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Pályázat

Mezõtúr Város Önkormányza-
tának Ideiglenes Bizottsága 
pályázatot hirdet politikai tevé-
kenységet nem folytató társa-
dalmi szervezetek, egyesületek 
számára, mûködésük támoga-
tására.

A pályázatnak tartalmaznia 
kell az alábbi adatokat:

- a pályázó társadalmi szerve-
zet, egyesület nevét, taglétszá-
mát,

- tevékenységük rövid ismer-
tetését,

- a 2011. évre tervezett mûkö-
dési költségüket, ezen belül a 
fõbb költségelemeket,

- bírósági nyilvántartásba 
vételüket bizonyító okirat 
másolatát.

Az önkormányzat a társadal-
mi szervezetek, egyesületek 
mûködésének támogatása céljá-
ból 300.000 Ft-ot különített el a 
költségvetésben, ez az összeg 
kerülhet felosztásra több szer-

vezet között.
A kapott összeggel a pályázó-

nak el kell számolnia.
A pályázat beérkezési határ-

ideje: 2011. november 30. (szer-
da) 16 óra

Cím: Polgármesteri Hivatal 
Mezõtúr Kabinet Iroda, 5400 
Mezõtúr, Kossuth tér 1.

A beérkezett pályázatokat az 
Ideiglenes Bizottság – az egyes 
bizottságok véleménye alapján 
- a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvényben 
foglalt rendelkezések alapján 
bírálja el, melynek eredményé-
rõl a pályázókat tájékoztatja.

A 2007. évi CLXXXI. törvény-
rõl szóló tájékoztató, valamint 
az ahhoz kapcsolódó összefér-
hetetlenségi nyilatkozat minta a 
www.mezotur.hu honlapról 
letölthetõ.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ

Tisztelt Lakosok!
A „Mezõtúr Város Kórház-Rendelõintézet Fejlesztéséért 

Közalapítvány” ezúton köszöni meg a segítséget mindazoknak, 
akik a 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át  a közalapít-
vány javára felajánlották.

Az 1 % összege: 471.745 Ft + a tartalékolt összeg 78.403 Ft
Összesen: 550.148 Ft
Az összeg lehetõvé tette a következõ eszközök, mûszerek 

megvásárlását:
Vérnyomásmérõk
Masszázságy 
Kézimûszerek (érfogók, tûfogók, csipeszek, ollók)
Ultrahang mûszerhez fej vásárlása mellyel, a jobb egészség-

ügyi ellátáshoz járultak hozzá.
Kérjük, hogy felajánlásaikkal továbbra is támogassák közala-

pítványukat.
Tisztelettel és köszönettel: a Közalapítvány kuratóriuma

Tájékoztatjuk az ingatlantulaj-
donosokat, hogy az ingatlanjaik 
elõtt lévõ kisfeszültségû elektro-
mos vezeték biztonsági övezete 
környezetében lévõ fák, bokrok 
ágait az ingatlan tulajdonosa 
(kezelõje) köteles rendszeresen 
eltávolítani, ha azok a szabadve-
zeték biztonsági övezet határát, 
illetõleg az adott feszültségû 
vezetékre vonatkozó veszélyzóna 
határát elérik. A kisfeszültségû 
vezetékeknél ez a távolság 1,25 
méter.

A lehetséges áramütéses bal-
esetek elkerülése érdekében, 
amennyiben a kötelezettek nem 
végzik el a fenti rendeletek által 
meghatározott gallyazási tevé-
kenységet, az E.ON minden 

olyan növényt eltávolít – kerté-
szeti, növényvédelmi, esztétikai 
érdekek figyelembe vétele nélkül 
– a vezetékeik biztonsági öveze-
tébõl, amelyek balesetveszélyt 
jelentenek, illetve veszélyeztetik 
az áramellátást.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy az E.ON által levágott galy-
lyakat, ágakat, növénymaradvá-
nyokat, a helyi település környe-
zetvédelmérõl szóló 21/2005.
(VII.8.) önkormányzati rendelet-
nek megfelelõen a közterületrõl 
szállítsák el, vagy készítsék elõ a 
közszolgáltató által szervezett és 
meghirdetett zöldhulladék gyûjtõ 
akcióban történõ elszállításra.

Herczeg Zsolt polgármester

Felhívás
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A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Mezõtúri 
Kirendeltsége tájékoztatja ügy-
feleit, hogy az ügyfélfogadási 
idõ megváltozott:

Hétfõ: 800 – 1800; Kedd: nincs 

ügyfélfogadás; Szerda: 800 – 
1600; Csütörtök: 1300 – 1600; 
Péntek: 800 – 1200 óra  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal

Munkaügyi Központ Mezõtúri 
Kirendeltség

5400 Mezõtúr, Rákóczi út 3. 

Tudta-e...

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Polgármesteri Hivatal körjegyzõségi munkájáról szóló beszámolót. 
A beszámoló terjedelme és jellege miatt rendhagyó módon kíván-
juk tájékoztatni a Tisztelt mezõtúri lakosságot a polgármesteri 
hivatal mûködésérõl. A 2010. évi beszámoló alapján „Tudta-e, 
hogy…” címmel rövid, a tényekre alapuló cikksorozatot kívánok 
indítani, amely a Mezõtúr és Vidéke elkövetkezendõ lapszámaiban 
jelenik meg.   

Tudta-e, hogy az önkormányzat költségvetési bevételének fõösz-
szege 3.694.316 E Ft forint? 

Tudta-e, hogy az önkormányzat költségvetési kiadási fõösszege 
3.571.474 E Ft forint?   

Tudta-e, hogy a város adóbevétele 2010-ben összesen 438.486 E 
Ft forint volt?

