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A Berettyó-Körös Többcélú 

Társulás 2013. október 16-án tartot-

ta a Környezet és Energia Operatív 

Program keretén belül megvalósuló 

Berettyó-Körös Ivóvízminõség-

javító projekt nyitórendezvényét. 

Az eseményen Boldog István 

országgyûlési képviselõ és Herczeg 

Zsolt Mezõtúr város polgármestere, 

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 

elnöke mondott beszédet, valamint 

a kivitelezõ Aquaplus Kútfúró, 

Építõ- és Termál Energetikai Kft. 

képviseletében György Zoltán ügy-

vezetõ.

A pályázattal kapcsolatban elsõ-

ként Boldog István nyilatkozott:

– Egy rég várt esemény kezdetét 

ünnepelhetjük. Hiszen 2007-ben 

álmodta meg a térség azt, hogy 

megújítja az ivóvizeit, hogy egész-

ségesebb, jobb minõségû ivóvizet 

szolgáltasson a lakosságnak. 2007 

óta nagyon sok idõ telt el, de azt 

gondolom, hogy megérte kivárni, 

megérte az a rengeteg munka, amit 

a szakemberek végeztek, megérte 

az önkormányzat munkája. Abban 

bízom, hogy mikor ez a projekt 

elkészül 100%-os minõséggel és 

garanciával, akkor mindenki 

tapasztalhatja, hogy egészséges, jó 

minõségû ivóvizet iszik. Ez is egy 

olyan projekt, amit a lakosok kevés-

bé fognak látni, mert a kivitelezés 

nagy része a vízmûtelepeken zajlik. 

Amikor megnyitjuk otthon a csapot 

érezni fogjuk, hogy értünk van ez a 

projekt és megérte ezt a hatalmas 

befektetést. Több, mint egy milliárd 

forintba kerül ez a beruházás. Ezen 

a projekten nagyon sokat dolgoztak 

a polgármesterek. A kormány látta 

azt, hogy ez egy fontos program, 

ezért nem csak annyi támogatást 

nyújtott, ami eredetileg a pályázat-

ban volt, hanem külön önerõ támo-

gatást is. Nagyon sok beruházást 

hajtottunk végre az elmúlt években, 

összességében több, mint 42 milli-

árd forint értékû szerzõdés történt a 

kormány részérõl. Azt gondolom, 

hogy ez soha nem látott összeg 

ebben a térségben. Arra kérek min-

denkit, hogy maximálisan tartsunk 

ki a következõ idõszakban és 

tegyünk meg mindent azért, hogy a 

legjobb minõségben, minél hama-

rabb be lehessen fejezni a beruhá-

zást, és egészséges ivóvizet igyunk. 

Ez mindnyájunk érdeke.

Az országgyûlési képviselõ úr 

után Herczeg Zsolt Mezõtúr város 

polgármestere, a Berettyó-Körös 

Többcélú Társulás elnöke követke-

zett:

– Egy igen jelentõs állomásához 

érkeztünk az ivóvízminõség-javító 

projektünknek, hiszen a projekt kivi-

telezési szakasza ünnepélyes keretek 

között beindul. Nagyon hosszú és 

rögös út vezetett el idáig. A történet 

egészen 2004-ig nyúlik vissza. Az 

Európai Unió ivóvíz keretirányelvei-

hez igazodva Magyarország kormá-

nya 2001-ben megalkotta 201/2001. 

10. 25. számú kormányrendeletét, 

amely alapján ezeket az ivóvízminõ-

ség-javító programokat végre kell haj-

tani Magyarországon. Ennek a prog-

ramnak két üteme volt, ez az öt tele-

pülés, amely a Kistérségi Társulásban 

van – Kétpó, Mezõhék, Mesterszállás, 

Mezõtúr, Túrkeve – a program máso-

dik ütemében kapott helyet. Ez azt 

jelentette, hogy annyira nem rossz az 

ivóvíz minõsége. Ennek megfelelõen 

2004-tõl tulajdonképpen az érintett 

települések elkezdtek közösen gon-

dolkozni. Nagyon fontosnak tartom, 

hogy az öt település végig eltökélt 

volt abban, hogy ezt a programot 

együtt szeretné megvalósítani. A 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részé-

rõl a pályázati felhívás 2007. októbe-

rében jelent meg, ez a Környezet és 

Energia Operatív Program (KEOP) 

rendszerében került kiírásra. A 

Társulás többször tárgyalt errõl és 

2010. december 20-án a pályázatot 

benyújtotta. Nagyon sok idõ telt el a 

pályázat kiírása és benyújtása között, 

ennek objektív okai vannak. A támo-

gatói döntés 2011. május 15-ei kelte-

zéssel született meg és a támogatási 

szerzõdést 2011. augusztus 31-én 

írtuk alá. A projekt összköltsége 1 012 

445 914 Ft, ez nettó összeg, ehhez a 

KEOP támogatás 856 011 795 Ft, ez 

84,55 százaléknyi mérték a projekt 

bekerülési összegébõl, ehhez a társu-

lás egy másik pályázat útján 15,45% 

forrást, a Belügyminisztériumi 

Energiaalap pályázatán nyert el. Ilyen 

módon a beruházás 100%-os mérték-

ben finanszírozott. Reméljük azt is, 

hogy ez a 100%-os mértékû finanszí-

rozás majd úgy áll rendelkezésünkre, 

hogy a társulásnak a kivitelezés folya-

mán elõfinanszírozást nem kell bizto-

sítania. 

A projekt arról szól, hogy ezen az 

érintett öt településen az ivóvíz minõ-

ségén szeretnénk javítani. Elsõsorban 

az arzén határértékének a csökkenté-

sérõl van szó, de vannak még más 

paraméterek is, melyeket csökkenteni 

kell az ivóvízben. Cél az, hogy folya-

matosan egészséges ivóvizet szolgál-

tassunk. Emellett még az ivóvízbázist 

is érinti a beruházást, új kutak fúrá-

sára és a vízmûtelepek technológiai 

felújítására kerül sor, valamint a háló-

zatok egy kis része is átalakul. 

