
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXIV. évfolyam 21. szám 2012. október 19.

A kerékpáros köszönete                          2.old.

Megújult a Katolikus Iskola                    3.old.

Géniusz könyvek                                      4.old.

Kirándulni volt a Gomba csoport            5.old.

Rövid híreink!                                               6.old.

Sport hírek                                                      7.old.

A mezõtúri felsõoktatás meg-
szüntetése után Herczeg Zsolt 
polgármester úrral 2011 nyarán 
új fenntartót találtunk a Szeged-
Csanádi Egyházmegyében. 
Ennek alapján az Önkor-
mányzat és a szegedi Gál Ferenc 
Hittudományi Fõiskola, Dr. 
Kozma Gábor rektor úr képvise-
letében 2011. november 28-án 
megállapodást kötött. E megál-
lapodás értelmében a fõiskola 
felvállalta, hogy a már meglévõ 
Teológiai és Humán Tudományi 
Kara mellett biztosítja az 50 
éves múlttal rendelkezõ, mezõ-
túri mezõgazdasági felsõokta-
tás folytatását egyházmegyei 
fenntartói háttéren.

Az eltelt egy év során a 
Szolnoki Fõiskola mint vagyon-
kezelõ lemondott a Petõfi tér 1. 
sz. alatti épületegyüttes és a 
Szolnoki út 5. és 7. sz. alatti 
tanüzem kezelõi jogáról.Azok a 
1253/2012.(VII.19.) kormány-
határozattal Mezõtúr Város 
Önkormányzatának tulajdoná-
ba kerültek.

Az ingatlanok önkormányza-
ti tulajdonba vétele elengedhe-
tetlen volt a felsõ oktatás bein-
dításához, folytatásához.

A város szempontjából ez 
kiemelt jelentõséggel bír, 
hiszen tulajdonosa lett az eddig 
csak a területén elhelyezkedõ 
állami ingatlanoknak. Ezzel 
lezárult az a több mint egy éves 
közös megfeszített és küzdel-
mes munka, mely végül ered-
ményre vezetett.

A Gál Ferenc Fõiskola 2011. 
december 1-jén alapította meg a 
Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Intézetet, melynek 
vezetésével személyemet bízta 

meg. Az intézet a Polgármesteri 
Hivatal épületében, a mezõtúri 
Városházán mûködik mindaddig, 
amíg – a közeljövõben várhatóan 
– átköltözhet az Önkormányzat 
által átvett Petõfi téri ingatlanba.

Intézetünk fõ feladatai a 
megalakulástól napjainkig vál-
tozatlanok:

-felnõttképzések és szakmai 
rendezvények szervezése és 
bonyolítása a fõiskolai karrá 
válásig,

-a leendõ fõiskolai kar szakjai 
akkreditációs anyagainak elké-
szítése, akkreditációra történõ 
benyújtása,

-az intézet fõiskolai karrá tör-
ténõ felfejlesztése, a felsõfokú 
oktatás személyi és tárgyi felté-
teleinek kialakítása, biztosítása.

Komoly feladatot jelent 

továbbá az oktatás infrastruktu-
rális hátterének rendbetétele, 
hiszen az évtizedek alatt kiala-
kított oktatási eszközök és 
berendezések szerves egésze 
megbomlott. A hiányzó oktatá-

si anyagok pótlásával párhuza-
mosan a különbözõ mezõgaz-
dasági vállalatok nyújtotta 
üzemi, gyakorlati lehetõségek-
kel is élnünk kell.

A harmadik jelentõs ingatlan a 
tangazdaság, mely elengedhetet-
len része volt, s a jövõben is az a 
mezõtúri mezõgazdasági felsõok-
tatásnak. A tangazdaság alapvetõ 
helyszíne a gyakorlati oktatásnak. 
Kb. 170 ha földterülettel, állattar-
tásra alkalmas épületekkel, géptá-
rolókkal stb. rendelkezik.

Munkánkat jelentõs mérték-
ben segíti a Mezõtúri Mérnökök 

Baráti Köre Egyesület, amely 
több száz Mezõtúron végzett, 
egykori hallgatóval tart kapcso-
latot. Intézetünk az Egyesülettel 
nagyszabású „Gépkarnevál”-t 
szervezett 2012. május 12-én. 
Ezt a város életében is jelentõs 
eseményt a Baráti Kör által 
évenként megszervezett év-
folyamtalálkozók, s a mezõtúri 
fõiskola hagyományait újra meg-
elevenítõ „gyûrûavató”, majd 
mérnökbál követte.

A volt mezõtúri fõiskolán 
végzett több ezer gépész, mezõ-
gazdasági, tájgazdálkodási és 
mûszaki menedzser szakos 
hallgató gyermekei komoly 
utánpótlást jelentenek a leendõ 
fõiskolai kar szempontjából. 
Mindehhez természetesen az is 
nagyon szükséges, hogy a 
Kormány intézkedéseivel von-
zóvá tegye a fiataloknak a 
mezõgazdasági képzések felé 
történõ orientálását.

A felnõttképzések beindítá-
sához kötõdõen minden érin-
tett megyei szervezetet szemé-
lyesen kerestünk meg, neveze-
tesen a Jászkun TESZÖV-öt, a 
JNSZ Megyei Gazdakört, a 
JNSZ Megyei Agrárkamarát, a 
JNSZ Megyei Kormányhivatal 
Földmûvelésügyi Igazgatóságát, 
a JNSZ Megyei Mérnöki 
Kamarát, a JNSZ Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarát. 
Ezen szervezetek mindegyike 
örült a mezõtúri mezõgazdasá-
gi felsõfokú képzés újraindítá-
sának. Egyúttal felajánlották 
segítségüket és szakmai kap-
csolataikat mind a jelenleg 
meghirdetett felnõttképzése-
inkhez, mind pedig a késõbbi-
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ekben beindítandó felsõfokú 
mezõgazdasági képzésekhez.

A felsõoktatás beindításá-
hoz kötõdõen felújítottuk 
korábbi kapcsolatainkat az 
Axiál Kft-vel és a CLAAS 
Hungaria Kft-vel, elsõsorban a 
leendõ hallgatóink gyakorlati 
helyeinek biztosítása céljából. E 
két, igen jelentõs, országosan 
meghatározó cég szakmai visz-
szajelzése egyértelmûen pozitív 
a mezõtúri felsõoktatással kap-
csolatban. Ezen cégek, gépgyár-
tók és termelési rendszerek 
további megkeresését, a kapcso-
latok kiépítését mindenképpen 
szükségesnek tartjuk.

