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A városé lesz a fõiskola 
Újraindulhat az oktatás az egykori mezõtúri fõiskolai képzés bázisán

A közelmúltban a 
Kormány által meghozott, 
az egyes állami vagyonba 
tartozó ingatlanok ingye-
nes önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló 
határozat nyomán az egy-
kori mezõtúri fõiskola 
épülete és tanüzeme 
hamarosan Mezõtúr Város 
Önkormányzatának tulaj-
donába kerül.

– Az ingatlanokat a jogsza-
bály értelmében a településfej-
lesztés, a foglalkoztatás megol-
dásában való közremûködés és 
ezek feltételeinek elõsegítése, 
illetve a mezõgazdasági felsõ-
oktatás újraindítása, továbbá 
felnõttképzési feladatok ellátá-
sa céljából kell majd hasznosí-
tani. Az ingyenes tulajdonba 
adásról a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelõ Zrt. az önkor-
mányzatunkkal 2012. novem-
ber 30-ig köt - a tulajdonosvál-
tozás ingatlan-nyilvántartásba 
történõ bejegyzésére alkalmas  
- szerzõdést. Az ingatlanokat 
az önkormányzat a tulajdonjog 
megszerzésétõl számított 15 
évig nem idegenítheti el, és 
köteles azokat a birtokbavétel-
tõl számított ugyancsak 15 évig 
az adott ingatlanra megjelölt 
célnak megfelelõen hasznosí-
tani. Mindezek figyelembe 
vételével önkormányzatunk-
nak feltett szándéka, hogy a 
jogilag tulajdonába kerülõ 
ingatlanokat üzemeltetésre, 
hasznosításra a jogszabályban 
rögzített, – és a fentiekben is 
ismertetett - feladatok ellátása 
céljából, arra alkalmas, velünk 

együttmûködni hajlandó part-
nernek átadja - tette hozzá 
Herczeg Zsolt polgármester.

– A Szeged-Csanádi Egyház-
megyében, szegedi székhellyel 
mûködõ Gál Ferenc Fõiskola a 
mezõtúri önkormányzattal 
együtt gondolkodva már 2011 
nyarán konkrét tervet fogalma-
zott meg - kezdte ismertetõjét 
Dr. Kozma Gábor, a fõiskola 
rektora. Amint az talán sokak 
elõtt  ismert, a Szolnoki 
Fõiskola 2010-ben költségmeg-
takarítási és mûködésracionali-
zálási indokkal a Mezõtúron 
folytatott felsõoktatási tevé-
kenységét megszüntetette. Az 
így kiüresedett létesítmény 
„életre keltésére” gondolva 
készítjük elõ a Mezõtúr váro-
sában létesítendõ multifunkci-
onális mezõgazdasági és vidék-
fejlesztési karunk új szakjait, 
képzéseit, programjait, vala-
mint a vidéki és helyi közössé-
geket szolgáló tevékenységün-
ket – vázolta elképzeléseiket az 
intézmény vezetõje.

– Mindezek megalapozása, 
valamint a jelen kor igényeihez 
és a fenntartó elvárásaihoz is 
igazodó felsõoktatás és felnõtt-
képzés kialakítása érdekében 
intézményünk 2011. december 
1-jétõl Mezõgazdasági és 
Vidékfejlesztési Intézetet 
hozott létre Mezõtúron, a 
Polgármesteri Hivatal épületé-
ben. A köz- és felsõoktatás, 
valamint a közigazgatás terüle-
tén zajló és várható átrendezõ-
dések nyomán a Gál Ferenc 
Fõiskola átalakuló képzési és 
minõségpolitikájában kiemelt 
szerepet kapott az agrárium és 
a vidékfejlesztés iránti elköte-
lezettség. Ennek megfelelõen, 
- az ingatlanok további haszno-
sítási elvárásaival egyébiránt 
egyezõ – terveink tudatos és 
célirányos megvalósítása érde-
kében munkatársainkkal elké-
szítettük az integrált felsõokta-
tási tervünket, illetve meg-
kezdtük a mezõtúri kari fej-
lesztési koncepciónk összeállí-
tását, az új és újszerû képzés 

beindításához szükséges fel-
adatok végrehajtását. A fõisko-
la átfogó oktatási, képzési, 
vidék- és térségfejlesztési, az 
ökoszociális piacgazdaság 
elveit, valamint a közösségfej-
lesztést is támogató programot 
tervez megvalósítani a társa-
dalmi-szociális felzárkóztatás, 
illetve a magyar vidék erõsítése 
érdekében – tette hozzá az 
intézmény rektora.

A Szeged-Csanádi Egyház-
megye, mint fenntartó, illetve a 
Gál Ferenc Fõiskola jó kapcso-
latot kíván kialakítani és kész 
együttmûködni mindazokkal 
az állami, önkormányzati, gaz-
dasági, egyházi, és civil szerep-
lõkkel, akik fontosnak tekintik 

a mezõtúri fõiskola és az okta-
tás újraindításának gondolatát 
– mondta zárszóként Dr. 
Kozma Gábor.

Dr. Barancsi Ágnes

fõiskolai docens

Gál Ferenc Fõiskola

Dr. Kozma Gábor, rektor
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Pályázati felhívás

A Nagykun Hagyományõrzõ Társulás pályázatokat írt ki:
A Társulás honlapjának elkészítésére (beadási határidõ: 2012. 

szeptember 30.).
A pályázat célja: a honlap arculatának megújítása és a honlap 

karbantartása. 
A pályázat részletes kiírása megtekinthetõ a www.kisujszallas.

hu honlapon.
Herczeg Zsolt, polgármester

Mindennapos fogadóóra

Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben a jövõben a segítségemet kérik, vagy szeretné-

nek találkozni velem, kérem személyesen jelezzék munkaidõ-
ben az alábbi ügyintézõknél:

Mezõtúron a Polgármesteri Hivatalban, Szabóné Kara 
Erzsébetnél (I. emelet). Telefonon: (56) 551-902

Mezõhéken a Polgármesteri Hivatalban Szilágyiné Enyedi 
Ibolyánál. Telefonon: (56) 314-001

Mesterszálláson a Községházán Vargáné Józsa Mónikánál. 
Telefonon: (56) 313-001

Boldog István

Országgyûlési Képviselõ

Közlemény

Magyarországon 2012 õszén 
a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) és az Európai Unió 
Statisztikai Hivatala (EURO-
STAT) együttmûködési megál-
lapodásának megfelelõen kerül 
sor az Európai egészség és tár-
sadalmi részvétel (TÁRS-) fel-
mérésre. Az adatgyûjtést a KSH 
végzi, az Eurostat elõírásai 
alapján. A felmérés elsõsorban 
az európai uniós adatigényeket 
és a közösségi szociálpolitikai 
döntések megalapozását szol-
gálja, ezért az országok nagy 
többségében azonos idõpont-
ban, egységes elõírások szerint 
hajtják végre.

