában álló

- 4214/A/4 hrsz-ú, Mezõtúr, Rákóczi út 9. szám alatti 40,30 
m2 területû üzlethelyiség 

bérleti jogára 2011. október 1-tõl 5 éves idõtartamra árverést 
ír ki.

A bérleti díj kikiáltási ára 25.000 Ft/hó + a mindenkor hatá-
lyos ÁFA.

Az árverésen 25.000 Ft bánatpénzt letétbe kell helyezni. Az 
árverésen nem vehet részt az, akinek az önkormányzattal 
szemben az eltelt egy év alatt bárminemû tartozása állt fent.

Az árverés helye és ideje: 2011. szeptember 19. (hétfõ) 10.00 
óra, a Polgármesteri Hivatal I. emelet 4. sz. irodája.

Az árverésrõl bõvebb tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal 
(Mezõtúr, Kossuth tér 1.) I. emelet 4. sz. irodájában, vagy az 
56/551-921-es telefonszámon kérhetnek.

Mezõtúr, 2011. augusztus 29.
Dr. Szûcs Attila 

jegyzõ

Adomány a Nemzetközi Jótékonysági 
Hölgyklubtól

A mezõtúri Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Szolgálat érté-
kes adományt vehetett át a 
Nemzetközi Jótékonysági 
Hölgyklub képviselõitõl. Az 
adomány írószereket tartal-
maz, melyeket Mezõtúr, 
Mesterszállás, Mezõhék isko-
lás gyermekei kapnak.

2011. július 08-án a 
Mezõtúrról származó Cseh 
Erzsébeten keresztül ismerhet-
tük meg Ingrid Ortgiesset és 
Judy Hasbrouckot, akik a 
Hölgyklubot képviselték. 

A Nemzetközi Jótékonysági 
Hölgyklub 30 éve alakult meg 
Budapesten. A klubtagok jelen-
leg 40 országot képviselnek. A 
szervezetben mindenki önkén-
tesként tevékenykedik. A höl-
gyek sokrétû szociális és kultu-
rális tevékenységet folytatnak, 
melyek bevételét minden eset-
ben Magyarországi jótékonysá-
gi célokra fordítanak. 

Ingrid és Judy személyében 
két nagyon kedves, a munkánk 
iránt érdeklõdõ hölgyet ismer-
hettünk meg. Az adomány 
átadását néhány órás kötetlen 
beszélgetés követte, mialatt 
beszéltek önmagukról, motivá-
ciójukról, a klub tevékenységé-

rõl. Érdekelte õket az itt élõ 
emberek életkörülménye, segí-
tõ tevékenységünk hatékony-
sága és a hátrányos helyzetû 
gyermekek lehetõsége az okta-
tásban és a munkában. 

A 2011. július 09-én megren-
dezett mesterszállási 
Falunapon a Gyermekjóléti 
Szolgálat aszfalt-rajzversenyre 
invitálta a ügyes kezû gyerme-
keket. Huszonöt résztvevõ 
gyermeknek tudtunk örömet 
szerezni a kapott csomagok-
kal. 

A többi csomagot különbözõ 
általunk szervezett gyermek-
rendezvényekkel egybekötve 
fogjuk szétosztani. 

Szeretnénk egy hosszú távú, 
jól mûködõ kapcsolatot a 
Nemzetközi Hölgyklubbal, 
hogy ezáltal is minél több csa-
ládnak és gyermeknek tudjunk 
segíteni.

Külön szeretnénk megkö-
szönni Cseh Erzsébetnek, aki 
több jótékonysági szervezet 
tagja, és ezeken keresztül is 
igyekszik a szülõvárosában és 
környékén élõ rászorulókon 
segíteni.

Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársaai

Mezõtúr Város Önkormányzatának fõtámogatásával és a Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. fõszervezé-
sében 2011. augusztus 9-14. között került megrendezésre városunkban az 
arTÚR Fesztivál és a Túri Vásár. 

Utólag is köszönet

Vivace kamarakórus, Lakó József, Patkós Péter, Naho-Tex Kft., Pont 
Rádió, Index Tv, Radio Ice Makó, azallat.com programajánló portál, Deko-
Pont Kft., Városi Televízió Mezõtúr, Mega-Tonna 2003 Kft.