Tudta-e hogy ebbõl 

Tudta-e hogy az önkormányzat az óvoda és általános iskola 
intézmény mûködéséhez 311.947 E Ft támogatást nyújtott az álla-
mi normatíván, azaz támogatáson felül a saját költségvetésébõl a 
2010. évben?

Tudta-e hogy az önkormányzat a középfokú iskola intézmény 
mûködéséhez 122.842 E Ft támogatást nyújtott az állami normatí-
ván, azaz támogatáson felül a saját költségvetésébõl a 2010. évben?

Dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Csillagösvény Hagyományõrzõ Egyesület 
Közhasznúsági Jelentés

Az egyesület éves mérlegének fõbb sorai (tájékoztató jelleggel): 
Táblázat.

2010-ben az egyesület bevételei a tagok tagdíjából és pályázati 
pénztámogatásokból (Önkormányzat, Mûvészeti Alapítvány) szár-
maztak. Az egyesület az éves 460E forint bevételébõl 438E forint 
kiadást teljesített. Az egyesület mûködésének elsõ évében még 
nem kapott SZJA 1% támogatást. Az egyesület a vezetõ tisztségvi-
selõinek sem pénzbeli sem természetbeni juttatást nem adott. A 
teljes jelentés megtekinthetõ: www.csillagosveny-mezotur.hu

Az egyesület célja a magyar történelmi hagyományok megõrzé-
se, ápolása, történelmi sportviadalok felelevenítése, rendezése, 
Magyarországon õshonos állatok tartása, tenyésztése, bemutatása, 
együttmûködés a hasonló célkitûzésekkel mûködõ egyesületekkel.

Meghívó
A TÁMOP -3.2.4-08/1-2009-0012 „NAGYKUN TUDÁSDEPÓ – 

EXPRESSZ” pályázat keretében 2011. november 28-án (hétfõn) 
10.30 órától. Kiútkeresés: a cigányság és a hátrányos helyzetû 
társadalmi rétegek mindennapjai címmel projektzáró konferen-
cia a mezõtúri Móricz Zsigmond Könyvtárban Mezõtúr, 
Szabadság tér 17.

Program: 
10.30 Boldog Mária könyvtárvezetõ  köszöntõje
10.40 Hegedûs Annamária ny. könyvtáros: Volt egyszer egy 
cigány olvasótábor
11.00 Kónyáné  Jakab Ida programvezetõ: A gyomaendrõdi 
cigánytanoda bemutatása
11.20 Szenes János újságíró: A szarvasi Cherbo Csodaszarvas 
Tanoda tapasztalatai 
11.40 Rácz Gyöngyi az Eötvös József Cigány-magyar Pedagógiai 
Társaság elnöke: A cigány kulturális értelmiség kinevelése
12.10 Négyesiné Derecskei Edina a  konzorcium projektmene-
dzsere összegzi a pályázat eredményeit
12.30 Zárszó: Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere 
Állófogadás

Zeneszerzõi pályázat!
A Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 

pályázatot hirdet jelenlegi és egykori mezõtúri zeneiskolá-
sok részére!

Pályázati feltételek:

Egy pályázó egy pályamûvet adhat be.
A pályázatot kéziratban kell benyújtani.

A pályázat két mûfajban készülhet: 1. klasszikus stílus, 
2. egyéb stílus.

A zenemû elõadási ideje nem haladhatja meg az 5 (öt) 
percet. 

A neves zeneszerzõkbõl álló zsûri kiválasztja a legjobb 
mûveket, amelyek bemutatásra kerülnek az április 25-i 

hangversenyen.
A bemutatás kizárólag akusztikus hangszereken valósít-

ható meg.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 6-a, 

hétfõ.
A pályázatok elbírálása 2012. március 10-ére várható.

A pályázat benyújtásának helye:
Bárdos Lajos A.M.I., 5400 Mezõtúr,

Bajcsy- Zs. út 39/a.
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Volt egyszer egy gyûjtemény!

A gyûjtési szenvedélyen 
majd minden ember elõbb-
utóbb keresztül esik. Sokan 
hamar felhagynak vele, de jó 
néhányan egész életükben 
anyagi lehetõségeiktõl függõen 
folytatják. Õk szabadidejükben 
rendezgetik, nézegetik és gyö-
nyörködnek benne, netán 
megmutatják másoknak is, de 
az olyan gyûjtõ sem ritka, aki 
eltitkolja gyûjteményét. Ez az 
õ dolga és saját magának biztos 
meg is van a magyarázata, 
hogy miért teszi? Évtizedeken 
keresztül gyûjti, rendezgeti a 
páratlan hagyományõrzõ dara-
bokat, majd váratlanul, titok-
ban megszabadul tõle, de úgy, 
hogy nehogy megtudja a kör-
nyezetében valaki is.

Kicsi ez az ország! Csak nyo-
matékkal az ecseri piacon egy 
alku közben elszóltam magam: 
„Nekem mondja?- mikor én 
mezõtúri vagyok!” 

-Mezõtúri?- hát akkor jöjjön 
el hozzánk Kétegyházára, mert 
a fõnököm nemrég Mezõtúron 
vett meg egy komplett gyûjte-
ményt.

Másnap már ott voltunk. A 
fõnök egy korrekt ember volt, 
aki nem árulta el, hogy kitõl 
vette, de magunkra hagyott a 
feleségemmel együtt, mert 
dolga volt a szomszéd faluban. 
Elárulta viszont, hogy már két 
nagy mezõtúri dolgokat gyûjtõ 
pesti ember az értékesebb dol-
gokat elvitte. A gyûjtemény 
bedobva és rosszul kezelve egy 
óriási magtárban volt össze-
vissza elhelyezve, ahová a lel-
ketlen rakodók be tudták zsú-
folni. Számtalan páratlan faze-
kas emlék összetört és meg-
semmisült. A szívünk majd 
meg hasadt, de végre rátalál-
tunk a „gyémántra” is, ami sze-
rencsére senkit sem érdekelt és 

megtudtuk azt is, hogy ki az 
eladó személy.  