Az adatfelvétel az emberek 
többsége számára bármikor 
elérhetõ társadalmi részvételi 
lehetõségeket, tevékenységeket 
vizsgálja. A TÁRS-felmérés 
elsõsorban az egészségi problé-
mákkal és sérüléssel, fogyaté-
kossággal élõk társadalmi aka-
dályozottságát kutatja, össze-
hasonlítva egészséges társaik 
lehetõségeivel.

Magyarországon a TÁRS-
felmérés 530 településen, a 15 
éves és idõsebb, magánháztar-
tásokban élõ lakosság körében, 
10 893 fõ megkérdezésével zaj-
lik 2012. szeptember 15. és 
október 31. között.

A sorszámozott igazolvány-
nyal rendelkezõ kérdezõbiztos-
ok a fenti idõszakban keresik 

fel a véletlen mintavétellel kivá-
lasztott személyeket, és kérdõ-
ívet töltenek ki az egészségi 
állapotukról, a társadalmi rész-
vételi lehetõségeikrõl, a munka-
vállalásról, tanulásról, közleke-
désrõl, szórakozásról, társas 
kapcsolatokról és életkörülmé-
nyeikrõl. A kérdõív vizsgálja 
azokat az akadályokat, ame-
lyekkel az emberek a társadal-
milag szokásos tevékenységeik 
során szembesülhetnek. A 
válaszadók többségét hordoz-
ható számítógép  (laptop) segít-
ségével kérdezik ki, mások 
hagyományos, papír kérdõíven 
válaszolhatnak. A válaszadás 
önkéntes.

A felmérés során gyûjtött 
adatokat a KSH az információs 
önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
és a statisztikáról szóló 1993. 
XLVI. törvény (Stt.) elõírásai-
nak szigorú betartásával kezeli, 
csak statisztikai célra használja 
fel, név és cím nélkül, az egyéni 
azonosítást kizáró módon. 

A felmérés megkezdése elõtt 
a mintába bekerült személyek-
nek tájékoztató levelet kül-
dünk. 

További tájékoztatás:
tars@ksh.hu

Központi Statisztikai

Hivatal

A Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete által alkotott, a helyi 
kitüntetések, díjak alapításá-
ról és adományozásáról szóló 
11/2011.(IV.15.) önkormány-
zati rendelet alapján „Mezõtúr 
Város Díszpolgára”, „Mezõtúr 
Városért”, „Mezõtúr Város 
Szolgálatáért” kitüntetések 
valamint oklevél adományozá-
sára 2012. szeptember 10-éig 
állami és társadalmi szervek, 
gazdasági társaságok, bármely 
választópolgár, vagy jogi sze-
mély javaslatot tehet, melyet 
Mezõtúr város polgármes-
terhez kell írásban (5400 
Mezõtúr, Kossuth tér 1.) címre 
benyújtani.

„Az év mezõtúri sportolója” 
és a „Mezõtúr város jó tanuló-
ja, jó sportolója” kitüntetések 
adományozására szintén 2012. 
szeptember 10-éig javaslatot 
tehet minden mezõtúri válasz-

tópolgár, a városi diákbizott-
ság, az iskolai diákbizottsá-
gok, a Városi Sportiskola és 
sportegyesületek, melyet a 
Mezõtúr Város Képviselõ-
testületének Mûvelõdési, 
Oktatási és Sport Bizottsághoz 
kell írásban (5400 Mezõtúr, 
Kossuth tér 1.) címre eljuttat-
ni.

A kitüntetések átadására 
2012. október 23-án ünnepé-
lyes keretek között kerül sor.

A kitüntetések adományo-
zásával kapcsolatos tudnivaló-
kat a hivatkozott önkormány-
zati rendelet tartalmazza, 
mely a polgármesteri hivatal-
ban Makainé Ésik Klára ügyin-
tézõnél (Tel.: 56/551-913, 
email: kmakaine@mezotur.
hu) vagy a könyvtárban meg-
tekinthetõ.

Herczeg Zsolt

polgármester

Felhívás

Pályázati felhívás

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433) 

E-mail cím: info@interitkft.hu
mint a TURPLAST

Mûanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. „FA” 
 (5400 Mezõtúr, Landler J. u. 1., Cg. 16 09 004811) 

bíróság által kijelölt felszámolója 
nyilvános pályázat útján

értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyait
A mezõtúri 1636/1 hrsz-u kivett „lakóház, udvar, gazdasági 

épület” megnevezésû 803 m2 alapterületû ingatlant, amely a 
valóságban Mezõtúr, Landler J. u. 1. szám alatt található. Az 
ingatlanon található építmény alapterülete összesen 225 m2, az 
ingatlan közmûvekkel ellátott. A felülépítmény üzemként és 
raktárként funkcionál. 

Irányár: 10.100.000 Ft (nettó)
Érdeklõdni lehet:

Kovács László (06 30 46 68 665)
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Augusztustól indul a kötelezõ agrárkamarai regisztráció!

Az Országgyûlés 2012. júli-
us 12-én elfogadta a 
Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló 2012. évi CXXVI. tör-
vényt. A 2012. augusztus 
1-tõl hatályba lépõ törvény 
kötelezõ tagságot ír elõ az 
agrárszektor és az élelmi-
szeripar valamennyi piaci 
szereplõje számára a közel-
jövõben kiírandó országos 
kamarai választások nyo-
mán létrejövõ új 
Agrárkamarában.

Ezáltal minden olyan termé-
szetes személy és gazdálkodó 
szervezet, aki a törvény megha-
tározása szerint agrárgazdasági 
tevékenységet folytat, kötelezet-
té válik az agrárkamarai tagság-
ra. 

A tagnyilvántartás összeállítá-
sa és az agrárkamarai választá-
sok sikeres megszervezése érde-
kében a törvény elõírja, hogy az 
agrárkamarai tagságra kötelezet-
tek 60 napon belül kötelesek:

1. bejelentkezni az agrárka-
marai nyilvántartásba, és

2. 5.000,- Ft összegû kamarai 
hozzájárulást fizetni.