Lehetõvé válik majd az, hogy ezeket 

az ivóvízhálózatokat mechanikailag 

tisztítani tudjuk. Amikor a támogatá-

si szerzõdést aláírtuk, akkor elkezd-

tük a projekt szereplõit kiválasztani, 

velük 2013. szeptember 13-án írtuk 

alá a vállalkozói szerzõdéseket. A 

vonatkozó ütemtervek alapján a kivi-

telezési munkák 2014. december 2-ig 

fognak tartani. 

Köszönöm a projekt résztvevõi-

nek, hogy idáig eljutottunk. Azt 

remélem, hogy a beruházás célja 

sikeresen megvalósul, az itt élõk 

egy magasabb színvonalú szolgálta-

tásban részesülnek és egészsége-

sebb ivóvízhez jutnak.

Végül György Zoltán az AB 

Berettyó Körös Konzorcium képvise-

letében ismertette tevékenységüket.

– Köszönöm a bizalmat, amely 

lehetõvé teszi számunkra, hogy

30 000 ember számára egészséges 

ivóvizet tudunk biztosítani a beren-

dezésünk által. Ez nagy felelõsség, 

Újabb nyertes pályázattal büszkélkedhet a térség

- javul az ivóvíz minõsége -
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Mindennapos fogadóóra

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni 

velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 

Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek 

bizalommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)  Boldog István

Országgyûlési Képviselõ

de nagy elismerés is. Az ivóvíz a 21. 

század stratégiai terméke. 

Magyarországnak jó adottsága van, 

azonban néhány szennyezõ anyag 

(vas, mangán, ammónium, arzén) 

található ezekben a vizekben. Ezek, 

ha a határértéket túllépik, akkor 

károsak. A felújítás után az új rend-

szer az Európai Unió által megsza-

bott határértékeket biztosítani fogja. 

Hatékony és a víz árát a lehetõ legke-

vesebb mértékben megterhelõ rend-

szert kell építenünk. Ezt úgy tudjuk 

elérni, hogy magas élettartamú, 

kevés üzemeltetési költségû, ala-

csony energiafogyasztású eszközö-

ket kell beépítenünk. A hatékonyság-

ra is figyelmet kell fordítanunk. 

Helyi vállalkozót, helyi munkaerõt 

szeretnénk alkalmazni minden olyan 

feladatra, amelyet a helyiek el tud-

nak látni. Örömmel veszünk minden 

tanácsot, ötletet, amely az egész 

megvalósulást elõre viszi, és az elké-

szült mû esztétikáját, minõségét 

segíti. Büszke vagyok arra, hogy amit 

eddig elvállaltunk mindent befejez-

tünk és bármely mûvünk mellé oda 

tudunk állni felvállalva azt. Ilyet 

szeretnénk itt is létrehozni.

Bodor Márti

Hirdetmény

Mezõtúr Város Önkormányzata árverésen értékesíti a Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája által tárolt talált kerékpárokat.

Az árverés helye és ideje: 2013. november 12. (kedd) 13.30 órakor a 

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Déli udvara.

A talált tárgyak 2013. november 12-én 13.00 és 13.30 között megtekint-

hetõk.

Az árverésekrõl bõvebb felvilágosítást az 56/551-931-es és 56/551-921-

es telefonszámon kaphatnak

Herczeg Zsolt
polgármester

Új pénz

„A futball a mai világ legnépszerûbb játéka. A Magyar Labdarugó 

Szövetség szeretné, ha ez a különleges játék minél több embernek okoz-

na örömet ebben az országban a pályán és a pálya szélén.”

A 2014-es világbajnokságnak Brazília ad otthont. A MNB emlékérmet 

2013-ban ad ki.

Névérték: 3000 forint

Anyaga: Ag.925

Összsúly: 12,5 g

Mérete: 30 mm

Verhetõ:  5000 db

Tervezõ: Bohus Áron

Fróna Zsigmond

A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. idén is várja Önöket az adventi hétvégék vasárnap-
jain december 1-tõl december 23-ig. Részletes programfüzetün-
ket hamarosan megtalálják a városi intézményekben, üzletek-
ben. Készüljünk ismét együtt a karácsonyi ünnepekre!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Mezõtúri Szervezete 2013. októ-

ber 18-án sajtótájékoztató keretén belül megnevezte országgyûlési kép-

viselõjelöltjét. A 2014-es országgyûlési választásokon Csányi Tamás 

mezõtúri képviselõ indul.
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„Hazámat szolgálom!”
2013. október 8-án a Mezõtúri 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségen 

Boldog István országgyûlési képvi-

selõ, Kétpó község polgármestere 

és Herczeg Zsolt Mezõtúr város 

polgármestere ünnepélyes keretek 

között köszönte meg a helyi 

katasztrófavédõk dunai árvízi véde-

kezés során nyújtott alázatos mun-

káját. 

A megjelenteket Liszkai Zoltán a 

kirendeltség vezetõje köszöntötte 

elsõként, az eseményen részt vett 

Batta Attila Viktor Mezõtúr város 

alpolgármestere és Ádám Tibor tûz-

oltóparancsnok is.

A bevezetõben Liszkai Zoltán 

elmondta, hogy a rekordokat döntõ 

Dunai árvizi védekezésen a mezõ-

túri kirendeltségrõl 18-an vettek 

részt. A június 4-én kezdõdõ véde-

kezésen a katasztrófavédelmi rend-

szer hivatásos erõi, a speciális erõk, 

a vízügyi szakemberek, a rendõr-

ség, a honvédség és az önkéntesek 

összehangoltan hajtották végre a 

feladatokat. Voltak kollégák, akik 

kétkezi munkával segítettek, voltak 

akik az irányításban, a törzsmunká-

jában, a gáton és a víz oldaláról 

segítettek.