Egy hét múlva elvittem 
Pusztai Zsoltot is a helyszínre, 
aki saját bevallása szerint, 
ekkora területen, ennyi régi 
bútort még nem látott, de õ is 
elkeseredett az összetört mezõ-
túri régiségeken. Együtt lapoz-
tuk át, viszont a „gyémántot” 
és mindketten két személyre 
gondoltunk telepatikusan. Az 
elsõ Tóth Boldizsárné Terike 
volt, aki ha csak morzsákat 
kapott volna az elsõ világhábo-
rús könyvéhez abból az anyag-
ból, akkor lényegesen köny-
nyebben és teljesebb anyaggal 
készült volna el a mûvével. A 
második ember Szabó András 
volt, akinek ekkora helytörté-
neti anyag nem lehetett még a 
kezében.

Két hét múlva már Szabó 
András is a helyszínen volt, és 
amikor õ is átlapozta a hat 
darab vastag dossziét tudta, 
hogy ezeket vissza kell szerez-
ni a városnak. Elkezdtük az 
alkudozást, és hónapok múlva 
kimondta végre az eladó a szá-
mot, 300 ezer Ft! 

Szabó András nyakába vette 
a várost és gyûjtésbe kezdett. 
Sokan adakoztak, de még nem 
eleget.  225 ezer forintnál jár-
tunk és szerencsére az eladó-
val való újabb alku eredmény-
re vezetett. Ha karácsonyra 
összejönne a 250 ezer forint, 
akkor ideadja nekünk. 

Tudom, hogy össze fog jönni 
a pénz, mert néhányan e cikket 
elolvasva, ha csak 500 forintot 
is, de adni fognak a cél érdeké-
ben. Utána pedig Szabó András 
biztosan megtalálja a módját 
egy kiállításon keresztül, hogy 
a város is megismerhesse e 
ritka gyûjtemény maradékát. 

D.D.D.

Lakossági pályázat
Új Széchenyi Terv – Zöld Beruházási Rendszer

„Megújuló energiahordozó 
felhasználását elõsegítõ, 
használati meleg víz elõál-
lítását és fûtésrásegítését 
szolgáló napkollektor-
rendszer kiépítése 
alprogram”

Pályázat kódszáma: ÚSZT-
ZBR-NAP-2011

A támogatás célja
A meglévõ lakóépületek 

széndioxid-kibocsátás csökken-
tését eredményezõ, valamint 
energiahatékonyság javítását 
célzó napenergiát hasznosító 
rendszerek (használati-meleg-
víz elõállítására, épületek fûté-
sére, vagy az elõbbi célok kom-
binált, esetleg egyéb hõigények 
kielégítésére is szolgáló, több-
célú napkollektoros rendsze-
rek) beszerzése és telepítése.

Pályázók köre
Jelen pályázati forrásból 

támogatást kaphatnak:
Lakóingatlanok építési tech-

nológiától függetlenül:
- természetes személyek;
- társasházak max. 12 lakás/

albetét.
A pályázaton kizárólag teljes 

épület vehet részt.
Támogatható tevékenységek 

köre
1. napkollektor;
2. napkollektorhoz csatlako-

zó elemek, ami jellemzõen a 
következõ fõ egységekbõl áll:

- a beépítési módtól függõen 
kialakított, statikailag mérete-
zett rögzítõ vagy kollektorhoz 
tartozó gyártói tartószerkezet;

- használati melegvíz és/vagy 
puffertároló, szükség szerint 
kiegészítõ elektromos-, vagy 
hõcserélõs fûtéssel;

- hõmérséklet-szabályzó 
automata-vezérlés;

- keringtetõ (solar) szivattyú;
- kiegészítõ elemek.
3. munkadíj, amely a támoga-

tás szempontjából elismerhetõ 
bekerülési költség 30%-nál nem 
lehet több.

A támogatás mértéke nem 
lehet több a támogatás szem-
pontjából elismerhetõ bekerü-
lési költség 50%-nál. A támoga-
tás felsõ határa maximum 
800.000 Ft/lakás támogatás 
lehet.

Benyújtás idõpontja, határ-
ideje:

Pályázatot 2011. október 
25-tõl 2011. december 31. 24:00 
óráig, vagy a rendelkezésre álló 
keret kimerüléséig lehet 
benyújtani.

A pályázati felhívás beszerzé-
sének lehetõségei:

A pályázati útmutató és mel-
lékletei az ÉMI Nonprofit Kft. 
Internetes honlapján (www.
emi.hu/napkollektor valamint a 
http://zbr.kormany.hu) lesz 
elérhetõ.                 Tóth Gábor

Betlehemes találkozó!

A közösségi ház várja olyan csapatok jelentkezését, 
akik szívesen betlehemeznének velünk!

Jelentkezési határidõ: 2011. november 21. (hétfõ)
Az elõadás bármilyen technikával kivitelezhetõ:

jelmezes elõadás, bábelõadás, stb.
Korcsoportok:

- óvoda
- általános iskola – alsó tagozat
- általános iskola – felsõ tagozat

- középiskola
A betlehemes jeleneteket 2011. december 16-án szak-

mai zsûri elõtt adják majd elõ a csoportok.
Érdeklõdni az 56/350-075-ös számon lehet!