Bordács László, ügyvezetõ

Fotót készítette Demecs László
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Gyerekek!
Várjuk jelentkezéseteket, érdeklõdéseteket az októberben 

újra induló BÁB szakkörbe és Tudor klubba.
NTE

Óriási mesekincset hagyott 
ránk a múlt. A társadalmi válto-
zások révén a népmesék hagyo-
mányos útja – mellyel a hallga-
tóhoz juthatott – egyre szûkebb 
lett, azzal fenye-
getve, hogy 
elvész. Nem a 
mesék halvá-
nyodtak, hanem 
a valódi találko-
zások.

A változások-
ra válaszul 
nagyjaink, a 
mese jelentõsé-
gét és a helyzet 
súlyosságát mérlegelve, az 
átörökítés új formáját keresték. 
Benedek Elek jókora csokrot 
gyûjtött össze és hagyott ránk 
ebbõl a sok szinte pompázó 
világból. A 152 esztendõ elmúl-
tával is csorbítatlanok érdemei. 
Õ a népmesébõl született gyer-

mekmese igazi megteremtõje, 
és az elsõ színpadi mesemon-
dónk is.

Ennek elismeréseképpen a 
Magyar Olvasótársaság kezde-

ményezésére, az 
Õ tiszteletére 
ünnepeljük szü-
letése napján a 
meséinket, mese-
mondóinkat és 
mesegyûjtõinket.

Bíztatjuk a csa-
ládok apraját-
nagyját, hogy 
ezen alkalomból 
forduljanak kicsit 

jobban a mesék felé. Mondjuk, 
hallgassuk, olvassuk és játsz-
szuk, éljük a mesét! Áldozzunk 
idõt, teremtsünk alkalmat, hogy 
örökéletû meséink hangján 
megszólalhasson a múlt és 
jelen bölcsessége és csodatévõ 
ereje !                 NTE

Kedves Táncoslábú!
A „Leg a láb” Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény felvételt 

hirdet óvodás-, általános és középiskolás gyerekek, felnõttek 
részére néptánc tanszakra a 2011/2012-es tanévben is. Várjuk 
mindazok jelentkezését, akinek fontos hagyományaink ápolása, 
szeret mozogni és egy jó csapat tagja akar lenni.

Érdeklõdni és jelentkezni személyesen 2011. szeptember 
12-én 17 órától a Rákóczi úti iskola aulájában tartandó szülõi 
értekezleten lehet. Várunk Benneteket!

Kiszely Erika és Nedró János néptáncoktatók

„Holnap legyenek a ti vendégeitek!”

Szeptember 29-30-án
A NÉPMESE NAPJÁN
a VII. MESEMONDÓ 

VERSENYT 
hirdetjük, rendezzük, az 

általános iskolások részére.
Jelentkezni: szept. 26-ig 

lehet bármely
magyar népmesével a 

gyermekkönyvtárban.

A megújult Kossuth Lajos Általános Iskola megnyitotta kapuit 
diákjai elõtt. A tanévnyitó ünnepségen, augusztus 27-én a diákok 
és szüleik elõször járhatták be az iskolát. A tanév pedig már el is 
kezdõdött és biztosan könnyebben megy a tanulás is a megszépült 
iskola falai között.

Új-ra iskola

Augusztus 27-én átadták a 
Gyalog Magda teret. 1970-ben 
õ alapított általános iskolás 
gyerekek részvételével citera-
kört, és ezzel letette alapjait 
annak, hogy a mezõtúri faze-
kasság mellett a mezõtúri 
citerazene is országosan 
ismerté vált.

Szép új tér

Iskola táskákat kapott har-
minc rászorult gyermek, 
augusztus 26-án a Thomas 
Mann Lions Jótékonysági 
Klub jóvoltából.

A német jótékonysági klub 
már negyedik éve oszt 
Mezõtúron iskolatáskákat 
tömve írószerrel, füzettel és a 
tanuláshoz szükséges eszkö-
zökkel. A Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Szolgálat segít 
kiválasztani a gyermekeket a 
kistérségbõl.

Nagy segítség az iskolakezdéshez
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Füstös Jenõ emlékének
Egy szép barátság hozadéka és utóélete

Július 9-én nyílott meg a faze-
kas múzeumban Veress Miklós 
keramikusnak és fiának Veress 
Tamás grafikus- és festõmû-
vésznek a kiállítása. Veress 
Miklósról tudni kell, hogy 2004. 
óta a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjének birtokosa, 
2006. óta pedig Mezõtúr 
Díszpolgára. Szülõvárosa mély-
séges tisztelõje, aki egész 
mûvészi életmûvét a mezõtúri 
múzeumnak ajándékozta. S e 
mostani kiállítását dr. Füstös 
Jenõ emlékének ajánlotta. 
Ennek az ajánlásnak oka és tör-
ténete van. Errõl szeretnék az 
alábbiakban beszélni, s ennek 
kapcsán felidézni egy régi emlé-
ket. 12 évvel ezelõtt 1999. július 
29-én Budapesten az 
Iparmûvészeti Múzeumban 
ünnepelte 70. születésnapját 
egy gyönyörû életmûtárlattal 
Veress Milós.