Részt vett a védekezésben:

Bán Lajos tû. õrnagy, Kardai 

Péter tû. százados, Vajjon Gábor tû. 

fõhadnagy, Lázár József tû. zászlós, 

Juhász Gábor tû. fõtörzsõrmester, 

Zoltán Arnold tû. fõtörzsõrmester, 

Fésûs Lajos tû. fõtörzsõrmester, 

Koller Zoltán tû. fõtörzsõrmester, 

Juhász József tû. törzsõrmester, 

Beke Lajos tû. törzsõrmester, Ugrai 

Géza tû. törzsõrmester, Magda 

Sándor tû. törzsõrmester, Papp 

János tû. zászlós, parancsnok 

helyettes, Nádházi Sándor tû. 

fõtörzsõrmester, Pusztai Jenõ tû. 

fõtörzsõrmester, Miskolci László tû. 

törzsõrmester, Erdei Mihály tû. 

törzsõrmester.

A Mezõtúron maradt katasztrófa-

védõknek új szolgálati rendre kel-

lett áttérniük, hogy hiánytalanul 

ellássák az itthoni feladatokat. 

Boldog István országgyûlési kép-

viselõ úr elmondta köszönettel tar-

tozik a lakosság a katasztrófavédõk 

mindennapjaiért, nem csak az árví-

zi védekezésben, de a mindenna-

pokban is értünk teszik kockára 

életüket. Ez a hivatás a személyi-

ségre is hat. A szeretet és az össze-

fogás erejét hangsúlyozta, melyre 

ilyen esetekben egyaránt szükség 

van. Nyíró József gondolataival 

köszönte meg az alázatos munkát: 

„A gyõztesek soha nem adják fel. 

Akik feladják, sohasem gyõznek.”. 

Boldog Istvántól Vajjon Gábor szá-

zados, szolgálatparancsnok vehette 

át a kirendeltségnek ajándékozott 

LED televíziót, ezzel is kellemeseb-

bé téve a kirendeltségen eltöltött 

idõt. 

Képviselõ úr után Herczeg Zsolt 

Mezõtúr város polgármestere 

köszöntötte a megjelenteket, vala-

mint az önkormányzat nevében 

megköszönte a szolgálatteljesítést. 

Kihangsúlyozta õ is, hogy nem csak 

azok kaptak nagyobb terhelést, 

akik részt vettek a védekezésben, 

hanem az itthon maradók is, hiszen 

nagyobb feladat hárult rájuk. 

Elmondta azt is, hogy annak ellené-

re, hogy a katasztrófavédelmi kiren-

deltség elkerült az önkormányzat 

tulajdonából, ahol tudnak segíte-

nek. Mindent megtesznek azért, 

hogy a dolgozók minél zavartala-

nabbul végezhessék azt a tevékeny-

séget, amely mindannyiunk érdeke.

Ezután polgármester úr emlék-

lapokkal és szintén egy ajándékkal 

köszönte meg a kirendeltség mun-

káját, a védekezésben nyújtott 

segítséget.

Bodor Márti

2013. október 23-án az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 57. 

évfordulójára emlékeztünk.

A megemlékezésen részt vett 

Mezõtúr Város Polgármestere, 

Herczeg Zsolt, dr. Szûcs Attila, 

Mezõtúr Város Jegyzõje, dr. Gajdán 

Marianna, Mezõtúr Város 

Aljegyzõje. 

A megemlékezés a himnusz 

eléneklésével kezdõdött, majd a 

Teleki Blanka Gimnázium tanulói-

nak mûsorával idézhettük fel az 57 

éve történt eseményeket. A mûsor 

keretében hallgathattuk meg Dr. 

Papp István történész ünnepi emlé-

kezõ gondolatait. A szabadtéri meg-

emlékezés, koszorúk és virágok 

elhelyezésével zárult. Ezt követõen 

a Városháza Dísztermében városi 

díjak és kitüntetések átadására 

került sor.

Az elismerések átadása elõtt 

Tóth Dorottya a Teleki Blanka 

Gimnázium 11. A osztályos tanuló-

ja szavalatával köszöntötte a megje-

lenteket. 

A díjakat átadta Herczeg Zsolt 

polgármester. 

Mezõtúr Város Képviselõ-

testülete  „Mezõtúr Városért” díjat 

adományozott Takács Gyõzõ részé-

re.

Mezõtúr Város Képviselõ-

testülete  „Mezõtúr Város 

Szolgálatáért” díjat adományozott 

Búzi Lajos részére.

Mezõtúr Város Képviselõ-

testülete „Mezõtúr Város 

Szolgálatáért” díjat adományozott a 

Lókötõk citerazenekar részére.

Mezõtúr Város Képviselõ-

testülete „Mezõtúr Város 

Szolgálatáért” díjat adományozott 

Magyar Pál részére.

Mezõtúr Város Képviselõ-

testülete „Mezõtúr város jó tanuló-

ja, jó sportolója” díjat adományo-

zott Baracsi István részére.

Mezõtúr Város Képviselõ-

testülete „Az év mezõtúri sportoló-

ja” díjat adományozott Ádám 

Sándor részére.

Mezõtúr Város Polgármestere 

„Oklevelet” adományozott Lakatos 

István részére.

Mezõtúr Város Polgármestere 

„Oklevelet” adományozott 

Medgyesi Ferencné részére.

Mezõtúr Város Polgármestere 

„Oklevelet” adományozott Nagy 

Antalné részére.

Mezõtúr Város Polgármestere 

“Oklevelet” adományozott Aranyi 

Ferenc részére.

Mezõtúr Város Polgármestere 

„Oklevelet” adományozott  Herbály 

Mónika részére.