A leendõ kamarai tagok tehát 
legkésõbb 2012. szeptember 
30-ig kötelesek a Magyar 
Agrárkamaránál nyilvántartásba 
vetetni magukat. Ezt meg lehet 
tenni az Agrárkamara honlapján 
(www.agrarkamara.hu) találha-
tó online regisztrációs felületen 
vagy személyesen a mezõtúri 
irodában. (Mezõtúr, Kossuth tér 
1. Déli porta fsz.5. 

I. A regisztrációra kötelezet-
tek köre

Regisztrációra kötelezett min-
den természetes és jogi személy, 
aki a törvény alapján agrárkama-
rai tagságra kötelezetté válik, 
azaz agrárgazdasági tevékenysé-
get folytat. Fontos tudni, hogy 
ha valaki egyszerre több önálló 
vállalkozása révén is kötelezett a 
kamarai tagságra (mert pl. õster-
melõ és gazdálkodó szervezet 
tulajdonosa egyben), akkor min-
den érintett vállalkozását külön 
kell regisztrálnia. 

A bejelentkezés alól mentesül-
nek azok, akik tagjai:

• a Magyar Állatorvosi 
Kamarának,

• vagy a Magyar Növényvédõ 
Mérnöki és Növényorvosi 
Kamarának,

• vagy a Magyar 
Vadászkamarának vagy más 
vadászati szakmai szervezetnek,

• vagy valamelyik hegyköz-
ségnek,

de csak akkor, ha az e tagsá-
gukkal összefüggõ tevékenysé-
gen kívül más agrárgazdasági 
tevékenységet nem folytatnak.

Fontos, hogy az ebbe a körbe 
tartozóknak a regisztrációs felü-
leten errõl külön nyilatkozniuk 
kell!

II. A bejelentkezés módja 
A bejelentkezés kizárólag az 

online regisztrációs felületen 
történhet, határideje 2012. szep-
tember 30. A regisztrációs adat-
lap kitöltését az online felületen 
szövegbuborékként megjelenõ 
kitöltési útmutató segíti. A 
közölt adatok valódiságáért az 
adatközlõ felel.

Felhívjuk a regisztrálók figyel-
mét az e-mail cím megadásának 
fontosságára, mivel a kamara 
ezen keresztül fogja folyamato-
san tájékoztatni tagjait az õket 
érintõ fontos tudnivalókról (pl. a 
kamarai választásokkal kapcso-
latosan, továbbá ide küldi a visz-
szaigazolást is a sikeres regiszt-
rációról). E-mail cím megadása 
abban az esetben is ajánlott, ha 
az ügyfél saját e-mail címmel 
nem rendelkezik, de van olyan 
másik e-mail cím, amelyen az 
elektronikus küldeményekhez 
idõszakosan hozzáfér (pl. csa-
ládtag, ismerõs, tanácsadó e-ma-
il címe).

A regisztráció során ki kell 
választania a törvény által felso-
rolt agrárgazdasági tevékenysé-

gek közül azt, amely alapján a 
kamarai szakmai osztályokba 
való besorolását kéri. Javasoljuk, 
hogy itt a vállalkozására legin-
kább jellemzõ ill. abban legna-
gyobb gazdasági súllyal szereplõ 
tevékenységét jelölje meg.

A kitöltés végén, a bevitt ada-
tok véglegesítése után a rend-
szer elkészíti és a képernyõn 
megjeleníti a regisztráló egyedi 
kamarai nyilvántartási számát 
és a regisztráció visszaigazolá-
sát. 

Nagyon fontos: regisztrációja 
hitelesítéséhez feltétlenül le kell 
töltenie és ki kell nyomtatnia a 
visszaigazolást, majd saját kezû 
aláírásával ellátva postáznia kell 
egy példányt a rajta megjelölt 
címre (legkésõbb 2012. szep-
tember 30-ig).

Ennek hiányában regisztráció-
ja érvénytelen!

A KAMARAI 
HOZZÁJÁRULÁS 
MEGFIZETÉSE, 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
A regisztrációnként 5.000,- Ft 

összegû kamarai hozzájárulás 
megfizetésének határideje szin-
tén 2012. szeptember 30. A 
kamarai nyilvántartásba vétel 
csak azt követõen történhet 
meg, hogy a kamarai hozzájáru-
lás befolyt a Magyar Agrárkamara 
erre a célra elkülönített 

14100000-10790649-02000004 
számú bankszámlájára 
(Volksbank).

NAGYON FONTOS: az átuta-
lásnál vagy banki befizetésnél a 
KÖZLEMÉNY ROVATBAN 
FELTÉTLENÜL TÜNTESSE FEL 
AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ 
SORÁN KAPOTT KAMARAI 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁT és 
a „ KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS” 
szöveget!

Ennek hiányában az azonosí-
tás nem lesz lehetséges, és a 
nyilvántartásba vétel meghiúsul-
hat!

A regisztráló a hozzájárulás 
összegének beérkezése után a 
regisztráció során megadott 
e-mail címre elektronikus értesí-
tést kap az Agrárkamarától a 
kamarai nyilvántartásba vétel-
rõl, amely egyben a kamarai 
hozzájárulás megfizetésének 
igazolása is.

A hozzájárulás megfizetése 
alól mentesülnek azok a gazdál-
kodó szervezetek, amelyek iga-
zolják, hogy a gazdasági kama-
rákról szóló 1999. CXXI. törvény 
37/A. § (2) bekezdésében foglalt 
regisztrációs díjat a kereskedel-
mi és iparkamara részére már 
befizették. A regisztráció során 
errõl külön nyilatkozni kell!

Amennyiben problémája vagy 
kérdése merül fel a regisztráció-
val kapcsolatban, segítséget kér-
het 06-80/911-078 zöld számon 
(a hívásokat hétfõtõl-csütörtökig 
8:00-tól 16:30-ig, pénteken 8:00-
tól 14:00-ig fogadják a 
Regisztrációs osztály munkatár-
sai), továbbá a kamarai tanács-
adóktól (elérhetõségi lista: 
umvp.agrarkamara.hu), illetve 
írhat a regisztracio@
agrarkamara.hu e-mail címre.

Személyes ügyintézés esetén 
Mezõtúr Kossuth tér 1. Déli 
porta Fsz 5.