A hivatalos gratulációk után 
mezõtúri barátja dr. Füstös 
Jenõ boldog  mosollyal elevení-
tette fel azt a régi fogadalmát, 
amit Miklós akkor tett, amikor 
felvették az Iparmûvészeti 
Fõiskolára, s melyet megerõsí-
tett évek múlva diplomázása 
után. A felvételi vizsgák után 
ugyanis Miklós levelet írt kis 
barátjának: „Leírhatatlan öröm-
mel tudatom veled, hogy sike-
rült.”. És megfogalmazta már 
akkor azt is, hogy pályája során 
Mezõtúr dicsõségére akar mun-
kálkodni. E levél ma is meg van. 
Ettõl kezdve idõnként jöttek a 
levelek, melyek híven õrzik egy 
fiatal túri mûvészjelölt lelkese-
dését tanárai iránti tiszteletét, 
gondolkozásának, érzelemvilá-
gának tisztaságát és õrzik azt a 
fogadalmát is, amit diplomázá-
sa után írt le 1956-ban így: 
„Most már joggal megfogadha-
tom: egyszer majd Mezõtúrt 
beviszem az iparmûvészet 
templomába a csodás 
Iparmûvészeti Múzeumba.”. Ez 
a fogadalom teljesedett be 1999. 
nyarán, azon a 70 éves születés-
napi kiállításon, ahol jelen volt 
a szakma színe-java a kerámia 
szakterület sok-sok képviselõje 

és mi túriak. E szép 
jubileum után is jött 
az elmaradhatatlan 
levél, melyben ez állt: 
„Nekem az tette 
ünneppé azt a napot, 
hogy olyan sokan 
eljöttek imádott szü-
lõvárosomból és 
tanúi voltak fogadal-
mam teljesítésének.” 
. – Mily sokat elárul 
ez kettõjük kapcsola-
táról és e barátság 
lelki arcáról.

Veress Miklós a 
porcelántervezõi sza-
kon diplomázott. 
Ipari formatervezõ-
ként a Kõbányai 
Porcelángyárban lett 
mûvészeti vezetõ, 
majd munkálkodott a Finom 
Kerámiaipari Mûveknél, 1966-
tól pedig a Hollóházi 
Porcelángyár tervezõ mûvésze 
volt, nyugdíjba vonulásáig. 
Gyári technológiával kísérletez-
ve hozta létre saját formavilá-
gát, melynek alakulásában 
szobrászi forma- és arányérzé-
ke meghatározó volt. Edényein, 
figurális plasztikáin kifejezésre 
tudta juttatni az örökérvényû 
magyar népmûvészetet átköl-
tött alakban, a porcelánhoz 
írva. Pályája során rendszere-
sen részt vett edénykultúra 
kiállításokon, termékpályázato-
kon. Se szeri, se száma díjak-
nak, kitüntetéseknek, melyek-
kel elismerték itthon és külföld-
ön. Bécsben, Brüsszelben, 
Moszkvában, Prágában öregbí-
tette a magyar porcelán és kerá-
miamûvészet jó hírét. De szívé-
ben, lelkében mezõtúri maradt. 
Örökké az lebegett szeme elõtt, 
mikor és hogyan tudná gazdagí-
tani szülõvárosát, maradandó 
értékek teremtésével. E gondo-
latait beszélte meg folyamato-
san az õ Jenõ barátjával, aki 
kezdõ éveiben a kultúrotthon-
ban, késõbb a városi tanácsnál 
dolgozott fontos beosztások-
ban. Õk ketten ugyanazon érté-
kekért lelkesedtek. Õrizni, men-
teni, gyarapítani városunk 