Mezõtúr Város Polgármestere 

„Oklevelet” adományozott Pápai 

Zsanett részére.

Az oklevelek kiosztása után 

Kovács János a Teleki Blanka 

Gimnázium 11.A osztályos tanuló-

jának szavalata és a szózat elének-

lése zárta a történelmi megemléke-

zést és a kitüntetések átadását. 

Bodor Márti

Városi megemlékezés - október 23.



4 m e z õ t ú r  é s  v i d é k e 2013. október 31.

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014-ben az 

egyesületünk kiállítás keretében emlékezik az eseményre. Kérünk minden 

olyan személyt, aki segíteni tud az anyag összeállításához – fotókkal, levelek-

kel, tárgyakkal, egyéb dokumentumokkal – kölcsönözze a kiállítás idejére.

Gyûjtés 2014. március 31-ig.

Helye: Petõfi S. u. 5. 9-15 óra között.

A beadott anyagról pontos jegyzéket készítünk, amely alapján visszajuttat-

juk a tulajdonosához.

Telefon: 06/20 214-4756

Segítõ szándékukat megköszönve.

Tisztelettel:  a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében

  Szabó András 

  Elnök

II. Dömötör Napi Népdalénekes verseny

Ismét sikeres rendezvényt zárt a Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2013. október 26-án szombaton. 

Csodás, verõfényes idõben immáron második 

alkalommal került megrendezésre a Dömötör 

Napi Népdaléneklõ verseny. A rendezvényt 

ünnepélyes keretek között Boldog István ország-

gyûlési képviselõ úr nyitotta meg.

A napot kézmûves kirakodóvásár, a gyerme-

keknek kézmûveskedés tarkította és tette még 

különlegesebbé. A Non-Stop Delikatesz jóvoltá-

ból büfé várta a jelenlévõket, a Bulyáki 

Pálinkaház különlegesebbnél különlegesebb 

pálinkáival járult hozzá a naphoz, a Közösségi 

Ház jóvoltából bor és teaház várta a szomjazó-

kat. A délután folyamán koncertet adott a 

Rozsdamaró Zenekar és táncházat biztosított az 

Annaházi Néptáncegyüttes csapata. A finom 

ebédrõl az Újvárosi Hagyományõrzõ Klub gon-

doskodott. 

Több, mint 300 ember, érdeklõdõ, versenyzõ 

tette tiszteletét e napon a mezõtúri Oktatási 

Centrumban. A zsûri 18 csoport és 35 szólista 

közül választotta ki a legjobbakat. Köszönjük a 

zsûri – Berde Sarolta, Hodos Szilvia, Seres 

Attiláné, Munkácsyné Danyi Zsuzsanna, Zabán 

László, Nagy Vivien – fáradtságos munkáját.

A helyezések a következõképp alakultak: 

Csoport
Általános iskolások kategória:
I. Pacsirták Énekes Együttes (Biatorbágy)

II. Bokrétás Énekegyüttes (Dévaványa)

III. Gyöngyök Kisegyüttes (Dévaványa)

Felnõtt kategória:
I. Mezõberényi Szlovákok Szervezete, 

Pávaköre

II. Szapáry Népdalkör (Fegyvernek) + Különdíj

III. Törökszentmiklósi Népdalkör

Különdíj: Piros Rózsa Dalkör (Budaörs)

Különdíj: Bóka Kamilla, Szerencsi Zsuzsanna 

duó

Szólisták
Általános iskolás kategória:
I. Zsíros Tímea (Budapest)

II.Fülöp Norbert (Kunszentmárton)

Különdíj: Almási Kamilla (Szolnok)

Középiskola kategória:
I. Juhász Eszter (Kiskunmajsa)

II. Pór Patrícia (Nyíregyháza)

III. Erdei Virág (Dévaványa)

Különdíj: Kovács Zsuzsanna Szilvia (Szarvas)

Felnõtt kategória:
I. Szerencsi Zsuzsanna (Tiszakécske)

II. Túri Hanga (Kecskemét)

III. Magyarné Szûcs Erika (Szolnok)

III. Romhányi István (Püspökladány)

Különdíj: Székács László (Törökszentmiklós)

Különdíj: Tóth László (Pálháza)

A díjazottak Biharyné Zoltán Emese kerami-

kus által készített gyönyörû kupákat nyertek, 

valamint minden versenyzõ emlékplaketttel tért 

haza. A különdíjak – melyek felajánlását ezúton 

is köszönjük -  Mezõtúr Város Önkormányzata 

nevében Herczeg Zsolt polgármester úr, Boldog 

István országgyûlési képviselõ úr, a Tisza ’83 

Citera -és Népzenei Tábor, a Lókötõk 

Citerazenekar, Biharyné Zoltán Emese, a Non-

Stop Delikatesz valamint a Margó kedvencei házi 

lekvárok és szörpök jóvoltából kerültek a ver-

senyzõkhöz.

A fõszervezõ Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

KKN Kft. megköszöni Mezõtúr Város 

Önkormányzata és Herczeg Zsolt polgármester úr 

támogatását, a Mezõtúri Ipari Park Kft-nek a hely-

szín biztosítását, Boldog István országgyûlési kép-

viselõ úr támogatását és megnyitó gondolatait. 

További köszönet az alábbiaknak: Városi 

Oktatási Centrum dolgozói, Közösségi Ház dol-

gozói, Szabó Ferenc Franky – mûsorvezetõ, Biró 

László – ötletgazda, szervezõ, Sõrés Erzsébet 

Hedvig és kézmûves csapata, Magyar 

Vöröskereszt Mezõtúri Szervezete, Mezõtúri 

Kórház és Rendelõintézet – Egészségfejlesztési 

Iroda, Újvárosi Hagyományõrzõ Klub. 