Törjék Anita

kamarai tanácsadó

Tel: 30/3323-424
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Becsengettek!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-Fõkapitányság közleményei

Az elmúlt évtizedben rend-
kívüli módon megnõtt a 
mobiltelefon-használat. A 
használók között egyre 
több az általános iskolás 
korú gyermek. 
Napjainkban azok a szülõk 
is megveszik gyermekeik-
nek a mobiltelefont, akik 
eddig mereven elzárkóztak 
ettõl. Fontos, hogy vásárlás-
kor az olcsóbb készülékek 
mellett döntsünk, hiszen 
leeshet, eltörhet, ellophat-
ják.

Elkezdõdött az iskola, és saj-
nos az elmúlt évek tapasztalatai 
azt mutatják, hogy igenis létezik 
lopás az iskola berkein belül. 
Jellemzõen a besurranó tolva-
jok, de sokszor 
maguk a diákok 
tulajdonítják el 
társaik értékeit és 
az iskolán kívül is 
lopás áldozatai 
lehetnek.

A mobiltelefo-
nok könnyû és 
vonzó célpontok a 
tolvajok számára, 
m i n d e n k é p p e n 
fontos tehát, hogy 
g ye r m e ke i n ke t 
figyelmeztessük a 
következõkre:

- Az iskolában 
tartsák zsebben, még inkább a 
táskában, kikapcsolt állapotban 
a telefont. Így abban az esetben 
sem felejtõdik a padban, osztály-
ban, ha „vándorol” az osztály.  

- Testnevelés óra alkalmával 

egy kijelölt helyre tegyék a tanu-
lók a mobiljaikat, ne maradjanak 
azok õrizetlenül az öltözõkben. 

- Nyilvános helyen javasolt a 
mobil zsebben tartása, vagy 
nyakba akasztva a ruha alatti 
viselése.

- Ha idegen kéri kölcsön a 
gyerektõl a mobilt egy „sürgõs 
hívás” erejéig, ne adja neki oda. 
Amennyiben azonban az idegen 
fellépése és magatartása fenye-
getõ, akkor a mobiltelefon-
átadása ajánlott, hiszen a gyer-
mek testi épsége sokkal fonto-
sabb.  

- A gyermek ne mutogassa 
készülékét, ne kérkedjen mobil-
jával, nehogy ez keltse fel a 
figyelmet a megszerzésre.

- A készülék 
bekapcsolása kód-
hoz legyen kötve, 
használaton kívül 
legyen kikapcsol-
va a telefon. 
Kártyás készülék 
esetén a szolgálta-
tó által nyújtott 
lehetõségek közül 
a lehetõ legkisebb 
összeggel töltsük 
fel a telefont.  

- Egyre több 
telefon esetén van 
lehetõség a SIM 
kártya kóddal való 

aktiválásán túl ún. telefonzár 
alkalmazására, amely további 
védelmet nyújt az illetéktelen 
használóval szemben. Vásár-
láskor kérjünk információt erre 
vonatkozóan. 

A MOBIL-LOPÁSOKRÓL

Kedves Szülõk! 
Végezetül arra kérjük 

Önöket, hogy a gyere-
kek közötti versengést 
ne gerjesszék-fokozzák 
az egyre drágább készü-
lékek megvásárlásával. 
Az olcsóbb, „szürke kis 
mobilok” talán nem kel-
tik fel annyira a tolvajok 
figyelmét, mint csilli-
villi, mindentudó társa-
ik.

Elmúlt a nyár sok gyermek 
és felnõtt bánatára. Véget 
ért a szünidõ, itt a szeptem-
ber, a tanévnyitók ideje, 
elkezdõdik az iskola. 
Ilyenkor egyre több gyer-
mek jelenik meg az utakon 
gyalogosként és utasként 
egyaránt. 

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendõr-fõkapitányság 
ismételten kéri a  szülõket, ha 
tehetik, a kisebbeket az elsõ 
napokban kísérjék el az iskolába. 
Beszélgessenek gyermekükkel 
arról, hogy mire kell nagyon oda-
figyelni - reggel, szürkületkor, 
esõben, sötétedés után-, hol és 

hogyan szabad áthaladni az 
úttesten. Tudatosan készítsék fel 
õket, milyen veszélyek, nehézsé-
gek adódhatnak a közlekedés 
során ( útkeresztezõdésnél, autó-
buszon történõ utazásnál, arról 
való leszálláskor stb.) 

A mindenki által beszerezhetõ 
fényvisszaverõ matricák, raga-
szok a baleset-megelõzés szem-

pontjából nagyon fontosak. 
Kérjük helyezzék el ezeket gyer-
mekeik kabátján, táskáján észre-
vehetõségük, testi épségük meg-
óvása érdekében.

Különösen a kisgyermekekre 
jellemzõ, hogy nem ismerik fel a 
veszélyt, s így könnyen bajba 
kerülhetnek, ezért kérjük, hívják 
fel figyelmüket, hogyha bármi-
lyen problémájuk adódik, biza-
lommal forduljanak azokhoz a 
rendõrökhöz, akikkel az utcán és 
az iskolájuk közelében találkoz-
hatnak. Õk segíteni fognak.

A gyermekek helyes közleke-
désre neveléséhez, a balesetek 
elkerüléséhez alapvetõ, hogy a 

szülõ maga is példát mutasson 
akár gyalogosan, akár jármûveze-
tõként közlekedik. Közös érde-
künk, hogy gyermekeink minél 
hamarabb megtanulják a helyes 
közlekedés alapjait, s ezáltal 
megóvjuk õket az esetleges bal-
eseti helyzetektõl. 

Mindenkinek jó iskolakez-
dést és balesetmentes közleke-

dést kívánunk!

Fontos a megfelelõ tájékoztatás

Képünk illusztráció

Figyeljünk arra, hogy miköz-
ben iskolába kísérjük gyerme-
künket õ maga is megtanuljon  
megbízhatóan közlekedni, egy 
idõ után õ maga fogja kérni, 
hadd járjon egyedül.

Ezért tanítsuk meg gyermeke-
inket az alábbiakra: 

- Értéktárgyait, pénzét bizton-
ságos helyen tartsa. 

- Ne bízzunk a gyermekre 

nagyobb mennyiségû kész-
pénzt.

- Az utcán ne vegye elõ mobil-
telefonját, útközben ne játsszon 
a készülékkel, illetve azt ne adja 
át semmilyen kérésre

- A lakáskulcsot ne hordja 
feltûnõen a nyakában.