Szeretettel várunk mindenkit!
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
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Telekisek Londonban
(2. rész)

Elmentünk Madame Tussaud 
panoptikumába is. A világhírû 
viaszmúzeum hatalmas töme-
geket vonz, London egyik leglá-
togatottabb nevezetessége, ahol 
mindenki lefényképezkedhetett 
Robert Pattinson, Justin Bieber, 
Zac Efron, Lady Gaga és a többi 
kiskedvenc viaszszobrával, 
átmehetett egy zombinak öltö-
zött rémekkel teli szobán, majd 
–kissé még mindig 
horrorisztikus, dülledt szemû 
mozgó viaszfigurák útmutatá-
sával- végignézhette London 
történetét. Miután mindenki 
közös képeket készített ked-
venc sztárjainak viaszfigurái-
val, a világ egyik legismertebb 
bevásárló utcája felé vettük az 
irányt. Az Oxford Street a vásár-
lók paradicsoma: a végelátha-
tatlan kavalkádban az olcsó 
szuveníreket árusító boltoktól 
kezdve a méregdrága üzletekig 
minden megtalálható. Csupán a 
kirakatok nézegetésével is órá-
kat el lehet tölteni.  Ahogy 
sétáltunk az Oxford Streeten, 
beszélgettünk a tarka sálakat 
kínáló utcai árusokkal, akik 
vagy a tapasztalataik alapján 
vagy a portékájuk minél bizto-
sabb eladása érdekében nagyon 
jól tudták, hogy a magyar nõk 
szépek...

Hatalmas pozitívum, hogy 
majdnem minden sarkon van 
Londonban Starbucks Coffee. 
Egy hûvösebb, õszies napon, 
egy kimerítõ városi séta után jó 
nézni az esõben sietõ embere-
ket a kirakatból egy bögre forró 
kávé mellett.

Ami szerintem kihagyhatat-
lan egy londoni út során, az a 
Natural History Museum és a 
British Museum. Korosztályra 
való tekintet nélkül mindenki 
megtalálja a saját érdeklõdési 
körének megfelelõ dolgokat 
ezekben az épületekben. A 
Természettudományi Múzeum-
ban a dinoszauruszok világától 
a földrengés-szimulációig 
nagyon sok érdekes és különle-
ges dolgot láthattunk. A British 
Museum impozáns épülete a 
világ egyik legnagyobb, az 

emberiség történetével és kul-
túrájával foglalkozó múzeum-
nak ad otthont. Többek között 
rácsodálkozhattunk a rosetti 
kõre, a hatalmas görög, római, 
mezopotámiai szobrokra, és 
bepillanthattunk az egyiptomi 
múmiák különleges világába is.  
A British Museum üveggel 
fedett, belsõ udvarán üldögélve 
elgondolkodtam, hogy egy 
ilyen helyre milyen szívesen 
eljárnék én is Magyarországon. 
Az emberek francia leckét vet-
tek, találkoztak a társaságuk-
kal, randevúztak vagy csak 
megpihentek. De mindenki bol-
dognak tûnt… Sajnos mindkét 
múzeum körbejárása több 
napot igényelne és idõ szûké-
ben nem tudtuk teljes részletes-
séggel végignézni mindkettõt.

Másnap ismét az angol vidék 
felfedezésére indultunk. 
Elsõként a brit királyi család 
egyik legfontosabb, még ma is 
használt rezidenciáját, a 
windsori kastélyt látogattuk 
meg. Az ódon épületegyüttes 
falai közt sétálgatva elállt a 
lélegzetünk a hatalmas, pompá-
san díszített termektõl. Láttuk a 
királynõ tróntermét, ebédlõjét, 
fogadótermeit. Lehetõségünk 
volt megtekinteni a királynõ 
testõreinek õrségváltását is, ami 
szintén nem mindennapi 
élmény volt. Windsorból kora 
délután érkeztünk Oxfordba, 
ahol bemehettünk az Oxford 
Egyetemre is. Nagyon más, 
mint bármelyik magyar egye-
tem. A Harry Potterbõl jól 
ismert épületben sétálgatva 
kedve támad az embernek ott 
tanulni. Valahogy érezhetõ a 

történelem, a tekintély a falak-
ban. A diákokon is látszik az 
iskolájuk miatt érzett büszke-
ség. Nem lehet egyértelmûen 
megállapítani, hogy ezt ott 
nevelik beléjük, vagy az iskola 
falai között akaratlanul is rájuk 
ragad… 

A hétvége közeledtével elér-
kezett az utolsó napunk 
Angliában. Péntek reggel hosz-
szas pakolás, bõröndtaposás és 
szendvicscsomagolás után 
ismét buszra szálltunk.  A dél-
elõttöt a Towerben töltöttük, 
ahol megcsodáltuk a brit koro-
názási ékszereket, és betekin-
tést nyerhettünk az ország had-
történetébe, majd hajóztunk a 
Temzén egészen Greenwichig. 
A csillagvizsgálóban mindenki 
igyekezett ráállni az idõvonalra, 
hiszen itt megy át a „Greenwichi 
délkör”, a 0° délkör, ami hagyo-
mányosan a zónaidõ számítás 
alapja (GMT).

Látogatásunk végeztével egy 
utolsó pillantást vetettünk még 
Londonra, és a már bõröndök-
kel megpakolt busszal elindul-
tunk a Csalagút felé, majd azon 
átkelve célba vettük Párizst.  Itt 
még egy éjszakát töltöttünk 
tranzitszálláson. Reggel az 
indulást izgatott készülõdés 
elõzte meg. A borús idõ ellené-
re vidáman keltünk útra, hogy 
felfedezzük a francia fõvárost, 
sétáljunk Champs Élysées 
macskakövein. Egyértelmûen 
Párizs volt a leghangulatosabb 
a három nagyváros közül. 
Máshogy fújt a szél, mások vol-
tak az illatok, az emberek neve-
tése, a turisták is másmilyenek, 
akik Párizsba kirándulnak... 