Köszönjük minden versenyzõnek, résztvevõ-

nek, segítõnek, hogy jelen volt a rendezvényen 

és egy csodálatos nap élményeivel lehettünk 

gazdagabbak!

MKS Kft.

www.turihirek.hu
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A Mezõtúri Református Idõsek 

Otthona (Pétery Károly út 6.) egy 

régi református népiskolai épület-

ben alakult meg 2004. október 

6-án. Ezt az iskolaépületet a város 

közönségesen és hivatalosan is 

Szendi Iskolának nevezte, sõt a régi 

mezõtúriak így nevezik a mai 

napig. Az 1937-es várostérképen is 

Református Szendy Iskola néven 

van feltüntetve. Ez az iskola egy 

olyan régi református leánytanító-

nak õrizte, õrzi az emlékét, akit 

nem csak az emberek tiszteltek és 

szerettek, hanem a tanítói kar, és a 

város legfelsõ vezetése is méltán 

elismert. Magas kitûntetésre ter-

jesztették fel. E kiváló tanító nevét a 

Református Idõsek Otthona most a 

közelmúltban, augusztus 10-én 

hivatalosan is felvette egy meghitt, 

kedves házi ünnepség keretében. 

Síremlékét az udvaron felállították 

és megkoszorúzták. 

Életrajza: 

1821. május 27-én született a 

Komárom megyei Kiskesziben. 

Apja Szendy Pál férfiszabó, anyja 

Morasini Katalin olasz származású 

asszony volt. A család Mezõtúrra 

költözött. A fiú iskoláját már itt 

végezte. Az 1837-38 és az 1838-39-

es tanév bejegyzéseiben a túri refor-

mátus latiniskolában, melynek 

akkor Kálmán Lajos volt a rektora, 

neve így van feltüntetve: Paulus 

Szendi Turiensis. (Ez az adat 

Bodoki-Fodor Zoltán 1956-57-ben 

másolt jegyzetfüzetében található.) 

A Túri Iskola után a debreceni 

Református Kollégiumban folytatta 

tanulmányait. 1841-ben került 

Tiszaföldvárra rektornak, majd 

1842-ben Tiszaigaron lett leánytaní-

tó. Ez évben kötött házasságot. Az 

igari oskolamester árva hajadon 

leányát, Kováts Júliannát vette fele-

ségül. Innen hívták Tiszaabádra 

szintén rektornak (rektorságot csak 

két évig lehetett viselni egy adott 

helyen). Ezután Kenderesen szol-

gált szintén rektorként 1854-ig. 

1855-ben választották meg mezõtú-

ri leánytanítónak, mely hivatalát 

1893-ig folytatta közszeretetben. 53 

évi tanítóskodás után ment nyuga-

lomba 72 évesen. (Mezõtúron 38 

évig szolgált.) Még ez évben nagy 

csapás érte meghalt szeretett felesé-

ge. Munkásságát, hûségét, ahogyan 

már említettem õ felsége a király 

Arany Érdemkereszttel jutalmazta, 

melyet 1895. február 28-án vett át. 

Errõl az akkori helyi újság megem-

lékezett. Gyermekei közül Lajos 

Pacséron élt és szolgált, mint refor-

mátus lelkész. Kornélia Szántai 

Mihályné, Róza Petrics Endréné, 

Ilona Csukás Mihályné, Júlia 

Turgonyi Gyuláné és Imre Túron 

éltek adataim szerint. Szendy Pál 

tanító 1902-ben halt meg 81 éves 

korában. A felsõrészi temetõben 

helyezték örök nyugalomra, s az 

egyház saját halottjának tekintette. 

Gergely Antal református lelkész 

búcsúztatta a tõle megszokott 

lenyûgözõ prédikációval. 

Szendy Pál több mint 110 éve 

halott. Személyiségérõl, tevékeny-

ségérõl, emberi arculatáról részle-

tes emlékanyag, vagy fotó nem 

található, vagy számunkra jelenleg 

nem elérhetõ. De megmaradtak 

azon szavai, amellyel a tantestület 

gratulációját megköszönte nyuga-

lomba vonulása alkalmából 1891-

ben:

„Tisztelt Collégáim! Tisztelt Kis-

Asszonnyok! Valóban meglepõ rám 

nézve szíves megjelenésük és jókí-

vánságaik kifejezése. Tudom, hogy 

ez nem személyemnek, hanem 

éveim számának tudható be, mert 

én 50 hosszú éven át a tanítói 

pályán mint egyszerû munkás, az 

Úrnak veteményeskertjében csak a 

munkát végeztem, csak a kötelessé-

get teljesítettem – a kötelesség telje-

sítése pedig tartozás. Én néptanító 

voltam, én odaadtam ifjúságom és 

öregségem napjait az egyháznak ’s 

iskolámnak. Azt mondja hazánk 

legnagyobb költõje: Melyik pálya 

az, amelyikben a legkevesebb rózsa 

a legtöbb tövis terem? Melyik pálya 

az hol a legnagyobb a munka, a 

legkisebb a jutalom? A tanítói pálya 

ez. 

Kérem, tartsanak meg ezután is 

szíves hajlamaikban.”

Ez az írás több egyéb családi 

iratanyaggal a Bodoki-Fodor 

Helytörténeti Egyesület birtokában 

megtalálható. 

Kép és szöveg:
Kissné Mikes Éva

Egy néptanítóra emlékezve
Szendy Pál
1821-1902

Újra Erdélyben… Már a Ceausescu-diktatúrában, 

a nem könnyû helyzetben is többször utaztunk a 

Székelyföldre, Kalotaszegre diákjainkkal. Így aztán 

a forradalom utáni elsõ évben már Kolozsváron 

léphettünk fel János vitézzel. Azóta élõ kapcsolat 

épült ki az ottani iskolai világgal: a 

székelyudvarhelyi tanítóképzõben színházi neve-

lési programot tartottunk, a Partium Egyetem dísz-

termében adhattuk elõ Pink Floyd-mûsorunkat, 

tanártovábbképzésen érdeklõdve várják szakmai 

elõadásainkat a Mezõtúron folyó munkáról, az 

énekkar számtalansor táborozott ott, stb.