A Gál Ferenc Fõiskola 
Társadalomtudományi és 
Szociális Képzési, illetve Teoló-
giai Kara 2012 õszétõl új, álla-
milag támogatott, vagy költség-
térítéses levelezõ karitász MA 
szakot indít a Mezõtúrra kihe-
lyezett képzési helyszínén. A 
karitász szakra 10 hallgató 
nyert felvételt. Ezzel olyan 
közösségfejlesztõ szakemberek 

képzése indul meg, amely szer-
vesen kapcsolódik a leendõ 
mezõgazdasági szakokhoz.

Céljainkat összegezve a leg-
fontosabb a jó hagyományokra 
épülõ felsõoktatási mezõgazda-
sági képzés folytatása a mezõ-
túri fõiskolán, természetesen 
figyelembe véve a kor kihívásait 
és elvárásait.

Mi jogosít fel engem e sza-
vakra?

Az a sok száz Mezõtúron vég-
zett, ma már jó szakember, akik 
szavakban és tettekben is nap, 
mint nap kinyilvánítják az alma 
materhez hûségüket.

Továbbá feljogosít a város, 
Mezõtúr, amely négy évtizeden 
át büszke volt a fõiskolájára. 
Valamint feljogosít és ösztönöz 
engem a mezõgazdasági gépé-
szetben ötven, és a felsõfokú 
oktatásban tanárként e város-
ban eltöltött negyven éves tevé-
kenységem.

DR. DÁVIDHÁZY GÁBOR

FÕISKOLAI TANÁR

INTÉZETIGAZGATÓ

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2012. szeptember 27-ei 

soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeleteket alkotott:
-Önkormányzati rendelet Mezõtúr Város Önkormányzata 

2012. évi költségvetésérõl szóló 23/2012.(III.22.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról.

-Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 24/2012.(IV.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

-Önkormányzati rendelet az állattartásról szóló 16/2007.
(VII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl

-Önkormányzati rendelet a Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulóinak térítési 
díj és tandíj fizetésérõl.

-Önkormányzati rendelet a Mezõtúri Általános Iskola, 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Óvoda, Pedagógiai 
Szakszolgálat és Könyvtár Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti 
Iskola tanulóinak térítési- és tandíj fizetésérõl.

-Önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról és sza-
bályozási tervrõl szóló 2/2004.(II.6.) sz. önkormányzati rende-
let módosításáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Polgármesteri 
Hivatal Mezõtúr Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi 
könyvtárban.

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

dr. Szûcs Attila sk.

jegyzõ 

20. számunkban Szõke 
Barnával beszélgettünk, 
aki jótékonysági kerékpár-
túrára indult Londonba. 
Az, hogy ez az út létrejött 
nem csak saját, hanem az 
õt támogatók érdeme is. 
Segítségekrõl, segítõkrõl 
mesél most nekünk váro-
sunk biciklistája.

Többen segítettek más - más 
módon. A szponzoraimon felül, 
az anyagi támogatás mellett 
köszönettel tartozom azoknak 
az embereknek, akik egyéb 
segítséggel is hozzájárultak az 
utam létrejöttéhez.

Felkeresett Balázsné 
Magdika, akinek a lánya 
Metzben lakik a férjével, és fel-
ajánlotta, hogy mivel úgyis arra 
megyek, nagyon szívesen 
fogad. Két napot vendégesked-
tem náluk, magyaros ételekkel 
láttak el, útravalót csomagol-
tak. Londonba érkezésem után 
ifj. Kecse András adott nekem 
szállást, valamint Tomasovszki 
Krisztina kalauzolt engem a 
kint tartózkodásom idején. 
Köszönöm Borsi Imrének az 
állandó kapcsolattartást, a taná-

csokat, a problémamegoldást. 
Vele tartottuk a kapcsolatot, a 
hol tartózkodásomról, a parla-
menti fogadásom elõkészületei-
rõl. Köszönettel tartozom 
Boldog István országgyûlési 
képviselõnknek, akinek az 
anyagi javakon felül hálás 
vagyok a közremûködéséért a 
július 11-i parlamenti fogadás-
sal kapcsolatban, ami nagyon 
emlékezetes számomra, mert a 
házelnökkel külön díszterem-
ben fogadtak. Illetve Boldog 
István intézte az olimpikonok 
fogadására való meghívásomat 
is. Herczeg Zsolt polgármeste-
rünknek is köszönöm, hogy 
mindent megtett értem és az 
anyagi támogatáson felül egyéb 
segítséggel is hozzájárult az 
utam létrejöttéhez.

Hálásan köszönöm minden 
segítõmnek a hozzájárulást, 
nélkülük nem jöhetett volna 
létre ez a kerékpártúra. 2012. 
október 29-én, hétfõn 14 órától 
képes beszámolót tartok a 
Közösségi Házban, amire min-
den érdeklõdõt szeretettel 
várok.

Bodor Márti

A kerékpáros köszönete

Csillagösvény Hagyományõrzõ Egyesület Közhasznúsági 
Jelentés

Eszközök Elõzõ év Tárgyév

A. befektetett eszközök 

(I+II+III)

0 0

B. Forgóeszközök (I+II+III+IV) 22 8

Eszközös összesen (A+B) 22 8

Források Elõzõ év Tárgyév

C. Saját tõke (I+II+III+IV+V) 22 8

D. Tartalék, E. Céltartalék, F. 

Kötelezettségek)

0 0

Források összesen (C+D+E+F) 22 8

Az Egyesület éves mérlegének fõbb sorai(tájékoztató jelleggel): 

2011-ben az egyesület bevételei a tagok tagdíjából és pályázati 
pénztámogatásokból(Önkormányzat,Mûvészeti Alapítvány).
Az Egyesület mûködésének elsõ évében még nem kapott SZJA 
1% támogatást. Az Egyesület a vezetõ tisztségviselõinek sem 

pénzbeli sem természetbeni juttatást nem adott. A teljes jelentés 
megtekinthetõ: www.csillagosveny-mezotur.hu

Az egyesület célja a magyar történelmi hagyományok
megõrzése, ápolása, történelmi sportviadalok felelevenítése, 

rendezése, Magyarországon õshonos állatok tartása, tenyészté-
se, bemutatása, együttmûködés a hasonló célkitûzésekkel

mûködõ egyesületekkel.