- Gondoskodjon arról, hogy 
legyen a gyereknél olyan irat, 
amelybõl megállapítható a gyer-

mek kiléte és a szülõk elérhetõ-
sége. 

- Mindig beszélje meg a gyer-
mekével, hogy ha bármi baja 
történne, kihez és hová fordul-
hat segítségért. 

- Mindig legyen információ-
juk a gyermek barátairól, hollé-
térõl. 

-Ha az utcán idegen szólítja 
meg õket, sem útbaigazítás, 

sem pedig más indok alapján ne 
tartsanak velük, illetve ne 
fogadjanak el semmit.

-Bátran szólítsák meg az 
egyenruhás rendõrt, ha veszély-
ben érzik magukat.

-Gyermekünkkel a munkaidõ 
alatt is rendszeresen tartsuk a 
kapcsolatot, például telefonon 
keresztül elõre megbeszélt idõ-
pontokban.

Érkezés és távozás az iskolából
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Könyvtári sarok

Szabó Sándor családja egy 
kedves könyvvel ajándékozozta 
meg a városi könyvtárat. 
Rokonságukba tartozik Szalai 
István, aki 1931-ben született 
Mezõtúron „amikor a hó fehér-
rel takarta be a megfagyott, 
kemény földeket, puha, tiszta 
takarót  terített a Berettyó és 
Körös hidegre megaludt vizé-
re”.

Gyermekkorát is az itteni 
tanyavilágban töltötte, ez ihlet-
te „Az álmok kovácsa” címû 
kötetét, melyben a fiatal szerzõ 
1948 és 1958 közötti versei is 
novellái jelentek meg. A kötet 
borítóját a Berettyó régi hídjáról 
készült  fotó díszíti. 

„Mezõtúr

Alföldi, nagy parasztváros.
Nyáron poros, télen sáros.
Uccáin álmodnak a török idõk.

Református nagytemploma
Fehér, mint a szík föld pora,
S hátat fordít a nagy piactér-
nek.” 

….idézet a kötetbõl.

A szerzõ élete az írástól ma 
már más irányba sodródik, de a 
könyvektõl és a versektõl azóta 
sem szakadt el. 

Az idõk során Fertõdre került, 
ahol  tanított, mûvelt, olvasott 
emberként  dolgozott.

Mûvei, írásai magában hor-
dozzák az alföldi parasztvilág 
iránti szeretetét, rajongását.

„Gyermekkori álmok” címû 
írásában késõbbi vágyait fogal-
mazza meg:

„… ez az álom néha még 
most is hatalmába kerít. 
Földet, kertet mûvelni valahol. 
… Belefelejtkezni a  természet-
be és a munkába és csak annak 
élni; csendben, nyugodtan, 
megelégedve mindennel és 
mindenkivel.”

A kötet, melyet ezúton aján-
lunk olvasóink figyelmébe egy 
érzékeny, magát tartalmasan és 
igazul megmutatni óhajtó idõs 
ember igen fiatalkori vívódásai-
val, gondolataival találkozhat.

A könyvtárosok

ajánlásával

„Holnap legyenek a ti vendégeitek!”

Szept. 25-30. között
Mesés Napok

a könyvtárban!
Szeptember 30. a 

MAGYAR MESE NAPJA.
Benedek Elek tiszteletére 
ünnepeljük -az Õ születé-
se napján- a meséinket,

mesemondóinkat és
mesegyûjtõinket.

Ebbõl az alkalomból
a VII. MESEMONDÓ VERSENY-t

hirdetjük, rendezzük az általános iskolások részére.
Szept. 25-én 15 órától a felsõsök versenyére,

27-én 14 órától az alsósok versenyére a könyvtárban,
30-án 15 órától pedig a  MESE GÁLÁ-ra kerül sor  városunk leg-

jobb mesélõi közremûködésével a Zsinagógában.
Bíztatjuk a családok apraját-nagyját, hogy ezen alkalomból fordul-

janak kicsit jobban a mesék felé. Mondjuk, hallgassuk, olvassuk és 
játsszuk, éljük a mesét! Áldozzunk idõt, teremtsünk alkalmat, hogy 
örökéletû meséink hangján megszólalhasson a múlt és jelen bölcses-
sége és csodatévõ ereje!

Jelentkezni: Szept. 20-ig lehet a gyermekkönyvtárban bármely 
magyar nép,- ill.- kortárs mesével, mely elõadása 5 percbe belefér. 

Kattints rá Nagyi!
A Móricz Zsigmond Könyvtár  - az õszi könyvtári hét kereté-

ben, október 1-i kezdettel - ismét meghirdeti a közkedvelt szá-
mítógépes tanfolyamot.

A húsz órás képzés keretében alapfokú gép- és 
internethasználati ismereteket szerezhetnek a résztvevõk. A 
jelentkezést  személyesen vagy a 350-171-es telefonszámon a 
felnõtt könyvtárban fogadjuk. 

Könyvajánló
„Az álmok kovácsa”

Mezõtúri református gyüle-
kezetünk szervezésében 
augusztus elsõ hétvégéjét a 
címben megjelölt települések 
református értékei között tölt-
hettük. Az ott látottakat több 
száz fénykép és mindannyiunk 
emléke õrzi. Megtekintettük 
Debrecenben a Református 
Kollégium múzeumait, vala-
mint a Nagykönyvtárat és az 
Oratóriumot, és feljutottunk a 
Református Nagytemplom tor-
nyába is, ahonnan csodálatos 
panoráma tárult elénk. 
Sárospatakon szintén a 

Református Kollégium 
Tudományos Gyûjteményeit 
(Nagykönyvtár, Iskolatörténeti 

Múzeum), vala-
mint a Rákóczi-
várat látogattuk 
meg.

N y í r a c s á d o n 
H a j d ú - B i h a r 
megye egyetlen 
ma is mûködõ 
Árpád-kori temp-
lomáról hallhat-
tunk rövid ismer-
tetõt.

Hálát adunk 
Urunknak a szervezõk gondo-
san kiválasztott programjaiért, 
melyeket meggazdagítottak 

helyi ismereteikkel. Köszönjük 
a pompás szálláshelyet és a 
vasárnapi zenés/énekes, két-
nyelvû istentiszteletet. No meg 
a finom és bõséges ebédet. S 
nem utolsósorban autóink 
klimatizált voltát a nagy hõség-
ben. 