Az Eiffel-torony lábánál hajó-
ra szálltunk, és a Szajnán halad-
va folytattuk a városnézést. 
Notre-Dame hatalmas falai 
között szinte láttuk a „torony-
õrt”, a katedrális  melletti téren 
friss croissant-t vettünk, beül-
tünk egy-a térre nézõ- kis kávé-
zóba, és egy kicsit beleéltük 
magunkat Franciaország bájá-
ba. London hûvös határozott 
épületei után a francia házak 
bujának, kézzelfoghatóbbnak 
tûntek. Az utcán harmonikás 
bácsik zenéltek, a karikaturis-
ták vázoltak, és mindenáron 
meg akarták értetni a járókelõk-
kel, hogy merre van a borkósto-
ló. Sajnos a szûkös idõ miatt 
csak felületesen ismerkedhet-
tünk meg a város leghíresebb 
nevezetességeivel, többek 
között a Louvre-ral a 
Diadalívvel. Láttuk a Sándor 
hidat, az Invalidusok templo-
mát, ahol Napóleon nyugszik, 
jártunk a Tülériák kertjében. A 
szajnai hajókázást követõen fel-
mentünk az Eiffel-toronyba, és 
megcsodálhattuk az éjszakai 
Párizs kivilágított utcáit is. 
Ekkorra már az idõjárási viszo-
nyok nem voltak túl kedvezõek, 
ám még a szakadó esõ sem volt 
képes elrontani a fényárban 
úszó Párizs panorámáját.

Késõ este indultunk haza, és 
20 órával késõbb ismét 
Mezõtúron voltunk. Észre sem 
vettük, milyen gyorsan elrepült 
ez a nyolc nap. Minden nehéz-
ség ellenére egy életre szóló 
élménnyel gazdagodtunk, 
hiszen ritkán adódik lehetõsé-
günk ilyen csoportban, szinte 
egy nagy családként világot 
látni. Az utazást rengeteg szer-
vezési munka elõzte meg, taná-
raink (különösen Pálné Balázs 
Ibolya tanárnõ) sokat dolgoztak 
azért, hogy ez megvalósuljon. 
Visszatekintve a kirándulásra, a 
fáradozás nem volt hasztalan: 
mindenki pozitív élményekkel 
gazdagodva tért haza, és ezt a 
hetet még sokáig megõrizzük 
az emlékezetünkben.

Szabó Fanni, Bordács Fanni 

11.E Teleki Blanka GimnáziumCsoportkép a British Múzeum elõtt
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Találkozás a mesterrel…

20 fõs gyereksereggel és az 
õket kísérõ szülõkkel, öt autó-
ból álló konvojjal indultunk 
Békésszentandrásra a 
KÉPKÖRREL (a Kossuth Iskola, 
Képzõmûvészeti Szakkörével), 
október 3-án hétfõn, egy gyö-
nyörû õszi délután. A komp 
szinte átsuhant velünk Szarvas 
irányába. Egykori tanítványom 
a révész látva a sok kicsi tekin-
tetet- ajándékba adta átkelé-
sünk már elõkészített költsége-
it.

A mester otthonában 
Békésszentandráson fogadott a 
nyugalmas akvarellek birodal-
mában, ahol megfér még a 
gyermekfényû olajfestmények 
társaságában a naiv bájú fada-
rabokból készített szobrok 
sokasága is, és persze felesége 
Lous Stuijfzand elgondolkod-
tató bronzszobrai is. 

A mester a család történetén 
át a vásznakon megjelenõ 
titokzatos figurákról, élmé-
nyekrõl beszél. Bemutatja a 
színes holland emberforgata-
got is. Élményei, gondolatai 
azonban vissza-visszatérnek a 
vizekhez, a vízpartokhoz. 
Gyermek majd fiatalkori fotóit, 

festés elõtt készített tömérdek 
vázlatait is elõveszi. Az idõ 
hamar elillan, de kedves invitá-
lásának engedve a Kálvária 
téren bemutatja azt az 
Emlékházat is, amely a telepü-
lés történetét eleveníti fel tûz-
zománc képekkel.

Megálmodója szintén õ. Az 
emlékház tetején elmaradha-
tatlan kellék, ugyanúgy, mint a 
vízparton felállított hatalmas 
alkotása az Andráskereszt. 

Visszafelé jövet megálltunk 
még a Körös árterében találha-
tó árvíz-védekezési emlékmû-
nél melynek alkotói Schütz 
Zoltán és Horváth István voltak 
(2006)

A délután hangulata, fényei, 
élményei közül mégis a talál-
kozás volt a legmeghatározóbb 
Három óra így eltöltve együtt a 
mester közelségében egy életre 
meghatározó rész marad a gye-
rekeinkben, tudom. Nem 
hasonlítható még a természet-
ben való fotósétához vagy az 
önfeledt tárlatlátogatáshoz  
vagy a zenehallgatással meg-
tûzdelt alkotói légkörhöz sem. 
A szakköri foglalkozási tervei-
met is próbálom úgy készíteni, 

hogy maradandó élmények bir-
tokosaivá váljanak a gyerekek..

Lóránt János Demeter festõ-
mûvész egyszerû bensõséges 
fogadtatása, ajándékai, invitá-
lása, humora és mély gyerme-
kekre rezonáló lelke a délutáni- 
õszi- hõt és derûadó színeihez 
hasonlítanak.

Két momentum még tõle, 
róla: 

- amikor arról beszélt a gye-
rekeknek, hogy mennyire cso-
dálja a gyerekrajzokat melyek 
könnyedek- egyszerûek, õ 
pedig a maga 73 évével mily 
nehézkesen dolgozik, mire 
megszületik az alkotás… 
(Hozzáteszem a mester 
Munkácsy–díjas, Érdemes 
Mûvész, Egry József és egyéb 
Díjak birtokosa.  2008-ig 77 díj 
tulajdonosa volt!)