Az idei tanévet már az új 
épületszárny birtokában 
kezdhették meg a Szent 
István Katolikus Általános 
Iskola diákjai. Az épület-
rõl Horváth Róbert iskola-
igazgatóval beszélgetünk. 

– Milyen beruházásból való-
sult meg az épület?

– A Szeged - Csanádi Egyház-
megye volt a beruházó, neki 
van egy jogi személye a 
SZEGEKIF (Szent-Gellért Kato-
likus Iskolai Fõhatóság) és õk a 
finanszírozók is egyben. 2011 
tavaszán a SZEGEKIF igazgató-
ja, Barabás Hunorné engedé-
lyezte, hogy a régi épület helyén 
egy új iskola kerüljön megépí-
tésre. Így kezdetét vette a 
munka, terveket kellett készíte-
ni, jóváhagyatni, majd építke-
zési vállalkozót választani és az 
építkezést elkezdeni. 

– Miben újult meg az iskola? 
Milyen változásokat hozott az 
új épületszárny?

– 2012. júliusára elkészült az 
új épületrész, ahol 6 tanterem, 
1 fejlesztõ szoba, egy közös 
nagyszertár és a vizesblokk 
került kialakításra, valamint 
egy 160 négyzetméteres aula. 
Emellett teljes felújításra került 
a régi épületszárny: nyílászárók 
cseréje, tantermek teljes körû 
felújítása, a világítás korszerûsí-
tés is megtörtént, illetve az 
udvar burkolása, most már 
olyan felületen tudnak a gyere-
kek közlekedni, ami teljesen 
pormentes. A régi szárnyon 
kialakítottunk egy tanári szo-
bát, egy nyelvi labort, és egy 
számítástechnikai szaktanter-
met. Az új épülettel új rendet 
kellett kialakítanunk. Szigorí-
tottunk a belépésen. A gyerekek 
napközben csak váltócipõben a 
terem elõtt, tanári felügyelettel 
tartózkodhatnak. Az alsó tago-
zatosok saját teremben vannak, 
a felsõsök szaktantermekbe jár-
nak. Van már matematika, 
magyar, természettudomány, 
történelem és mûvészeti szak-
tantermünk, valamint egy fej-
lesztõ termünk, ahol a gyógy-
pedagógiai, logopédiai foglalko-

zásaink folynak. Nagyon jól 
mûködik aulánk, ahol a közös-
ségi megbeszéléseket, rendez-
vényeket tudjuk megtartani. 

– Milyenek a visszajelzések az 
épülettel kapcsolatban?

– Mindenhonnan pozitív visz-
szajelzéseket kapunk. Nagyon 
szép, nagyon korszerû, tágas, 
használható az intézmény. 
Nagyon vigyáznak a gyerekek a 
tisztaságra. Mondhatom azt, 
hogy nincs is konfliktus a gye-
rekek között, mert mindig fel-
ügyelet alatt tudjuk õket tarta-
ni. 

– A tanári karban történt vál-
tozás?

– Történtek változások: az 
angol tanárunk Weigert Zoltán, 
városunk egyik legkiválóbb 
szakembere lett, gyesrõl jött 
vissza a matematika tanár 
nénink, Kovácsné Bagdán 
Beáta, õ matematika – kémia 
szakos tanár és a fizika, kémia, 
rajz oktatását óraadó pedagógu-
sokkal oldjuk meg. 

– Milyen kommunikációs csa-
tornán lehet Önöket elérni, ha 
valaki tájékozódni szeretne az 
iskoláról?

– Bejelentkezés alapján sze-
mélyesen meg lehet tekinteni az 
intézményt,valamint honlapun-
kon is lehet érdeklõdni (http://
www.rkatisk-mtur.sulinet.hu) 
Lesznek rendezvényeink, ame-
lyek nyitottak a város lakossága 
felé. Ilyen pl. a Kiscsillag szüle-
tik Mezõtúron, amit tavaly is mi 
rendeztünk. Októberben van az 
õszi csendélet rajzverseny, az 
általános iskolás gyerekek szá-
mára és az elkészült alkotásokat 
az aulában állítottuk ki, ami 
szintén megtekinthetõ minden-
ki számára. 

– Az óvodával kapcsolatban van 
e valami terv a jövõre nézve?

– Ott minden évben egy cso-
portszobát újítunk fel, ezalatt a 
friss meszelést és a vizesblokk 
felújítását kell érteni. Idén a 
kiscsoportosok terme került fel-
újításra.

 – Az új épületen található egy 
dombormûalkotás, azon kívül, 
hogy ez országszerte egyedül-
álló, mit lehet még tudni róla?

– A dombormû ötlete Takács 
Gyõzõtõl indult el. Õ keresett 
meg bennünket, hogy szeretne 
ehhez az épülethez hozzájárul-
ni. Több ötlet volt arra milyen 
alkotás kerüljön elkészítésre. 
Volt szó arról, hogy az aulában 
egy egyházi alkotás készül, 
másik ötletként felmerült egy-
fajta harangjáték, de végül ez a 
dombormû valósult meg. 

– A dombormû elkészítésérõl 
Takács Gyõzõ, keramikus beszél:

– Több elképzelés volt arra 
vonatkozóan hogyan lehetne 
ennek az iskolának méltó, eszté-
tikai karakteréhez illõ alkotást 
létrehozni, amely a kerámia 
nyelvén szólal meg. Elsõ lépés-
ben körbejártuk az épületet és 
belsõ térben gondolkoztunk egy 
nagyobb méretû kompozíción. 
Végül az iskola névadójának a 
portréjához jutottunk el. A hely 
már a tervezés stádiumában 
meg volt jelölve. Nagyon szép, 
de nehéz feladat Szent Istvánnal 
foglalkozni, ugyanúgy minden 
más személyiséggel, akikrõl 
nem maradt meg semmi arckép-
más. A történelem során több 
olyan kép készült Szent 
Istvánról, ahol az eszmeisége, 
karaktere, származása, az akko-
ri törzsekhez kapcsolódó figu-
ráns megjelenítése mindenkire 

rá volt bízva. Két alternatívát 
készítettem, egy kun karakterû 
figurát, és egy attól kicsit eltérõt, 
a honfoglalás korit. Örömömre 
szolgált, hogy együtt tudtunk 
gondolkozni az igazgató úrral, 
mert hogy ez mûfajában orszá-
gosan egyedülálló munka. A 
kerámiák városa Mezõtúr és rég-
óta azon gondolkoztunk, hogy 
hogyan lehetne kültéren is ebbõl 
az anyagból alkotásokat létre-
hozni. Pirogránitból készítettem 
el a mûvet. Magas tûzön éget-
tem és sajátos zöld mázzal pati-