Kirándulásunk nagy élménye 
és maradandó kedves emléke 
számomra, hogy a szervezõ lel-
kész-tanár házaspár szüleivel 
lakóhelyeiken is – Sárospatakon 
és Nyíracsádon – találkozhat-
tunk.

Jávorcsikné Nagy Margit

Hétvégénk Debrecen, Sárospatak, Nyíracsád református kincsei között

A nyíracsádi Árpád-kori templom



6 m e z õ t ú r  é s  v i d é k e 2012. szeptember 7.

„Hálás vagyok a sorsnak, hogy 
tanulhattam tõle, 
emberséget és lobogást, 
kitartó szárnyalni tudást.”

A kedvesség, a nyugalom most 
is sugárzik Mária nénirõl – õ a 
Teleki Mária nénije. Minden egy-
kori Telekisnél felidézõdik egy 
mosolygós, türelmes, nagy szak-
tudású tanár a „Mária néni” hal-
latán. Mezõtúr város életében 
kiemelkedõ az õ pedagógiai mun-
kássága, hiszen 1947-tõl 1977-ig 
adta át tudását, nevelte a szakma 
szeretetére, tiszteletére a gyors-
írókat, gépírókat. 

Örömmel tölt el, hogy épp a 
Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 
falai közt, épp az egykori gyors-
író szakteremben köszönthettük 
egykori tanárunkat.

Kosnár Lajosné Radványi 
Mária nénit, aki augusztus 5-én 
90-ik születésnapját ünnepelte, 
mi pedig a 40 éves érettségi talál-
kozónkat. 

A tõle megszokott szerény, 
szelíd tekintettel fogadta a 
köszöntést, de szemei kissé párá-
sak lettek. - „Köszönöm, jó itt 
lenni köztetek.” 

Ahogyan néztük a diasoron a 
40 évvel ezelõtti képeket, egyre 
inkább megelevenedett a múlt: 
az írógépek ütemes kattogása, az 
ujjak fékezhetetlen futása a bil-
lentyûkön, a ceruzák sercegése a 
lapon, a „titkos” gyorsírási minta-
sztenogramok a táblán – szóval a 
Telekis gyorsírás és gépírás órák. 

– Mióta is van gépírás és gyors-
írás tanítás Mezõtúron?

– 1947-ben kerültem 
Mezõtúrra, ekkor alapítottam 
meg a gyorsíró és gépíró magán-

iskolát. Az akkori oktatási rend-
szerben lehetõség adódott több 
vidéki városban: Szolnokon, 
Hódmezõvásárhelyen, így 
Mezõtúron is ilyen típusú iskolát 
indítani. Én szívesen vállalkoz-
tam erre a feladatra.

– Honnan jött ide Mária néni?  

– Szegedrõl költöztem ide, 
elõtte a szüleimmel éltem 
Szegeden. Szerettem itt lenni és 
dolgozni, hiszen a 2 ujjal pötyög-
tetõk helyett, a tízujjas vakírással 
dol-gozó adminisztrátorokat 
nevelhettem ki, s irántuk egyre 
inkább megnõtt az igény.

- Volt-e segítõ társa a munká-
ban?

– A gyorsírási rendszer egyik 
kiváló átdolgozójának: Fabro 
Henrik leánya: Fabro Henrika és 
még két kollegám is tanított 
velem.

– Mikortól került kapcsolatba a 
Teleki Blanka Gimnáziummal?

– 1962-ben már a 2 éves gyors-
író és gépíró iskola kevésnek 
bizonyult, ezért a Teleki Blanka 
Gimnáziumba integrálódott. 

- Milyen típusú képzés történt 
ebben az idõben? 

– Szakiskolai képzés volt, ami-
nek idõtartama 2 év, de 1963-tól 
bevezetésre kerülhetett a 3 éves 
szakmai képzés, ahol már több 
tantárgy oktatására is sor kerül-
hetett a gyors- és gépíróknál. 
1964-tõl a szakiskolai délutáni és 
esti tagozatos oktatás mellett, 
nagy örömömre szolgált, hogy 
szakközépiskolai képzés kereté-
ben – ami már 4 évig  tartott – 
oktathattam a gyorsírást és a gép-
írást. 

– Miben különbözött a szakmai 
képzés a szakközépiskolában?

– A 4 év idõtartam lényegesen 
több szakmai ismeret átadására 
adott lehetõséget. A gyorsírás 
tudást már nem 120-150 fokra, 
hanem 200 fokra lehetett fejlesz-
teni. A tanulók már az élõszóval 
azonos idõben rögzítettek, szak-
mai érettségin bizonyítottak. 
Gépírásból „szárnyalhattak” a 

képességek, hiszen a 4 év nem-
csak biztos rögzítése volt a tízuj-
jas vakírásnak, hanem egyénen-
ként megmutatkoztak a kiválósá-
gok. 

– Volt-e a 60-as, 70-es években 
lehetõség arra, hogy a Teleki 
tanulói szakmai berkekben ver-
senyezhessenek?

– Igen – nagy örömömre szol-
gáltak a versenyek. Több tanítvá-
nyom is kiválóan szerepelt, pél-
dául te is hibátlansági kitüntetõ 
jelvényben részesültél.  Szerettem 
tanítani, éreztem, hogy fontos 
szakma a miénk.

– Mióta is nyugdíjas Mária néni? 

– Már 35 éve annak, hogy 
nyugdíjas lettem, s nem tanítok. 

- Átvették-e a szaktanári stafétát 
Mária nénitõl?

– Amikor nyugdíjba mentem 
hárman tanítottuk a szakmai tan-
tárgyakat a Telekiben, hiszen 
nemcsak a szakközépiskolában, 
hanem a gimnáziumban is taní-
tottuk a szaktárgyainkat. 
Pedagógiai pályám ajándéka, 
hogy egykori tanítványom: 
Jurtáné Gellért Edit 1978-tól utó-

domként a Teleki gyorsírás és 
gépírás tanára lett.

Mária néni mindig a precízség-
re, a pontosságra ösztönzött ben-
nünket – tanítványokat. Szám-
talanszor elmondta, hogy a gép-
írás az akaratnevelés iskolája, ezt 
a tudást soha senki nem veszíthe-
ti el, s hogy a gyorsírástudás fej-
leszti emlékezõ-képességünket. 
„A gyorsírás hasznos mûvészet, 
elõnyeit senki sem tagadhatja.” 
ahogy Jules Verne írta. 
Megszámlálhatatlan hány tanulót 
tanított meg – bizonyára ezreket 
– a gyorsírás és gépírás titokzatos 
tudományára, mindig türelem-
mel, pontos magyarázattal, 
emberséggel, szakmai szeretet-
tel.