A látogatás végeztével a tõle 
ajándékba kapott könyv dedi-
kálása következett. A mester 
hangosan mondta a KÉPKÖR-
nek szánt ajándék, a már leírt 
szövege mellé: 2011. szeptem-
ber… Ekkor megszólaltam már 
október 4-e van! Rövid gondol-
kodás után azt felelte: szep-
tember az harminc napos, meg 

négy. Így lett a szakkörnek 
ajándékozott könyvbe beleírt 
dátum szeptember 34-e.

Gyermekeinknek kellenek az 
igazi élmények. A találkozáso-
kat igazán nagy-(alázatos) 
emberekkel életem meghatáro-
zó részévé váltak gyermekko-
romban nekem is és azóta is 
munkáim mozgató rugóivá vál-
tak. 

A valódi, az egyszerû, az 
emberközeli hiszem, hogy a 
tehetséggondozás igazi lánc-
szemeivé válnak majd egyszer 
a gyermeki szívekben,

Ideillõnek érzem Tóth Árpád 
–Árnyból szõtt lélek versrészle-
tét:
„A fák szelíd, nagy árnyát nézni este
Szeretem én aranyszín dombokon,
Áldott az árnyak test nélküli teste,
Titkos kelméjük lelkemmel rokon;
Hisz Isten tán fenyõfák gyenge gyanta
Lehû árnyából, este szõtte meg,
S a furcsa mélabút ekként foganta,
Mely lágy redõin egyre ott remeg.
Áldott takács az Isten, s kincs a lélek,
Hányszor terítém csöndes fátyolát
Magam köré, és véle szépitélek,
Éles fényekkel bántó, vad világ!”
Nagy Ferenc KÉPKÖR vezetõje

Tehetségpont kapcsolattartója

Csabai Wagner József Terem
Iskolánk, a Kossuth iskola 

sok - sok újdonságot, innováci-
ót tartogat a közeljövõben is az 
iskolahasználók, a város szá-
mára.

Terveink között szerepel pél-
dául, hogy megújult iskolánk 
bizonyos tantermeit névvel lás-
suk el. Határozott szándékunk 
volt, hogy méltó elõdök nevé-
vel, az Õ örökségükbõl fakadó 
értékek bemutatásával ruház-
zuk fel azokat a helyiségeket, 
ahol dolgozunk. Fél éve vetet-
tem fel, hogy a rajz-technika 
tantárgynak és a KÉPKÖR-nek 
(Képzõmûvészeti Szakkör) 
helyet adó termünk a Csabai 
Wagner József festõ, építész 
nevét vegye fel.

Csabai Wagner József 
Mezõtúron élt, alkotott, tanított 
közel 22 évet. Itt halt meg 1967-
ben. Sok mezõtúri ihletésû 
munkája található szerte az 

országban kiállításokon, galéri-
ákban, aukciókon és a város-
unkban is. A hazai pasztellfes-
tészet egyik meghatározó kép-
viselõjeként tartják számon.

Terveink szerint 2012. május 
végére szervezzük a Mester 
születésének 124. évfordulójára 
a terem avatását. Nagy segítsé-
get jelentene, ha bármiféle írá-
sos, tárgyi emlék, fotó, rajz is 
kiállításra kerülhetne. Ha bárki-
nek a birtokában van a Mûvész 
által készített festmény, grafika, 
szívesen lefotóznám a doku-
mentumtárba. Minden a 
Mûvésszel kapcsolatos infor-
mációt, ötletet, segítséget szíve-
sen elfogadunk.

Elérhetõségem: Kossuth isko-
la, 5400 Mezõtúr, Kossuth út 
82. (Tel.: 06-56/350-114) vagy a 
nagy.ferenc1@gmail.com e-ma-
il cím.

Nagy Ferenc rajztanár

50 éves óvoda

Jeles napra ébredtek a Gyermek-kert (Kilián) óvoda gyermekei és 
dolgozói november 4-én pénteken, hiszen 50 éves lett az intéz-
mény. Ez alkalomból rendezett ünnepségen a megjelentek nem 
csak egy kedves mûsort tekinthettek meg, hanem az újonan meg-
nyílt Ovimúzeumot is, amely az elmúlt idõszak emlékeit õrzi. 
Ötven év nagy idõ, amely alatt sok változást élt meg az intézmény 
és a világ, de a teremteni vágyás és a gyermekszeretet töretlen 
maradt.         -szerk.-



Pannóniával a kínai
olimpiára

Nagy érdeklõdés mellet zajlott, a 
közösségi házban a Túri Motoros 
Klub által szervezett elõadás, 
melynek meghívott vendége Treszl 
Gábor volt. Az õ Pannónia-
expedíció címû könyvének fényké-
pes-videós bemutatóján az érdek-
lõdõk megismerkedhettek a Paks - 
Peking utazás élményeivel. 
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A Túri Fazekas Múzeum hírei
Fazekasok találkozója

Október elsõ hétvégéjén hat-
vannál több, Mezõtúrhoz kötõ-
dõ fazekas, kerámikus, díszítõ 
vett részt azon a szakmai talál-
kozón, melyet immáron harma-
dik alkalommal szervezett meg 
a múzeum. A helyben élõ szak-
emberek mellett az ország szá-
mos vidékérõl érkeztek vendé-
gek, akik valaha itt tanultak, 
dolgoztak, és akik ma is kötõd-
nek városunkhoz.

A program délutáni részét 
elõadások alkották. Batta Attila 
alpolgármester úr köszöntõje 
után Csupor István fõmuzeoló-
gus és Vörösváry Ferenc kerá-
miagyûjtõ közös, nemrégiben 
megjelent, az alföldi népi kerá-
miát tárgyaló albumukat mutat-
ták be. Dr. Csonka Takács 
Eszter, a szentendrei központú 
Szellemi Kulturális Örökség 
Igazgatósága igazgatója a kultu-
rális örökségrõl tartott elõadást, 
illetve a múzeum részérõl 
Pusztai Zsolt beszélt Mezõtúr, a 
témában elért eredményeirõl, 
illetve a további tennivalókról.