náztam. Egy kültéri arany 
liszterrel van a glória és a koro-
na imitálva. Az egész lényege a 
dekoratív megjelenítése a király-
nak, amely egy kicsit a rene-
szánsz hangulatot is jelképezi. 
Érdekessége – még azon kívül, 
hogy a koronázási jelképeket 
tartja a kezében – a glória, a 
szentséget szerettem volna kife-
jezni ezzel. Alul van feltüntetve 
a neve és a kettõs kereszt, ami 
az õ szimbolikus keresztformá-
ja. Hogy koszorúzási alkalmak-
kor is meg lehessen emlékezni 
róla, egy kis koszorútartót is 
elhelyeztünk alá. A bronzmáz 
hatására a napszak különbözõ 
idõszakában másképpen játszik 
a felület. Érdemes arra járni 
megnézni, esténként mozgásér-
zékelõvel meg van világítva. 
Remélem, hogy az intézmény is, 
és a város is gazdagodott ezzel 
az alkotással.

Bodor Márti
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Megújult a Katolikus Iskola
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Köszönetet mondunk abból az 
alkalomból, hogy a Népdalkör 40 
éves jubileumi hangversenyét 
anyagilag támogatták, segítették, 
fellépésükkel színesítették. 
Köszönjük a Mongol – Agrár Zrt. 
Elnök – Vezérigazgatójának, 
Nagy Sándor úrnak és a Zrt. dol-
gozóinak. Magyar Kórusok, 
Zenekarok és Népi Együttesek 
Szövetségének: Rozgonyi 
Krisztinának. Mezõtúr Város 
Önkormányzatának, Herczeg 
Zsolt polgármester úrnak. Boldog 
István Országgyûlési Képviselõ 

úrnak. A Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft. igazgatójának, Bordács 
László úrnak és a létesítmény 
összes dolgozójának. A Bodoki 
Fodor Helytörténeti Egyesületnek 
és Szabó András elnök úrnak. A 
Deko-Pont Kft. vezetõjének 
Bagdán Sándor úrnak és dolgo-
zóinak. Az Uzsoki Fotónak: 
Ildikének. Valamint: Berczeliné 
Boldog Marikának a mûsor veze-
tésért és Seres Attilának a szíves 
közremûködésért.

Köszönjük továbbá: Pályi 
Mihály virágkötõ munkáját, az 
Alfi Pékség, a Tibi cukrászda és 
Sváb Imre pereckészítõ mester 
segítségét.

Köszönjük a Közösségi 
Házban mûködõ Klubok köszön-
tését, ajándékait; külön köszön-
jük Gyalog János és családja 
ajándékát. 

Köszönjük a fellépõ együtte-
seknek: Hagyományõrzõ 
Népdalkör – Öcsöd, Vadvirág 
Népdalkör – Mezõtúr, Õszidõ 
Nyugdíjas Klub tánccsoportja – 

Tiszaföldvár, Lókötõk Citera-
zenekar – Mezõtúr, Bíró Szabina 
szólóének – Mezõtúr.

Külön köszönjük a lelkes 
közönség, valamint az egykori 
dalostársak elismerését, a 
Nemzeti Szálloda dolgozóinak 
kiemelkedõ munkáját és 
Margónak a zeneszolgáltatást. 
Tisztelettel: 

Seres Attiláné,

a Népdalkör mûvészeti 

vezetõje

Kun Péter

Népdalkör vezetõje

A Mongol-Agrár Zrt. Népdalköre köszönetet mond!

96 db könyv érkezett 
Mezõtúrra a Mezõtúri 
Közoktatási és Közgyûjteményi 
Intézmény (MKKI) Tehetségpont 
tulajdonába a Géniusz Projekt 
keretében, teljesen ingyenesen. 
Az országban egy felhívásra 
lehetett gyors reagálással meg-
rendelni a Tehetség-pontoknak 
a Géniusz sorozat köteteit. A 
könyveket megrendelõk úgy 
gondolom, sokat gazdagodhat-
nak a tehetségsegítés szakmai 
munkájának támogatását szol-
gáló kiváló írásokkal.

Az intézmény minden tag-
intézményében pár napja szét-
osztásra kerültek a kötetek, a 
tehetségsegítõk (koordináto-
rok) révén. Külön öröm, hogy a 
Móricz Zsigmond Könyvtárba 
is eljutott 23 db kiadvány a 
sorozatból. Mindez ugyanúgy, 
mint a többi tagintézményben, 

kialakított külön polcon - ún. 
„Tehetségsarok”- ban került 
elhelyezésre. Így a városban 
sok olvasóhoz eljuthatnak most 
már ezek a könyvesboltokban 
nem kapható kiadványok. Az 
MKKI Tehetségpont ugyanezzel 
a szemlélettel, céllal a várost 
szolgálja függetlenül attól, hogy 
az intézmény kezdeményezte 
annak létrejöttét e helységben.

A többségében tantárgyak-
hoz kapcsolódó könyvek mel-

lett fogalomtár és sok érdekes-
ség is található a sorozatban. 
Pár témát hadd említsek meg az 
átadott 18 fajta kötetbõl a teljes-
ség igénye nélkül:

Vancsuráné Sárközi Angéla: 
Drámapedagógia a tehetség-
gondozásban, Czimer Györgyi 
– Balogh László: Az irodalmi 
alkotótevékenység fejlesztése, 
Turmezeyné Heller Erika: A 
zenei tehetség felismerése és 
fejlesztése, Bodnár Gabriella – 

Takács Ildikó – Balogh Ákos: 
Tehetség-menedzsment a felsõ-
oktatásban, Dávid Imre: „Jó 
szóval oktasd...” Módszertani 
kézikönyv oktatóknak. 
Françoys Gagné: A tehetségfej-
lesztés nemzetközi horizontja 
az esélyegyenlõség szemszögé-
bõl. A könyvek elektronikus 
formában is letölthetõk a 
Géniuszpotál - Tehetségkönyv-
tár menüben: http://
g e n i u s z p o r t a l . h u /
geniuszkonyvekonikus.