Köszönjük, hogy Mária nénitõl 
tanulhattuk a szakmát, 40 év 
után is bizton állíthatjuk, hogy a 
gyorsírás és a gépírás tudása a 
leghasznosabb szakmai ismeret 
volt a középiskolában, minden-
kor megéltünk a „Telekiben 
tanultakból”. 

Kedves Mária Néni! Sok szere-
tettel köszöntjük 90-ik születés-
napja alkalmából és kívánunk 
hosszú éveken át tartó jó egész-
séget.         Jurtáné Gellért Edit

90. születésnapján köszöntöttük Mária nénit

Írj nekünk könyvajánlót!
Ha elmúltál már hatéves,

akkor írj nekünk könyvajánlót!
Ha az írás még nem megy olyan jól, mint az olvasás, 

szólj anyunak vagy apunak, 
és õ leírja helyetted gondolataidat.

Olyan szövegeket várunk, amiben megosztod velünk, 
hogy mit olvastál a nyáron, 

milyen könyv ragadott meg igazán.
Az ajánlóban legyen benne feltétlenül:

- kinek ajánlod?
- miért szereted azt a könyvet?

- rövid tartalom, de úgy hogy ne lõdd le a poént!
-terjedelem max. 12-es betûmérettel, A/4-es lapon

fél oldal, vagy kézzel írottan egy egész oldal.

Az ajánlókat szept. 10-ig várjuk 
a fkonyvtar@mkskft.hu címre, 

illetve személyesen a gyermekkönyvtárban.

Ne felejtsd el feltüntetni rajta neved, címed, 
életkorod!

A legjobbakat jutalmazzuk, 
illetve a Mezõtúr és Vidékében közzétesszük.



Ünnepi tanévnyitó rendezvényen vehették birtokba a diákok 
a Szent István Katolikus Általános Iskola szép új épületszárnyát 
szeptember 2-án. Az idei tanévet, már az itt található tanter-
mekben kezdhetik meg a gyerekek.                           - a szerk. -

7m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2012. szeptember 7.

Az idei nyár idõjárása kedve-
zett a nyíltvízi versenyek lebo-
nyolításának. Mezõtúrról is töb-
ben gondolták úgy, hogy neki-
vágnak a 2, 3 esetleg 5 kilométe-
res távnak. Mezõtúrról inkább a 
senior korosztály tagjai voltak 
aktívabbak, sajnos az utánpót-
lás most kevésbé aktivizálta 
magát.

2012. évi 31. Balaton-átúszás 
a  július 7-én szombaton került 
megrendezésre. Hagyomány 
már, hogy az 5.2 km-t a révfülö-
pi kikõtõbõl indulva, a 
balatonboglári Platán strandra 
érkezve kell teljesíteni. 
Mezõtúrról az alábbi sportba-
rátok vettek részt a megmérette-
tésen: 

Bagdán Ilona, Balog Diána, 
Farkas András, Fejes Judit, 
Gubucz Máté, Herbály 
Kálmán02:05:56, Major Lajos, 
Muzsai Lajos, Nagy Réka, Nagy 
Sándor, Soucz Ferenc, Szûcs 
Imre, Szûcs Krisztián, Tóth 
Katalin, Varga Zsolt, Vithalm 
Zsuzsanna. Közülük Herbály 
Kálmán teljesítette legrövidebb 
idõ alatt, 2 ó 05 p 56 mp, a távot.

***
Abádszalókon 207 indulóval 

rendezték meg az idei Tisza-tó 
úszóversenyt. A hivatalosan 2 
km-es (a valóságban valószínû-
leg valamivel hosszabb) távon, 
amelyet idén is bójakerüléses 
pályán, és nem valódi átúszás-
ként jelöltek ki, az alábbi kiváló 
mezõtúri eredmények szület-

tek: 
1. Csipes Andor-Senior I., 2. 

Szabó Éva Felnõtt, 2. Herbály 
Kálmán, Senior III., 2. Tóth 
Katalin Senior II. kategóriában.

***
Szent István napi Körös 

Távúszóverseny, Szarvas
A 22 Celsius fokos víz és a 

néhány fokkal melegebb hõmér-
séklet igazán ideális körülmé-
nyeket nyújtott az augusztus 
20-i Szent István Napi Körös 
Távúszóverseny 118 résztvevõje 
számára. A 27 településrõl 
összesereglett mezõnyt három 
részletben indították útnak a 
szervezõk az önkormányzati 
üdülõ elõl. Pontban 10 órakor a 
kétezres férfiak startoltak el, 
majd a fiatalabb generáció tag-
jai következtek, legvégül pedig 
az idõsebb korosztályok képvi-
selõi csobbantak vízbe. 
Mezõtúri eredmények: 5–19 
évesek. Fiúk: 1. Ádám Dániel, 2. 
Király Benedek, Nõk: 1. Szabó 
Éva, 40–49 évesek. Férfiak: 1. 
Ádám Tibor (Mezõtúr), 50–54 
évesek. Férfiak: 1. Kéki Sándor, 
3. Tóth Tamás Nõk: 2. Tóth 
Katalin, 60–64 évesek. Férfiak: 
1. Herbály Kálmán (Mezõtúr), 
Nõk: 1. Szilágyi Ernõné, 70 év 
felettiek. Férfiak:2. Fehérvári 
Zsigmond.