Ezen munkáinkra hivatkozva sikeresen pályáz-

hattunk a külhoni magyarokkal való kapcsolat-

tartást ösztönzõ Határtalanul ösztöndíjra. A meg-

nyert bõ egymillió forintból épp a korai havazás 

idején tölthettünk egy hetet negyven gyerekkel a 

székelyföldi Szentegyháza középiskolájában. A hét fõ programja az a kétórás elõadásunk volt, 

amelyben az itthon elõkészített történelmi megem-

lékezéstõl a ritmusjátékokon, baletton keresztül a 

helyi diákokkal az utolsó nap elõkészített 

improvizatív vonalszínházi formáig sok-sok szak-

mai munkát mutattunk meg.

Mi is sokat tanultunk. Részt vehettünk a híres 

szentegyházi filharmónia kórusának próbáján 

Haáz Sándor vezetésével, és láthattuk azt is, 

hogy milyen az, amikor a végzõsök tánca nem a 

ruháról, csillogásról, hanem magáról a tánc örö-

mérõl szól. Három osztályban egy-egy dráma-

órát is tarthattunk. A gyerekek számára talán a 

legemlékezetesebb az almási barlanghoz vezetõ, 

függõhidakon átvezetõ túra volt.

Köszönjük a Bárdos Lajos iskolának, hogy ösz-

tönözték balettosaik részvételét. Áprilisban mi 

látjuk vendégül a szentegyházi középiskolásokat.

Achs Károly

Határtalanul – újra Erdélyben
A Teleki drámásai a milliós támogatás nyertesei

A képen a Szendy Pál Református Idõsek Otthona.
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Kedves Mezõtúriak!

Mivel Tourinform irodánk meg-

újulása töretlen erõvel halad, arra 

gondoltunk, hogy szeretnénk akti-

vizálni egy kicsit a Kedves 

Lakosokat!

Facebook oldalunkat folyamato-

san fejlesztjük, és hamarosan sze-

retnénk mezõtúri képekkel is gaz-

dagítani az oldal tartalmát!

Ezért arra szeretnénk megkérni 

Önöket, hogy amennyiben rendel-

keznek olyan fényképekkel, ame-

lyeket szívesen látnának az olda-

lon, küldjék el nekünk e mailben, 

postán, vagy behozhatják szemé-

lyesen is irodánkba!

Bármilyen képet szívesen foga-

dunk, legyen szó természetrõl, 

portrékról, életképekrõl, bármirõl, 

amirõl úgy gondolják, hogy 

Mezõtúr életéhez tartozik. Nagyon 

örülnénk régi képeknek is, amelyek 

a város régi arculatát mutatják meg!

Köszönjük, hogy részt vesznek 

irodánk „életében”! 

Továbbra is várjuk az országos 

programokkal és szállásokkal kap-

csolatban az érdeklõdõket is. Színes 

kiadványokat, térképeket, program-

füzeteket, szálláskatalógusokat 

tudunk az érdeklõdõk részére nyúj-

tani, amelyek ingyenesen elvihetõek!

Mindezek mellett a következõ 

termékeket vásárolhatják meg iro-

dánkban: 

• mezõtúri fazekasok által készí-

tett kerámiák,

• mezõtúri képekkel ellátott 

hûtõmágnesek,

•Mezõtúri Helytörténeti 

Füzetek, mezõtúri képeskönyv,

• dísztárgyak,

• gyurmaékszerek, 

• logóval díszített gyermekpó-

lók, felnõtt pólók, szövetszatyrok, 

papírtáskák

Szeretettel várunk minden ked-

ves érdeklõdõt az irodánkban!

Kalán Hajni
Irodavezetõ

Megújuló Tourinformi iroda

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901

E-mail: mezotur@tourinform.hu

2013. október 19-én 40 éves osz-

tálytalálkozót tartottunk az 1973-ban 

végzett 8. a osztály volt diákjainak, 

akik a jelenlegi MKKI Kossuth Lajos 

Általános és Magyar- Angol Két 

Tanítási Nyelvû Iskola (Anno: 

Kossuth Úti Általános Iskola) tanulói 

voltak. Meghívtuk azokat a volt diák-

társainkat is, akik nem végeztek 

velünk, mert máshová költöztek, 

vagy a város másik iskolájába kerül-

tek. Közülük is volt, aki megtisztelt 

bennünket jelenlétével. A találkozó 

nagyon jó hangulatban telt. 

Megtekintettük a felújított iskola épü-

letét, körbe jártuk a tantermeket, 

kipróbáltuk az interaktív táblát, amit 

rendkívüli módon élveztünk. Öröm 

volt látni milyen modern felszerelé-

sekkel dolgoznak a pedagógusok, és 

kulturált körülmények között tanul-

hatnak a mai diákok. Megköszönöm 

az igazgató nõnek, hogy lehetõvé 

tette számunkra az iskola körbejárá-

sát, és az interaktív tábla kipróbálásá-

val betekintést nyertünk a mai tanítá-

si lehetõségekbe. A volt osztályfõnö-

künknek, Pápai Marikának és Balázs 

István tanár bácsinak a részvételét. 

Azon tanár néniknek és tanár bácsi-

nak, akik sajnálatos módon nem tud-

tak eljönni köszönjük a jó kívánsága-

ikat és a megjelentek nevében erõt és 

egészséget kívánok. A volt diáktársa-

imnak hálás vagyok, amiért létrejö-

hetett ez a találkozó még mindig 

megmutattuk, hogy mekkora az 

összetartásunk ennyi év elteltével is.