Várjuk a városi könyvtárba, a 
bármely korosztályban érdekelt 
pedagógusokat és az érdeklõdõ 
felnõtteket a sorozat egy-egy 
vagy több darabjának kiköl-
csönzésére, mindennapi mun-
kájukban való felhasználásra 
vagy akár kikapcsolódásra is.

Nagy Ferenc

Tehetségpont Kapcsolattartó

Géniusz könyvek

Varnus Xaver koncert!
A világhírû orgonavirtuóz  hangversenye Szolnokon

„Bach újra felfedezve” címmel.

A hangversenyre november 17-én  (szombaton) 15 órakor kerül sor a 

Szolnoki Galériában. Belépõdíj: 2900,- Ft + autóbuszköltség.

Az érdeklõdõk jelentkezését a felnõtt könyvtárban várjuk - rövid határ-

idõn belül  - személyesen vagy a 350-171-es telefonon.

A szervezõ könyvtárosok

Tisztelt mezõtúri Lakosok!
2012. október 26-án, pénteken 16-18 óráig a Városi 

Sportcentrumban, illetve 2012. október 29-én hétfõn 16-17:30-ig, 
a Kilián Óvodában lakossági fogadóórát tartok.

Vendégem: 26-án, Batta Attila Viktor, alpolgármester
           29-én, Herczeg Zsolt, polgármester

Kérésével, észrevételével bátran forduljon hozzám!
Tisztelettel:     Szûcs Dániel,

6. választókerület városi képviselõje

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Választópolgárok!

Amennyiben a jövõben a segítségemet kérik, vagy szeretnének talál-

kozni velem, kérem személyesen jelezzék munkaidõben 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

2012. október 24-én, 
8-13 óráig Véradás a

Közösségi Ház I. emeletén!
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Újra színház Mezõtúron!
A szerelmes nagykövet

2012. november 16. (péntek) 19 óra
Városi Színházterem (Mezõtúr, Petõfi út 5.)

Kapunyitás: 18:30
Fergeteges szereposztás: 

Straub Dezsõ, Beleznay Endre, Böröndi Tamás,
Gregor Bernadett, Nyertes Zsuzsa.

Jegyek vásárolhatók elõvételben 2200 Ft-os áron
a Közösségi Ház titkárságán (I. emelet 122.) november 11-ig, 
valamint november 12-tõl és a helyszínen 2600 Ft-os áron.

A Csoda-vár óvoda „Gomba” 
csoportos gyermekei egy szép õszi 
napra kirándulást terveztek.

A közeledõ állatok világnapja 
alkalmából, a napokban sokat 
beszélgettünk a közvetlen és a 
tágabb környezetünkben élõ álla-
tokról. Több alkalommal ellátogat-
tunk állatokat tartó családokhoz, 
ahol közelrõl megismerhettük a 
lakóhelyünkön tartott állatokat.

Szorgalmasan gyûjtöttük a 
házi és vadállatok, a madarak 
képeit, nézegettük a róluk szóló 
könyveket, DVD filmeket. 
Ismereteinket gazdagítottuk.

S egy napon mi történt?
Az egyik csoporttársunk apukája, 

Laci bácsi felajánlotta, hogy meglepi 
a csoportot, és elvisz bennünket az 
abonyi Állat és Szabadidõparkba, 
ahol természetes környezetben 
találkozhatunk olyan állatokkal is, 
melyek a mindennapi életünkben 
nincsenek közvetlenül jelen.

Mikor felajánlását megtette, a 

gyermekek szinte örömujjongás-
ba kezdtek. Sokan azért, mert 
még nem voltak állatkertben, 
sokan pedig azért, mert busszal 
sem utaztak még soha.

A kijelölt napon izgalommal 
szálltunk fel a buszra, és együtt 
élveztük az utazás örömét.

Megérkezésünk után a természet 
zöld „szõnyegén”, egymást kínál-
gatva, közösen fogyasztottuk el az 
otthonról hozott tízórait, majd 

következett a vadaspark felfedezése.
Egy-egy ketrec, ól elõtt sokáig 

idõzve gyönyörködtünk az állatok 
kecses alakjában, a madarak tollá-
nak színpompás színezetében, 

barátkozni akaró szándékukban, 
mulatságos nevükben.

A felfedezések után jó étvágy-
gyal fogyasztottuk el a közeli étte-
rem finom ebédjét, miközben 
dicséretet kaptunk étkezési kul-
turáltságunkról.

Délután folyamán visszatértünk 
a vadasparkba, ahol a gyerekek 
kérésére még egyszer elsétáltunk 
azoknak az állatoknak a helyéhez, 
amelyek a csoport kedvencei lettek.

A nagyon kellemes és szép nap 
után, önfeledt játszásra került sor, 
a park területén lévõ játszótéren.

Négy órakor kicsit fáradtan, de 
élményekben, ismeretekben gaz-
dagodva ültünk fel a buszra, mely 
hazaszállított bennünket.

Hálásan köszönjük a nem min-
dennapi élményben gazdag, 
felejthetetlen nap örömét, mely 
biztosította számunkra az ingye-
nes utazást, a belépõt és az étter-
mi ebédelés költségeit.

Köszönjük annak, aki mindezt 
lehetõvé tette, jó érzés, hogy van 
olyan ember aki önzetlenül, gyer-
mekszeretetbõl segít!

Köszönjük a Gomba csoportos 
gyermekek nevében!

óvó nénik és a szülõk

Kirándulni volt a Gomba csoport

A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt,
családját és barátait

Berta István fazekas önálló kiállításának megnyitójára.
A megnyitó helye, idõpontja:

Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria),
Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
2012. október 27. (szombat), 15 óra

A kiállítást megnyitja:
Csupor István fõmuzeológus (Néprajzi Múzeum)

A kiállítás 2012. december 15-éig látogatható.
Túri Fazekas Múzeum

Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
Tel.: 06 56/350 174; e-mail:fazekasmuzeum@gmail.com

Felhívjuk látogatóink figyelmét arra, hogy a múzeum
október 1-jétõl az õszi-téli nyitvatartási rendszerint

látogatható: vasárnap, hétfõ: zárva;
keddtõl-péntekig: 10-12, 14-16 h.; szombat: 10-14 h.

Elõre bejelentett látogatókat ezektõl eltérõ idõpontokban is 
tudunk fogadni.

Újra! Újra! Újra!
Október 25-én 17 órára várjuk a gyermekkönyvtárba a 

népzene, néptánc rajongóinak jelentkezését a
hamarosan újra induló ifjúsági és felnõtt néptánc

oktatással kapcsolatos megbeszélésre. 
Ne mondj csütörtököt, jöjj közénk, járd a táncot!