anyagi és szellemi kincseit min-
den téren. Hittek a szépség 
megtartó és felemelõ erejében. 
Kettõjük összefogásából jött 
létre jó néhány köztéri mû, 
mely városunk különbözõ terü-
letein lett felállítva. A Bronz 
Fazekas Emlékmû a kiállítási 
csarnok elõtt, a Hármas 
Obeliszk a sportpálya elõtt, a 
Madárház a kórház kertjében, a 
Cseréposzlop a Rákóczi úti 
iskola belsõ udvarán, a 
Margaréta avagy a Tudás fénye 
címû pirogránit dombormû a 
fiúkollégium falán hirdeti jelké-
pesen a tudás mindenhatósá-
gát. A kedves Teleki Blanka 
szobrocska a 100. évét ünneplõ 
Teleki Blanka középiskolának 
készült. Egykori iskolájának a 
Református Gimnázium utódá-
nak hálatelt szívvel adta a Szent 
István - Gizella egyik terrakotta 
változatát. Több jelentõs agyag-
szobra a Fazekas 
Szövetkezetben volt. – És közbe 
jöttek dobozokba csomagolva 
formatervezõ munkásságának 
lényeges részét képezõ edény- 
és kisplasztika sorozatai aján-
dékul a városnak.

Mindez tehát közös összefo-
gásuk eredménye volt. Szép 
kapcsolatuk így gazdagította 
városunkat és a helyi kerámia-
gyûjteményt. Nem volt ez átla-

gos barátság, közösségi értéke-
ket teremtõ szövetség volt. 
Ösztönzõ, hajtóerõ mindkettõ-
jük számára. Dr. Füstös Jenõ, 
mint tanácsi vezetõ a kultúr 
ügyek, a mûvészet és kerámia 
szakterület mecénása szívós 
kitartással tette lépéseit a faze-
kas múzeum létrehozásáért a 
megye és minisztérium meg-
gyõzésével. Így jött létre 1975-
ben az állandó fazekas gyûjte-
mény, majd abból kinõve 1983-
ban a Túri Fazekas Múzeum. S 
ezzel vált Mezõtúr alkalmassá 
Veress Miklós csodálatos aján-
dékának befogadására, és saj-
nos jól tudjuk, ma már, a Füstös 
kerámia gyûjtemény befogadá-
sára is. Külön is meg kell említ-
sem Veress Miklós egyik lénye-
ges mûvét. Porcelánmunkái 
közül kiemelkedõ jelentõségû a 
Szent István – Gizella pár. 
E-porcelán Szent István tervérõl 
még 1966-ban így írt barátjá-
nak. „Érik bennem az István 
Gizella téma. Mindkét alakot 
mezõtúri korsóformából aka-
rom kiemelni. Képzeld, honala-
pító nagy királyunknak 
Mezõtúri fundamentuma lesz, 
magam is megborzongok a vál-
lalkozás súlyától.” Majd 1970-
ben így: „Kész vagyok a nagy 
király formázásával, ezt helye-
zem szülõvárosom oltárára.” E 
porcelán remekmû egyik válto-
zatát a Füstös házaspárnak 
ajándékozta. Ma már azt is a 
fazekas múzeum õrzi.

Veress Miklós Mezõtúrt a 
Parlamentbe is bevitte, mert két 
hatalmas, gyönyörû, nagy 
mûvességgel díszített padlóvá-
zája ott áll a Nándorfehérvári 
teremben. Ezek megtekintésére 
és egy film felvételére is Füstös 
Jenõ szerzett engedélyt (Rózsa 
Endre képviselõ úr segítségé-
vel) jó néhány évvel ezelõtt. 

De hogyan is indult ez a 
barátság? Érettségi után Veress 
Miki olimpiai kerettel egy edzõ-
táborban készült tornatanári 
felvételijére, mint kiváló szer-
tornász, de az egyik leugrásnál 
eltört a karja. Így meghiúsult a 
szép álom. Egyelõre dolgozni 

A két barát 1999-ben az Iparmûvészeti Múzeum tár-
latán.
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Nyíltvízi Hosszútávúszó Junior EB, Navia, 
Spanyolország

Azt, hogy a nyíltvízi hosszú-
távúszás fejlõdik és egyre nép-
szerûbb lesz, lassan 
Magyarországon sem kell 
bizonygatni. Gercsák Csaba 
világbajnoki bronza 25 kilomé-
teren sokáig az egyetlen úszó-
érem volt a sanghaji vizes 
vébén.