Gratulálunk a résztvevõknek, 
külön gratulálunk a Senior Úszó 
Klub úszóinak a szervezett és 
sikeres versenyzéshez!

kiru

Nyári nyíltvízi hosszútávúszó versenyeken

(a teljesség igénye nélkül)

Átadták az új iskolaszárnyat

A tavalyi nagy sikerre való 
tekintettel az önkormányzat idén 
is úgy gondolta, hogy megrende-
zi a lampionúsztatást és a sár-
kányhajó versenyt, amelyet nagy 
érdeklõdés övezett már az azt 
megelõzõ napokban is. A gyere-
kek a szülõkkel együtt készítet-
ték otthon saját mécseseiket, és 
alig várták már, hogy a sötétben 
vízre bocsájthassák azokat. A 
csodás estét nagy elõkészítési 
munkálatok elõzték meg, ame-
lyet próbálunk évrõl évre maga-
sabb színvonalon elvégezni. 
Talajkiegyenlítés, nádvágás, 
hínárritkítás, stégek telepítése, 
területrendezés, lelátók elhelye-
zése, sátor biztosítása mind-mind 
beletartozott a munkálatainkba. 
Az elõkészületek után eljött 
végre augusztus 19-e, a várva várt 
este, amikor rengeteg ember cso-
dálta együtt, amint a több száz 
lampion és mécses leúszott a 
Berettyó vizén. A lenyûgözõ lát-
ványt volt, aki a Városháza tor-
nyáról, volt, aki a hídról, és vol-
tak, akik a gát két oldaláról figyel-
ték. Úgy gondolom sikerült egy 
olyan új rendezvényt elindíta-
nunk, ahol a város lakossága 
együtt csodálhatja mind a saját, 
mind a közös munkáját, hiszen 
az élményt adó csodás látványt 
együtt hoztuk létre ebben az 
évben is, és fogjuk jövõre is. 

A kilátogató úsztatók, nézelõ-
dõk közül sokan jöttek el másnap 
a sárkányhajó versenyre is, ahol 
idén rekordszámú versenyzõ csa-
pat nevezett be, és szerzett felejt-
hetetlen élményt. A nap folya-
mán több nagyon szoros futamot 
láthattak a nézõk, ahol csak egy-
egy méteren múlt az, hogy mely 
hajó úszott be hamarabb a célvo-
nalon. A nagy hõségben keresett 
volt a sok hideg frissítõ, a jó zene, 
de legjobban azok érezték magu-
kat, akik vízre szálltak a jobbnál 

jobb idõeredmények reményé-
ben. Voltak csapatok, akik a jó 
buli kedvéért, de voltak csapatok, 
akik bizony csakis a gyõzelemért 
indultak útnak a stégekrõl. A 
napot végül szoros küzdelemben 
az Újvárosi Sárkányok csapata 
zárta abszolút elsõ helyen, akik-
nek járt a nagy taps, a kupa, és a 
gyõztesnek járó lapát is. Az 
államalapítás ünnepének tisztele-
tére megrendezett mûsort köve-
tõen megrendezésre került a XIV. 
Citera és Néptánc Gála, amelyet 
Kovács Nóri és a Motiva zenekar 
koncertje zárt, amely így teljessé 
és egésszé tette ezt az élmények-
ben gazdag két napot.

Mezõtúr turisztikai látványos-
ságai, illetve kitörési pontjai 
közül sokat szoktuk említeni 
vizeinket, és azt, hogy azokat 
jobban ki kellene használni. 
Egyre nagyobb hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy kisebb rendezvé-
nyek útján megismertessük mind 
a lakossággal, mind pedig az ide 
ellátogató vendégekkel, azokat az 
értékeket, amelyek mellett gyak-
ran csak elmegyünk egy-egy 
napon. 

Lehetõségeinkhez mérten 
évrõl évre szeretnénk ezeket a 
rendezvényeket minél jobb 
minõségben, és minél szélesebb 
körben megmutatni, hogy mások 
is lássák, városunkban igenis 
helye van a vízi turizmusnak is, 
azonban ennek kiteljesedéséhez 
idõ, pénz, és rengeteg munka 
szükséges.

Köszönjük a város lakosságá-
nak aktív közremûködését az 
egész nyár folyamán, amellyel 
megmutatták, hogy van igény a 
minõségi programokra 
Mezõtúron!

Köszönet a szervezõ csapatból 
Csikász Lajosnak, Csernyán 
Péternek, Metzker Krisztinának 
és Szûcs Lajosnak, akik sokat 
segítettek a rendezvények meg-
valósításában!

A további közremûködõk, 
támogatók listáját helyszûke 
miatt a www. mezotur.hu honla-
pon olvashatják!

Szûcs Dániel,

a Mûvelõdési, Oktatási és Sport 

bizottság elnöke

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

Készenléti gyógyszertár
Szeptember 7-13-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Szeptember 14-20-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 8-9-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Szeptember 15-16-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József a. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Debreczeni László élt 50 évet,
Bányai Sándor élt 54 évet,

Bíró Józsefné Nagy Katalin élt 62 évet,
Rácz Sándorné Nagy Róza élt 53 évet,

Vargáné Major Mária élt 86 évet,
Ács István élt 75 évet,

Juhász Ferenc Lajos élt 49 évet,
Dr. Balogh Ferencné élt 70 évet.

Jóni TamásJóni Tamás
(Tirszin Andrea)(Tirszin Andrea)

Kiss Bendegúz IstvánKiss Bendegúz István
(Guth Zsuzsanna)(Guth Zsuzsanna)

Rafael SándorRafael Sándor
(Rafael Rozália)(Rafael Rozália)

Szín Gabriella VanesszaSzín Gabriella Vanessza
(Szín Kitti)(Szín Kitti)

Varga BettinaVarga Bettina
(Mihácsi Anett)(Mihácsi Anett)

Savella Zoltán SándorSavella Zoltán Sándor
(Kovács Szilvia)(Kovács Szilvia)

Bujda ZsuzsannaBujda Zsuzsanna
(Németh Krisztina)(Németh Krisztina)

Vígh FanniVígh Fanni
(Vígh Nikoletta)(Vígh Nikoletta)

KEDVES TÁNCOSLÁBÚ!
Minden kedves érdeklõdõ gyereket szeretettel várunk a 

2012/2013-as tanévben, a néptánc próbáinkra. 
Próbáinkra így gyere:

Kis-Liliomok (általános iskola 1-2-3-4 o.): hétfõ 16:15 – 17:45
(elsõ próba: szeptember 10.).

Helye:  Rákóczi úti iskola (táncos próbaterme).
A „Leg a láb” A.M.I. néptáncoktatói

II. Citerás Mulatság
a Lókötõk citerazenekarral és barátaikkal,
2012. október 13-án, szombaton 15 órakor. 
Helye: Mezõtúr, Közösségi ház nagyterme

A belépés díjtalan!

SZÍNHÁZ
Értesítem a Szolnoki Színház Gózon-bérlet tulajdonosait, hogy a 

bérletek megérkeztek, s átvehetõk a felnõtt könyvtárban.
Papp Erika

A II. világháború mezõtúri áldozataira emlékeztünk szeptember 1-jén, ahol 
Patkós Éva az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke mondott beszédet. 
A mûsorban a Túri Olvasókör Egyesülete mûködött közre.
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