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtár

Október 18-30 között
a Bupapesti Cseh Centrum és a Kisvakond Játék 

Kft. jóvoltából
Vendégük lesz KISVAKOND!

„Fitos az orrom, tudható,
Ezzel a talaj túrható.

Palotám van a föld alatt. 
Gyere be hozzám, nincs lakat!”

Ui.: Mert Én is a könyvtárba járok!
Elõzetes egyeztetés alapján csoportok részére

játékos foglalkozásokat tartunk.
Jelentkezni személyesen, vagy a 350-075-ös telefonszámon.

Halloween Party
2012. október 30-án 16 órától a Közösségi Házban
Kézmûves játszóház, töklámpás készítõ verseny,

pólófestés (400 Ft), teaház, filmvetítés.
Fontos! A töklámpás készítõ versenyre hozzatok magatokkal

faragni való tököt, melyet a verseny végén
a Szabadság téren kiállítunk.
Várunk mindenkit szeretettel!

A rendezvény ingyenes!
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
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Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, 

Karácsonyi asztaldísz készítõ kézmûves foglalkozásunkra.
Vendégünk: PÁLYI MIHÁLY virágkötõ.

Ötleteivel, esztétikus anyagaival segíti alkotó munkánkat.

A program helyszíne: Gyermek-kert óvoda konferencia terme.

Mezõtúr, Földvári út 61.

A program ideje: 2012. 12. 10. (hétfõ) 16.30-kor
Elérhetõségek: 06-56-351-686, 06-30-554-8646

Töltsenek velünk egy kreatív hangulatos estét!

A Rákóczi Suli hagyományaihoz 

híven idén is megrendezi a Márton 
napi vigasságot! 2012. november 
16-án péntek délután 14.30-kor 

újra összegyûlünk az iskolában és 

együtt töltjük az idõt. Kézmûves 

foglalkozásokon kipróbáljuk, milyen 

ügyesek vagyunk, lámpásokat készí-

tünk, libás ajtódíszeket, német nép-

zenére táncolunk és süteményt 

sütünk. Sötétedéskor pedig lámpá-

sainkkal felvonulunk a városban.

Gyertek el hozzánk, hogy megis-

merkedjetek ezzel a német népszo-

kással és egymással is barátságot 

köthessünk!

Ha van kedvetek és szüleiteknek is, 

készítsetek lámpásokat bármilyen 

technikával, amellyel felvonulnátok! 

Adjátok le az óvónéniknek november 

12-ig, mi az iskolában kiállítjuk eze-

ket és díjazzuk a legszebbeket, legöt-

letesebbeket! A díjakat pénteken a 

vigasság megnyitóján adjuk át, vala-

mint visszaadjuk a mécseseiteket is a 

felvonulásra.

Jó munkát kívánunk nektek és szü-

leiteknek! Várunk benneteket!

- a szervezõk -

Kedves Óvodások! Kedves Szülõk!

Mézga Géza vagyok…
A budapesti Szabad Ötletek Színházának jóvoltából Mezõtúr óvodás és 

alsó tagozatos gyermekei egy rendkívül színvonalas, ötletes és vicces 

elõadást láthattak 2012. október 9-én a Városi Színházteremben. Úgy 

gondoljuk jó volna, ha a mai gyerekek is megismernék a régi, ikonikus 

meséket, amelyeknek a Mézga Géza is méltó képviselõje. A Mezõtúron 

vendégeskedõ társulatnak ezt nagyszerû színpadi feldolgozással és ren-

geteg humorral sikerült alátámasztania.

Orosz Annamária

• 2012. szeptember 22-én ismét megrendezésre került a 
Fõiskola udvarán, a Túri Muri. A mezõtúri amatõr mûvelõ-
dési közösségek mûsorain kívül más színpadi programokat 
is láthattak a rendezvényre kilátogatók. A kísérõ programok 
között újra nagy sikernek örvendett a bográcstúra, karikás 
pattogtató verseny és a koszorúslányok szépségversenye. 

• 1948-49-es szabadságharc aradi vértanúira emlékez-
tünk 2012. október 6-án 15 órai kezdettel, a Petõfi szobor-
nál. Köszönet a rendezvény szervezõinek a méltó megem-
lékezésért.

• 2012. október 11-én ismét Túri Trapp partin vehettünk 
részt. A rossz idõ miatt az eredeti idõponthoz képest 3 hét-
tel késõbb került megrendezésre, de így is jöttek szép szám-
mal a városi futók. Az alsó tagozatos iskolások a fõiskola 
épülete mellõl indultak, míg a nagyobbak a Tûzoltóságtól. 
A Városi Sportcentrum területén volt a cél, ahol 1-2-3. 
helyezetteket díjaztak, különbözõ korosztályokban.

• b

A Móricz Zsigmond Könyvtár kapcsolódik a Dömötör Napi Vigassághoz.  

Részlegeink november 28-án  10-16 óráig nyitva tartanak és ezen a napon 

ingyenes a beiratkozás! A gazdag könyv- és folyóiratgyûjtemény mellett 

várja önöket a zene-és filmtár, valamint a gyermekek megismerkedhetnek 

a szövés tudományával, játszóházi programba kapcsolódhatnak be és 

mindenkit szeretettel vár kedves vendégünk a népszerû KISVAKOND!

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
adventi koszorú készítõ versenyt hirdet ez évben is. 

A pályamûveket a könyvtárban fogadjuk

2012. november 29-én 12 óráig. 

A kiállítás a Városháza emeleti folyosóján kerül megrendezésre az 

elsõ gyertyagyújtó ünnepséghez kapcsolódóan (december 2.)

és egy héten át lesz megtekinthetõ. 

A verseny díjazása több kategóriában történik

(virágkötõk, amatõrök, felnõttek, diákok).

Ne feledjék, a könyvtár tematikus gyûjteményébõl

 is sok ötletet meríthetnek!

Kellemes készülõdést, jó munkát kívánunk! 

Felhívás
Várjuk a baráti társaságok, munkahelyi kollektívák jelentkezését 
a 2012. november 5-én induló teremlabdarúgó bajnokságra. A 

mérkõzések hétköznapokon esti órákban kerülnek
megrendezésre a városi sportcsarnokban.

Bõvebb információ kérhetõ
Barta Gyulától a 06 30 481-6233-as telefonszámon.