Mennyire örültünk, hogy a 
medencés úszók kicsit késve 
beinduló „éremtermeléséig” ez 
az érem volt, amely jelezte, 
hogy a kiváló magyar úszósport 
is jelen van Kínában. Az euró-
pai országok úszó szövetségei 
nagy hangsúlyt fektetnek a 
nyíltvízi utánpótlás fejlesztésé-
re is. Ennek köszönhetõen jóval 
népesebb mezõny gyûlt össze 
Naviában, mint tavaly 
Hollandiában. A magyar csapat 
is megduplázta versenyzõi lét-
számát. Két versenyzõ, lányok-
nál a szegedi Olasz Anna, a 
fiúknál a mezõtúri Király Imre 
képviselte hazánkat a megmé-
rettetésen, sikerrel. Anna a 
lányok mezõnyében bronzér-
met szerzett, Imre, javítva tava-
lyi idõeredményén, jóval köze-
lebb kerülve az élmezõnyhöz a 
40. helyen végzett. Kettejük tel-
jesítménye alapján a 21 orszá-
got számláló csapatversenyben 
a 10. helyen végeztünk. Ha a 
szövetségben esetleg hamarabb 

kezdenek gondolkodni, akkor 
egy fiúval kiegészülve elindul-
hattunk volna a 3 fõs csapatok 
váltóversenyben is, de hát a 
gyerekcipõt lassan nõjük ki itt-
hon. Így is boldogok voltunk, 
hogy csapatként, és nem magá-
nyos farkasként képviselhettük 
hazánkat. A tavaly megszerzett 
tapasztalatainkat és kapcsolata-
inkat a csapat javára tudtuk 
fordítani, amely szerepet ját-
szott a jó teljesítmény elérésé-
ben.

Szeretnénk megköszönni 
egyesületünk támogatóinak, 
hogy biztosították a felkészülés 
feltételeit: Mezõtúr Város 
Önkormányzata, Mezõtúri és 
Környéke Víz és Csatornamû 
Kft.. Köszönjük, hogy az 
Európa bajnokságra való kiuta-
zást támogatták: Mezõtúr Város 
Önkormányzata, Mezõtúr 
Sportjáért Alapítvány, csapa-
tunk fenntartója a Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport K. K. 
N. Kft. Köszönjük Barta 
Gyulának, hogy érdekükben 
közbenjárt és családunknak, 
hogy elõzõ támogatóink mellett 
lehetõvé tették a kiutazást. 
Nem utolsó sorban köszönjük 
azt a sok biztatást, amit a mezõ-
túri sportszeretõ emberektõl 
kaptunk.

kiru

Miután Király Imre július 
23-án a résztevõ versenyzõk, és 
csapatok között elsõként teljesí-
tette I. Körösátúszás Hosszában 
verseny Szarvas - Békésszent-
andrás közötti 16 kilométeres 
holtág szakasz távját, a nyíltvízi 
úszás szerelmesei ismét vissza-
tértek a Békés megyei városba. 
Köztük Mezõtúr senior és után-
pótlás korú úszói. Az igazi 
nyári idõ nagy számban csábí-
totta a sportág szerelmeseit a 
polgármesteri üdülõ strandjára. 
Sajnos az idei szervezés nem 
ütötte meg az eddig megszokott 
szintet. Ennek köszönhetõen 
több vitás eset borzolta a kedé-

lyeket. Köztük érthetetlen 
módon senior versenyzõ akart 
tisztességtelenül elõnyhöz jutni 
a „barátinak” mondott közeg-
ben. Örömmel nyugtáztuk, 
hogy a mezõtúriakat ez a közjá-
ték nem bizonytalanította el és 
a szokásos kiváló eredménye-
ket érték el:

1 km: 2. korcsoport  10-14 év 
fiúk 1. hely Ádám Dániel, 4. 
kcs. 20-29 év nõ 1. Szabó Éva, 
3. Balogh Diána, 8. kcs. nõ 1. 
Tóth Katalin, 9. kcs. férfi 1. 
Herbály Kálmán, 11. kcs. 70 év 
felett férfi 3. Fehérvári 
Zsigmond

2 km: 3. kcs. 15-19 év fiúk 1. 

hely Király Imre, 2. hely Király 
Benedek, 4. kcs. 20-29 év férfi 
2. Lázár Viktor, 5. kcs. 2. Csipes 
Andor, 6. kcs. 1. Ádám Tibor,  

Ádám Dániel korcsoportjá-
ban elért eredménye alapján 
vándorkupát vehetett át, mely-

nek egy évig méltó õrzõje lehet, 
Szabó Éva pedig a korcsoport-
gyõztesének járó vándorserle-
get hódította el, így folytatta a 
serleg végleges elhódítását.