    Szûcs Sándorné
(Magyari Margit)

40 éves osztálytalálkozó

A képen az állósor: balról jobbra, Gyepesi Pál, Kohut Gábor, Gazdag István, 
Szûcs Erzsébet, Hegyi Zsigmond, Bíró Katalin, Beke Ferenc, Kovács László.
Ülnek: Barna Judit, Fadgyas Teréz, Magyari Margit, Pápai Mária osztályfõnök, 
Tar Anikó igazgatónõ, Balázs István tanár bácsi, Lakatos Irén, Papp Éva, 
Szombati Margit.

Október 2-án, Kovács János mes-

terszállási író, újságíró könyvbemu-

tatójával vette kezdetét az 

„Összefogás a könyvtárakért” ez évi 

programsorozata a Mezõtúri Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtárban. A 

„HÉTKÖZNAPOK” címû kötetben 

nagyon sok mezõtúri vonatkozású, 

kultúrtörténeti értékû riport, könyv-

ismertetés, esszé is bekerült. A 

régió több városából is eljöttek a 

szerzõ tisztelõi, jó barátai, az új 

kötetet Rideg István karcagi iroda-

lomtörténész mutatta be (képün-

kön balról õ látható, jobbról Kovács 

János író). A jó hangulatú könyves 

rendezvény színvonalához Szabó 

Viktória dalokkal járult hozzá- zon-

gorán Berczeli Endre kísérte. Olasz 

Ákos remekül adta elõ Ady Endre: 

Eltévedt lovas címû versét, majd 

szintén az õ tolmácsolásában ismer-

hettük meg a szerzõ egy írását. A 

könyvbemutató dedikálással ért 

véget. Aki szeretné elolvasni a 

mûvet az keresse azt a felnõtt 

könyvtárban.  A könyvtárnak ado-

mányozott kötetet e helyen is meg-

köszönöm Kovács János úrnak és 

olvasóinkkal együtt további sok 

sikert kívánunk az immáron három 

kötetes szerzõnek (Nagykunsági 

tükör  2009.; Búcsú 2011.)

 

Berczeliné Boldog Mária

„Összefogás a könyvtárakért”
A TÁMOP-3.2.13/1-2012-0318 azonosítószá-

mú SOKSZÍNÛ KÖNYVTÁR nevû pályázat keretében …
…vették be az egri várat a Teleki Blanka Gimnázium és Szakközépiskola 

Kollégiumának diákjai. A három témanapos ÖKO-KOLI nevû  kirándulás 

keretében megtekintették még a recski volt munkatábort és felkeresték a 

siroki várat is.

….került megrendezésre a Városi Oktatási Centrumban a kisgyermekek 

körében nagy népszerûségnek örvendõ Alma Együttes koncertje. A zártkö-

rû rendezvény a CSODA-VÁR ÓVODÁVAL megkötött együttmûködés sze-

rint a gazdag tartalmú CSODA-VÁR témahetet koronázta meg. A programra 

csoportos meghívást kaptak még az egyházi óvodák nagycsoportosai és a 

város elsõ osztályos tanulói. 

Berczeliné Boldog Mária projektmenedzser 
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Tisztelettel meghívjuk Önt a 

TISZÁNTÚLI KÉZMÛVESEK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

rendezvényre a Gál Ferenc Fõiskola a Mezõtúri Ipari Park Kft. valamint a 

Túri Fazekas Múzeum szervezésében. 

Támogatók:

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Mezõtúr Város Önkormányzata

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

A rendezvény idõpontja:  2013. november 6. (szerda)

A rendezvény helyszíne:  Városi Oktatási Centrum 

   5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.

   (volt fõiskolai kar épülete)

PROGRAM
8:30-9:30  Regisztráció

9:30 – 9:45  Köszöntõ

Fülemüle gyermek énekkar bemutatója

Herczeg Zsolt, Mezõtúr Város polgármestere

9:45 – 10:15  Megnyitó 

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 

Dr. Kozma Gábor János a Gál Ferenc Fõiskola rektora

Plenáris elõadások
10:15 – 10:45  Gyaraky Zoltán, Vidékfejlesztési Minisztérium 

Élelmiszer-feldolgozási fõosztályvezetõ, a Hungarikum Bizottság titkára

„A kézmûves termékek jelentõsége a Magyar Értéktárban és a 

Hungarikumok Gyûjteményében”

10:45 – 11:15  Könyvbemutató (Zöldellõ Egyház nyolc vallás a jövõért)

11:15 – 11:45  Kávészünet, büfé

11:45 – 12:00  Legalább Táncegyüttes bemutatója (Békés-megye)

12:00 – 12:40  Beszprémy Katalin Hagyományok Háza Népmûvészeti 

Módszertani Mûhely tárvezetõje

„A Népi Kézmûvesség Stratégiájának bemutatása, oktatás, képzés”

12:40 – 13:10  Pál Miklósné, Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége, elnök

„Népi Kézmûvesség Stratégia: alkotók, intézményi, civil szervezõdések 

helyzete, problémák, megoldási lehetõségek„

13:10 – 13:30  dr.Sándor Ildikó Hagyományok Háza Közmûvelõdési 

és Oktatási osztályának vezetõje

„Falusi turizmus lehetõségei”

13:30 – 14:30  Ebédszünet

Jó gyakorlatokhoz kötõdõ elõadások
14:30 – 14:40  Szilágyi Áron doromb játékos elõadása

14:40-15:10  Csupor István etnográfus, a Néprajzi múzeum fõmun-

katársa, a NIT zsûri elnöke

„A zsûrizés megváltozott szempont rendszerérõl”

15:10-15:40  Ament Éva grafikus, bútorfestõ

„Helyi termék, helyi érték”

15:40 – 16:10  Csákvári Katalin a Nagylaposi Birkacsárda tulajdonosa

„Helyi terméket a fogadó asztalára !”