Rövid híreink!

2012. október 12-én felavatták a mezõtúri kovácsmesterek tiszteletére 
készítetett emléktáblát, ami a Túri Fazekas Múzeum falán található. Ezt 
követte a Kovácsmûhelyek Mezõtúron a 19. és a 20. században címû 
kiállítás megnyitója. A tárlat 2012. november 30-ig látható a Bodoki Fodor 
Helytörténeti Egyesület székhelyén, a Petõfi út 5. szám alatt.

Bodor Márti
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Az újságban megjelenõ cikkek, események képeit megtekintheti a 
www.mezoturesvideke.hu hírgalériájában.

Szeptember 22-én került meg-
rendezésre a megyei úszó egyesü-
letek versenyzõi között zajló 
újabb, idén már harmadik meg-
mérettetésre. Sikerült kifognunk 
az elsõ hûvösebb hétvégét, ami 
ugyan nem szegte kedvét a gyere-
keknek és a strandfürdõbe elláto-
gató szép számú közönségnek, de 
mégis jó lett volna, ha marad 
abból a 30-32 fokos melegbõl. Jó 
szezonnyitónak bizonyult ez a 
verseny, hisz minden edzõ tapasz-
talhatta, hogy versenyzõi milyen 
alapokkal vágnak neki a nyári 
pihenés után az újabb felkészülési 
idõszaknak. Mezõtúri eredmé-
nyek:

1995 és idõsebbek korcsoport: 
fiúk Király Benedek 2. 66 m 
gyors, Vad Gergõ 3. 66 m gyors, 

1996-97 kcs: lányok: Ádám 
Hajnalka 1. 66 m gyors- és pillan-
gó-, Szántó Lolita 4. 66 m pillan-
gó-, 6. 66 m gyors-, fiúk: 
Karapancsev Kristóf 1. 66 m gyors- 
és mell-, Ádám Dániel 2. 66 m 
mell-, 3. 66 m gyorsúszás, 

1998-99 kcs.: lányok: Nagy 
Kitti 1. 66 m gyors- és hát, Kovács 
Petra 2. 66 m gyors- és hát, Kötél 
Vera 5. 66 m gyors-és hát, fiúk: 
Lengyel Norbert 1. 66 m hát-, 3. 
66 m gyorsúszás, 

2000-2001 kcs.: lányok: Csató 
Blanka: 1. 66 m gyors-, 5. 66 m 
mell-, Bíró Csenge: 1. 66 m mell-, 
5. 66 m gyors-, fiúk: Lakatos Zsolt 
6. 66 m hátúszás,

2002-200 kcs. lányok: Hasznos 
Bianka 6. 66 m gyorsúszás,  fiúk: 
Nagy Zoltán 2. 66 m mell-, 3. 66 
m gyors-, Nagy Kornél 6. 66 m 

gyorsúszás, 
2004 és fiatalabb kcs. lányok: 

Forján Anna 1. 33 m gyors- és 
mell-, Székely Sára 2. 33 m gyors-
, 6. 33 m mell-, Lengyel Dorka 4. 
33 m gyors-, 5. 33 m mell-, 
Nagypál Anna 4. 33 m mell-, 6. 33 
m gyors-, fiúk: Farkas Viktor 2. 33 
m gyors-, Fazekas Sándor 2. 33 m 
mell-, 3. 33 m gyors-, Szabó Gábor 
6. 33 m gyorsúszás, 

Váltók: 2004 és fiatalabb kcs: 
4x33 fiú mellváltó 2. Mezõtúr VSI 
(Farkas V., Fazekas S., Pabar Ákos, 
Szabó G.), 4x33 leány mellváltó: 1. 
Mezõtúr VSI ( Forján A., Székely 
S., Lengyel D., Nagypál A.)

8x33 m mix (fiú-leány) gyors-
váltó: 3. Mezõtúr VSI A (Nagy Z., 
Székely H., Szántó Gréta, Nagy K., 
Bíró Cs., Csató B., Máté István, 
Ádám H.), 5. Mezõtúr VSI B 
(Szegedi Tamás, Mrena János, 
Hasznos B., Fejes Balázs, Lakatos 
Zs., Mester Lotti, Oszvald Maja, 
Nagy K.)

4x33 m mix gyorsváltó (1996-
1999): 1. Mezõtúr VSI A 
(Karapancsev K., Ádám H., 
Lengyel N., Nagy K.), 4. Mezõtúr 
VSI B (Szántó L., Ádám D., 
Kovács P., Lakatos Zs.)

Gratulálunk a versenyzõknek, 
Csipes Andor edzõnek! 

Köszönjük a felkészüléshez 
nyújtott segítséget szakosztá-
lyunk támogatóinak:

Mezõtúr  Város Önkormány-
zata, Mezõtúr és Vidéke Víz- és 
Csatornamû Kft. és Király Imréné 
családi gazdálkodó. 

- kiru -

Megyei Úszó Bajnokság III. forduló Tiszaföldvár
A sikeresen megvívott elsõ hazai 

mérkõzés után október 6-án 

Algyõre látogatott a Mezõtúri AFC 

kézilabda csapata. A délutánt a 

junior együttesek csatája nyitotta, 

ami egy nagyon szoros mérkõzést 

hozott. A mezõtúri fiatalok sok 

hibával játszottak, de az utolsó 10 

percben küzdõszellemüknek 

köszönhetõen egy pontot elhoz-

tunk az algyõi csarnokból. A felnõtt 

csapat már nem járt ilyen sikerrel, 

pedig 40 percig jól tartotta magát a 

mezõtúri nagy csapat, a mérkõzés 

folyamán többször is vezetett, 

azonban a sok technikai hibát, illet-

ve pontatlan támadásokat jól 

kihasználta a hazai csapat, így vere-

ség lett a vége.