Gratulálunk a versenyzõk-
nek!                kiru

Ismét jó volt mezõtúrinak lenni Szarvason
Szent István napi távúszóverseny 

Mezõtúri úszó-barátok

kellett valahol. Állást kapott, 
kocsmai pénztáros lett. Az újvá-
rosi Hangya-kocsma vezetõje a 
kis Füstös Jenõ édesapja volt. 
Itt kezdett beszélgetni a 12 éves 
kisfiú azzal a nagyfiúval, aki ott 
a pénztárban gyakran rajzolga-
tott. Fõ témáik a mûvészetek és 
mûvészettörténet volt, no és az 
iskola. Ezzel a kisfiúval együtt 
látogatta Miklós a közeli faze-
kasmûhelyeket is. Akkor kötte-
tett ez a barátság és akkor hatá-
rozták el mindazt szinte gyere-
kes nekibuzdulással, amirõl 
már beszéltem.  De az idõ és az 
õ elhivatott akarásuk beérlelte 
elhatározásaikat. S tudjuk, 
hogy Füstös Jenõ is a városra 
hagyta páratlan kerámia gyûjte-
ményét.

Veress Miklós mûvészete 
nyugdíjas éveiben megújult. 
Ihletõje a természet lett, ez a 
tiszta forrás. Formatervezõi 
kötöttségektõl felszabadultan, 
játékos módon sok ötlettel ala-
kít és kombinál. Kavicsok, 
kövek, gyökerek sugallják a 
témát és a megoldás lehetõsé-
gét is. Ebbõl fakadt figurális 
szobrai utánozhatatlan szépsé-
gû semmihez, senkihez nem 
hasonlítható plasztikai egyéni-
ségek. Ezekrõl László Gyula 
egykori professzora így véleke-
dett: „Szobrászati szépséget 
könnyed libbenések. Sok örö-
met okozott nézésük. 
Mindenképpen új szépséggel 

gazdagította szobrászatunkat.” 
E mai kiállítás csupán ízelítõ 

Veress Miklós mûvészi mun-
kásságából, hiszen hat évvel 
ezelõtt már láttuk a teljes élet-
mûvet ugyanitt. Most az újabb 
mûvek kerültek bemutatásra és 
néhány érem. Az egyik érem a 
már említett László Gyula 
régész professzor és festõmû-
vész emlékezete, akinek ásatá-
sai nyomán ismerhette meg a 
világ honszerzõ magyarjaink 
viseletét, életmódját, tárgyi kul-
túráját. Ez a téma is megihlette 
Veress Miklóst az utóbbi idõ-
ben. Mielõtt bezárnám monda-
taimat, egy kedves dolgot sze-
retnék még megemlíteni: Hofi 
Gézát a páratlan humoristát 
egyik mezõtúri fellépése alkal-
mával Füstös Jenõnek kellett 
kíméletesen eligazítani egy 
akkori kínos dologgal kapcso-
latban. A beszélgetésük során 
kiderült, hogy Hofi színházi 
pályája elõtt a kõbányai porce-
lángyár segédmunkása volt. 
Szóba jött Veress Miklós is, aki-
rõl Hofi mûvész úr így nyilatko-
zott: „Miklós eddigi életemnek 
legnagyobb élõ példaképe! 
Emberségét, nagyságát, mint 
beosztott segédmunkás tapasz-
taltam. Ha az ember szót hal-
lom, õ jut eszembe.” E beszél-
getés történetét is talán monda-
nom sem kell dr. Füstös Jenõ 
örökítette meg számunkra 
2002-ben.       Kissné Mikes Éva
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Készenléti gyógyszertár
Szeptember 9-15-ig
Vasúti gyógszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
Szeptember 16-22-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 10-11-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Szeptember 17-18-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

Kovács Luca
(Tóth Tímea)

Borzi Bianka
(Kovács Katalin)

Medvegy Martin
(Gonda Gabriella)

Medgyesi Dóra
(Medgyesi -Lukács Szilvia)

Zuppan Hanna DóraRózsa László
(Szabó Zsuzsanna)

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Lapu Ferenc élt 60 évet,

Ács István élt 69 évet,

Rápó Gizella élt 90 évet.

MÓKÁS FIZIKA

Szeptember 24.

(szombat)

10 órától

Interaktív játékok
kicsiknek és nagyoknak!

a Szabadság 
téren

       INGYEN

       JÁTÉK

MINDENKINEK!

Szeretettel vár minden 
játszani vágyót a 

Mezõtúri Közmûvelõdési 
és Sport KKN Kft.

Információk:
06-56/350-075