Az esti programba való átve-
zetésként az összegyûltek 
köszöntötték két kiváló szaktár-
sukat, Búsi Lajost és Trinyik 
Istvánt. Mindketten idén ünne-
pelték hetvenedik életévüket. 
Itt is kívánunk nekik jó egészsé-
get és még sok tartalmas, alko-
tással teli évet.

Az est hátralévõ részében 
kötetlen formában, jó hangulat-
ban, a vacsora után hajnalig 
beszélgettek a múzeum termei-
ben, udvarán a régi barátok, 
munkatársak.

Köszönjük Mezõtúr Város 
Önkormányzata anyagi támo-
gatását, valamint Fazekas Lajos 
szakács munkáját!

Búcsú Tóth Gézától
Október 24-én Budapesten, a 

Fiumei úti Sírkertben búcsúz-
tak rokonai, barátai, munkatár-
sai és tanítványai Tóth Géza 
fazekastól.

A magyar fazekas- és 
kerámikustársadalom egyik leg-
ismertebb tagját veszítette el. 

Családja és szakmája révén is 

ezer szállal kötõdött 
Mezõtúrhoz. Míg városunkban 
élt, illetve amikor Budapesten 
volt otthona, munkája, akkor is 
mindig hirdette, hogy mennyit 
tanult a mezõtúri mesterektõl.

Kétkezi alkotó mellett gon-
dolkodó oktató, tanár is volt, 
számos fazekas, kézmûves 
köszönheti Gézának pályája 
indulását és a biztos szakmai 
alapokat.

Munkáit számos közgyûjte-
mény õrzi, a Túri Fazekas 
Múzeum állandó kiállításában 
egy tucat kerámiája tekinthetõ 
meg.

Intézményünk és a 
Hagyományok Háza - Népi 
Iparmûvészeti Múzeum 2012-
ben emlékkiállítással kíván tisz-
telegni Tóth Géza munkássága 
elõtt.

Nagykörûi kiállítás
A Fazekas Múzeum anyagá-

ból válogatott idõszaki kiállítás 
nyílt a Magyarország cseresz-
nyés kertjeként is emlegetett 
Nagykörûben. A faluban mûkö-
dõ több (!) kiállítóhely közül 
mi a történeti anyagból és a mai 
alkotók kerámiáiból összeállí-
tott tárlatot a Nagykörû 
Galériában rendezhettük be. A 
kiállítás december 10-ig tekint-
hetõ meg. (Információk: www.
nagykoru.hu; nkgaleria@gmail.
com)

Évvége a múzeumban
Állandó kiállításaink mellett 

jövõ év februárjáig látogatható 
aktuális idõszaki kiállításunk, A 
munka és élet - Szemelvények a 
mezõtúri iparosmûhelyek törté-
netébõl címû tárlat.

Felhívjuk a látogatók, érdek-
lõdõk figyelmét, hogy a múze-
um 2011. december 11.- 2012. 
január 17. között technikai okok 
miatt zárva lesz, a múzeum 
bemutatását csak elõre beje-
lentkezett látogatóknak tudjuk 
biztosítani. (Bejelentkezés tele-
fonon: 06 30/315 16 27, vagy 
e-mailben: fazekasmuzeum@
gmail.com)

Pusztai Zsolt muzeológus

Kedves Mezõtúriak!
2011. december 2.-án

17 órakor a
Közösségi Ház

nagytermében kerül
megrendezésre városunk tehetség-
kutató versenye, ahol a mezõtúri 
általános iskolás gyerekek mutat-
ják meg tehetségüket.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!
Nézzük meg együtt, kik lesznek 
Mezõtúr Kiscsillagai 2011-ben!

November az egészség hónapja!

A közösségi ház vendége 
2011. november 9-én Dr. Bakti 
Éva homeopátiás orvos volt. A 
jelenlévõk egy rendkívül érde-
kes, mindenre kiterjedõ elõ-
adást hallhattak errõl a különle-
ges tudományról. Úgy gondo-
lom, rengeteg új információt, 
ismeretet adott át a doktornõ, a 
hallgatók betekintést nyerhet-
tek a homeopátia rejtelmeibe. 

Legközelebb november 24-én 
14 órakor várjuk a kedves érdeklõdõket a Henry Dunant klub meg-
hívottjának, Dr. Vizdák Márta gyógyszerésznek az elõadására 
szintén a közösségi ház nagytermébe!                               Orosz A.

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
és a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft.
Ebben az évben is meghirdeti a

„Legszebb Adventi Koszorú Készítõ”
Versenyt

A versenymunkák leadási helye: gyermekkönyvtár
Ideje: november 23-24 között

Kiállítás megnyitó: november 25-én 17,oo-kor
Ünnepélyes eredményhirdetés: november 27-én 15,30-kor

Várjuk a jelentkezéseket gyermek és felnõtt (amatõrök és profik) 
kategóriákban. A koszorúk formájával kapcsolatban mindent sza-
bad! Lehet hagyományos, de akár extravagáns térkompozíció is. 
Törekedjünk a természetességre és kerüljük a mûanyagot.
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Sport hírek

NB II. Férfi asztalitenisz 
mérkõzés

Hortobágy (2011 10. 16.)
Hortobágyi ASE-Mezõtúri 

AFC I. (2-16)
Mezõtúri pontszerzõk: 

Katona Gergely, Szelei Szabolcs 
4-4,-Kocsis István, Szõllõsi 
Péter 3-3, és Kocsis- Szelei és 
Szõllõs-Katona párosok.
NB III. Férfi asztalitenisz 

mérkõzés
Apagy (2011 10.15.)
Apagy SE III. Mezõtúri AFC 

II. (1-17)
Mezõtúri pontszerzõk: Gelei 

Sándor, Papp Dávid, Kovács 
Sándor 4-4, Tóth nNorbert 3, és 
Kovács-papp, és Gelei-Tóth 
párosok.
NB II. Férfi teke mérkõzés