FKSE Szeged-Algyõ – Mezõtúri 
AFC 36-31 (felnõtt)

FKSE Szeged-Algyõ – Mezõtúri 
AFC 32-32 (junior)

A szegedi kirándulást követõen a 

hibák kijavításán dolgozott a csapat 

az újkígyósi - hazai mérkõzést meg-

elõzõ edzéseken, ami meg is lát-

szott a mezõtúriakon. A junior csa-

pat bár nehezen lendült bele játék-

ba a szintén tehetséges fiatalokkal 

felálló vendégekkel szemben, azon-

ban 2. félidõben már támadásban is 

pontosabban játszottak, helyzetei-

ket jobb százalékkal értékesítették, 

így végül magabiztos sikert arattak 

a Városi Sportcsarnokban. A felnõtt 

csapat is jól kezdett, az elsõ játék-

részt követõen 4 góllal vezetett, 

igaz lehetett volna még nagyobb is 

a különbség. A fordulást követõen 

fokozatosan zárkózott fel az 

újkígyósi listavezetõ csapat, mivel 

támadásban bizonytalanabb lett a 

mezõtúriak játéka, és védekezés-

ben is többször hibáztak. Az utolsó 

percben már úgy tûnt  a kígyósiak 

örülhetnek, azonban a lefújást 

megelõzõ pillanatokban még beta-

lált a mezõtúri csapat, így egy pon-

tot itthon tartott a nagyon izgalmas 

mérkõzés végeztével.

Mezõtúri AFC – Újkígyósi KE 
30-30 (felnõtt)

Mezõtúri AFC – Újkígyósi KE 
36-25 (junior)

- Szûcs Dániel -

Újabb izgalmas hétvégék után

2012. október 06-án Baján került 

megrendezésre a WTKA szervezet 

országos bajnoksága MMA, Low-

kick-Light és K1 kategóriában. A 

nagy létszámú induló (majdnem 

100 páros) hatalmas csatákat vívott 

a bajnoki cím elnyeréséért. A 

Mezõtúri Kick & Thai-Box Klubot 

Tóth Károly „Karimo”, Rácz András, 

Nagy István „Csendó”, Szabó István 

„Tüske”, Kurgyis Csaba K1 kategóri-

ában, Hajdú Tamás Low-Kick-Light 

szabályrendszerben képviselte. A 

Bíró László és Hajós Sándor edzõk 

által felkészített harcosok, hatalmas 

és véres küzdelmeket vívtak és 

többnyire nyertek is. Azonban a 

döntõ megnyerésére sajnos hiány-

zott az a bizonyos hajszál, mely 

betudható az este 20 óra utáni dön-

tõknek is (délelõtt 10 órakor kezdõ-

dött a verseny). A végeredménnyel 

elégedettek lehetünk így is, hiszen 

az indulóink nem tértek haza üres 

kézzel. Kurgyis Csaba -60 kg-ban I. 

hely, Tóth Károly Karimo 67 kg-ban 

II. Rácz András junior 60 kg-ban 

(sérülés miatt) II, Nagy István 

Csendó 81 kg-ban II., Szabó István 

Tüske 86 kg-ban II. és Hajdú Tamás 

81 kg-ban III. helyezettként végzett! 

A szép teljesítményekhez gratulá-

lok, és igyekszem behajtani tanítvá-

nyaim ígéretét: „legközelebb, mi 

állunk a dobogó legfelsõ fokán..”

Bíró László

Mezõtúri Kick & Thai-Box Klub

Vezetõ edzõ

WTKA Magyar Bajnokságán arattak a mezõtúri és 
túrkevei harcosok

AJÁNLÓ:
2012. október 27. (szombat)

Mezõtúri AFC – Törökszentmiklósi Székács KE
NB II. férfi kézilabda mérkõzés a Városi Sportcsarnokban

Mérkõzések kezdési ideje:
Junior: 16:30, Felnõtt: 18:30

Belépõ: Diák, nyugdíjas: 200Ft, Felnõtt: 400Ft
Várunk minden kedves sportszeretõt!

Szurkoljunk együtt a mezõtúri csapatoknak!
HAJRÁ MAFC!



m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2012. október 19. közéleti lap

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: Bodor Márta. A munkát szerkesztõ bizottság segíti. 
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2012. október 24. (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
Október 19-25-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Október 26- november 01-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Október 20-21-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Október 22-23-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
Október 28-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK 
Csekõ Lajos élt 86 évet,

Szilágyi Sándor élt 60 évet,
Bíró Sándor élt 93 évet,

Tomas László élt 45 évet,
Almádi Pálné Bíró Mária élt 92 évet, 

Bútor Imréné Borisza Mária élt 73 évet,  
Horváth Sándor élt 78 évet.

Nyugodjanak békében.

Busi DávidBusi Dávid
(Máté Andrea)(Máté Andrea)

Fodor BoglárkaFodor Boglárka
(Vékony Erzsébet)(Vékony Erzsébet)

Keresztes MilánKeresztes Milán
(Molnár Anikó)(Molnár Anikó)

Kupai Lilla VivienKupai Lilla Vivien
(Bacsa Vivien)(Bacsa Vivien)

Marosi LeveneMarosi Levene
(Kalóczkai Anita)(Kalóczkai Anita)

Meghívó
Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

és kedves hozzátartozóit 
2012. október 23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc

56. évfordulója alkalmából rendezett 
városi megemlékezésre.

9.00 Vályog
Bakos Ildikó Munkácsy-díjas szobrászmûvész kiállítása

A kiállítást megnyitja: Györfi Sándor a
Mezõtúri Képzõmûvészeti Alkotótelep mûvészeti vezetõje

Helye: Városi Galéria (Mezõtúr, Múzeum tér 1.)
10.00 Ünnepi Istentisztelet

Helye: Belvárosi Református Nagytemplom
11.00  Megemlékezés, koszorúzás

a Városháza elõtti 1956-os emlékmûnél
Ünnepi köszöntõt mond: Boldog István országgyûlési képviselõ
Ünnepi mûsor: a Túri Olvasókör és a Kossuth Lajos Általános és 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola diákjai
11.50 Díjak, kitüntetések átadása a

Városháza Dísztermében
A mûsorban közremûködnek: a Túri Olvasókör és a Kossuth 

Lajos Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû 
Iskola diákjai

Az elismeréseket átadja: Herczeg Zsolt
Mezõtúr város polgármestere

Papp BalázsPapp Balázs
(Kaszanyi Judit)(Kaszanyi Judit)

Soucz AlexSoucz Alex
(Boda Mariann)(Boda Mariann)

Szabó Ilona MónikaSzabó Ilona Mónika
(Szabó Szimonetta)(Szabó Szimonetta)

2012. október 13-án került megrendezésre a II. Citerás Mulatság a 
Lókötõk citerazenekarral és barátaikkal. A rendezvényen több vidéki, 
illetve határontúli zenekart is üdvözölhettek a mezõtúri citerások. A 
rendezvény szervezõi biztosítottak arról, hogy jövõre is megszervezik 
ezt az eseményt.    Bodor Márti
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