Állandó programok
Kézmûves kiállítás és vásár, mûhely munkák, kézmûves gyermek sarok 

(Ramazuri játszóház szervezésében)

Kiélezett, sportszerû küzdelme-

ket hozott a II. Városi Küzdõsport 

Nap Mezõtúron az Ász Sport Club 

szervezésében.

A viadalra Jász- Nagykun-

Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl 

több mint kétszáz sportoló érke-

zett, akik thai-boksz szabályrend-

szerû küzdelmekben, low-kick-ben, 

MMA-ban, grapplingben, K-3-ban 

és dzsúdóban mérték össze tudásu-

kat. A három páston több mint 

százötven mérkõzést vívtak a részt-

vevõk, a csatározások délután hat 

óráig zajlottak. Az est fénypontja-

ként hat profi összecsapás került 

lebonyolításra, három ütközet K-1-

ben, kettõ MMA-ban zajlott, de egy 

kiélezett dzsúdó meccsen is szur-

kolhatott a szép számú közönség: 

Szabó Szilvia parádés csatát vívott a 

mezõtúriak feltörekvõ ifjúsági ver-

senyzõjével, a 16 esztendõs Nagy-

György Viktóriával. De a leg parádé-

sabb mérkõzését, Rácz András 

vívta K1-szabályrendszerben.

Külön kiemelendõ, hogy a dél-

után és az est komoly sportértékkel 

bíró mérkõzéseit végig a fair play 

jellemezte, nem volt vita, veszeke-

dés az összecsapások után. A II. 

Városi Küzdõsport Nap is bizonyí-

totta, az ilyen tornáknak van létjogo-

sultsága, vevõ rá a szakma, a közön-

ség egyaránt. Juhász Attila fõszerve-

zõ elmondta, már a III. Városi 

Küzdõsport Nap megrendezésének 

részletein töri a fejét, Bíró Lászlóval.

- Hagyományteremtõ szándékkal 

hívtuk életre a rendezvényt – kezdte 

Juhász Attila edzõ-szervezõ. – A III. 

Városi Küzdõsport Napot februárra 

tervezzük, országos szintûvé szeret-

nék fejleszteni a gálát, melyen rangos 

szervezetek két-három magyar baj-

noki címmérkõzését is megrendez-

nénk. Úgy vélem, a Városi Küzdõsport 

Nap méltó követõje a Pokol kapuja 

rendezvénysorozatnak. A nívóból 

nem szeretnénk engedni, komoly ter-

veink vannak a jövõre nézve. Az 

átszervezés miatt tartottunk egy kis 

szünetet, most már azonban újra tel-

jes fordulatszámon pörög az Ász 

Sportklub. Edzõtermünkben lehetõ-

ség van ovi Judora, Judora, thai-

bokszra, MMA-ra és grapplingra is. 

Szeretnénk ezt az általunk szervezett 

rangos viadalokon is bizonyítani, 

kizárólag saját nevelésû, mezõtúri 

fiatalokra építünk. Velük szeretnénk 

minél szebb eredményeket elérni, 

megtölteni a helyi sportcsarnokot.

Balogh Zoltán
Presztízs Sport

II. Városi Küzdõsport Nap

 2013. október 19-én A rács két 

oldalán – A tömlöcöktõl a börtönök 

világáig címû idõszaki kiállítás nyilt 

meg a Túri Fazekas Múzeumban. 

A megnyitón Pusztai Zsolt 

köszöntötte a megjelenteket, majd 

Papp János BV. Fõhadnagy nyitotta 

meg a kiállítást. Megnyitóján ismer-

tette a büntetés-végrehajtás idõköz-

beni alakulását, és a kiállított tár-

gyak történetét. 

A kiállítás megrendezését támo-

gatta a Tiszalöki Országos Büntetés-

végrehajtási Intézet, Mezõtúr Város 

Önkormányzata, valamint a 

Mezõtúri Ipari Park Kft.

A tárlat 2013. december 15-ig 

látogatható.

Információ: 06/30 315-1627, 

fazekasmuzeum@gmail.com

A szerk.

A rács két oldalán – A tömlöcöktõl a börtönök világáig
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Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, 
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK
Nagy Miklósné Gurányi Julianna élt 80 évet,

Hodján Istvánné V. Tóth Róza élt 85 évet,
Ország László élt 55 évet,
Takács Terézia élt 83 évet,

Farkas Imréné Terjéki Erzsébet élt 73 évet,
Víg Zsigmond élt 86 évet,

Fadgyas Antalné Tóth Margit élt 82 évet,
Gazdag Sándorné Tóth Ilona élt 85 évet.       

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
November 1-7-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
November 8-14-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
November 1-2-3-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600, 06/30/963-5209
November9-10-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

Fadgyas BenceFadgyas Bence
(Fadgyas Anikó)(Fadgyas Anikó)

Tóth Gábor RolandTóth Gábor Roland
(Sólyom Erika)(Sólyom Erika)

Tóth Dominik RolandTóth Dominik Roland
(Tusják Tünde)(Tusják Tünde)

„Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a fénylõ eget,

egy órában az örökkévalóságot, s tartsd a tenyeredben a végtelent.”

(William Blake)

Szeretettel köszöntöttük 103. éves nagymamánkat Szatmári Jánosnét, 

aki 1910. október 19-én született!

Menye, unokái és a dédunokák

A Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit 

Kft. nevében szerkesztõségünk is jó egészséget kíván Róza néninek.

Kedves leendõ és régi vendégeink!

Újra üzemel a büfé a Közösségi Ház földszintjén!
A Senátor Büfé kedvezõ árakkal, kedves kiszolgálással várja 

régi és új vendégeit!
Hideg és melegszendvicsek, kávé, forrócsoki, üdítõ!

Térjenek be hozzánk!

Adventi készülõdés
2013. december 1 -december 23.
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