Budapest (2011 10.16.)
 Rákoshegyi VSE-Mezõtúri 

AFC (6:2 faarány: 3074-2988)
Rákoshegy: Hudomiett (483), 

Bandkla (514), Kiss (472), 
Lekoczky (521), Hattnek (521), 
Kéki (571)

Mezõtúr: Rácz (537), Bézi 
(471), Egei (540), Neumann 
(455), Fodor (479), Bordács 
(506)

Az egységesebb hazai csapat 
szerezte a bajnoki pontokat.
NB II. Férfi teke mérkõzés

Szentes (2011 10.22.)
Szentesi TE.-Mezõtúri m AFC 

(5-3; faarány: 3013-2965)
Szentes: Gulyás (486), Szabó 

(498), Staberecz (538), 
Dömösdi (490), Török (496), 
Krafoehwill (505) 

Mezõtúr: Neumann (445), 
Rácz (525), Fodor (489), Egei 
(518), Bordács (493), Polgár 
(495)

Kis szerencsével pontot sze-
rezhetett volna Mezõtúr csapa-
ta.

NB II. Férfi asztalitenisz 
mérkõzés

Mezõtúr (2011. 10.28.)
Mezõtúri  AFC I.-MTK I. (12-

6)
Mezõtúri pontszerzõk: Szelei 

Szabolcs, Katona Gergely 4-4, 
Kocsis István 3, Szõllõssi Péter 
1.
NB III. Férfi asztalitenisz 

mérkõzés

Mezõtúr (2011. 10. 28.)
Mezõtúri AFC II- Karcagi 

Kováts DSE (12-6)
 Mezõtúri pontszerzõk: 

Kovács Sándor, Papp Dávid 2-2, 
Gelei Sándor1, És Gelei- Tóth 
páros.
NB II. Férfi tekemérkõzés

Mezõtúr (2011. 11.06.)
Mezõtúri AFC- Bp. Olajos TK 

(3-5 (faarány 2740-2832))
Mezõtúr: Rácz (417), Hegyi 

(470), Neumann (413), Fodor 
(459), Bordács (490), Polgár 
(491)

Bp. Olajos: Földvári L. (529), 
Földvári B. (464), Miskolczi 
(442), Andrási (438), Vadász 
(459), Mohácsi (500)

A tartalékos mezõtúri csapat 
sajnos vereséget szenvedett.

NB II. Férfi asztalitenisz 
mérkõzs

Jászberény (2011.11.06.)
H. General ASE II- Mezõtúri 

AFC I. (5-13)
Jászberényi pontszerzõk: 

Krebsz Zoltán 2, Varga Attila 1, 
Matalin Bogdán 1, és Varga 
Krebsz páros.

Mezõtúri pontszerzõk: Szelei 
Szabolcs 4, Katona Gergely3, 
Szõllõsi Péter 3, Kocsis István 2, 
és Katona- Szõllõsi páros.

NB II. férfi asztalitenisz 
mérkõzés

Mezõtúr, (2011. 11. 12.)
Mezõtúri AFC – Kisújszállási 

VSE (16-2)
Döntõ fölénnyel nyerték a 

hazaiak a megyei rangadót.
Mezõtúri pontszerzõk: 

Katona Gergely, Kocsis István, 
Szelei Szabolcs 4-4, Szõllõssi 
Péter 2, Katona –Szõllõssi és 
Kocsis-Szelei párosok.

Vendég pontszerzõk: Ágoston 
István, Leskó László 1-1.
NB III. asztalitenisz mér-

kõzés
Kisvárda, (2011. 11. 12.)
Kisvárdai SE - Mezõtúri AFC 

(9-9)
Mezõtúri pontszerzõk: 

Kovács Sándor 3, Papp Dávid 2, 
Gelei Sándor, Tóth Norbert 1-1, 
Kovács-Papp és Gelei-Tóth 
párosok.

Búzi Lajos
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Készenléti gyógyszertár
November 18-24-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22. 
Tel.: 350-993
November 25- december 1-jéig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5. 
Tel.: 350-044

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

Ü G Y E L E T E K

Nándori Kitti Panka
(Nándori Anita)

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Sólyom Ferenc élt 62 évet,
Máté Imre élt 83 évet,

Sajtós Sándorné Balog Erzsébet élt 78 évet,
Nagy Antalné Szilágyi Erzsébet élt 71 évet,

Karsai Lajos élt 55 évet,
Takács István élt 79 évet,

Kerékgyártó István élt 70 évet,
Magda Sándorné Veres Klára élt 61 évet,
Németh Sándorné Veres Ilona élt 83 évet.

Videotéka eladó a 
Közösségi Házban. Jól 
bejáratott, nagy vendég-
körrel rendelkezõ közpon-
ti helyen. Ugyanitt DVD 
vásár 200,-Ft-tól! Érdek-
lõdni a helyszínen minden 
nap: 14-20 óráig

Malavolti Emili
(Lantai Anett)

Gajdos Máté
(Huszárik Marianna)

Gratulálunk!
A Szív-Ért klub november 

9-én, szerdán ünnepelte fenn-
állásának 25. évfordulóját a 
közösségi házban. Az ünnep-
ségen köszöntötték Fróna 
Zsigmondot, aki immár 20 
éve vezeti a klub minden nap-
jait. 

December 4-én vasárnap 
a Magyar Állami Opera-
házban megnézzük Mozart: 
Don Giovanni Címû operá-
ját. Jegy és busz együttes 
ára 3800 Ft. Érdeklõdni a 
Felnõtt könyvtárban. 
Indulás 14.30

Színház
Értesítem a Szolnoki Szigligeti 

Színház Gózon-bérlet tulajdono-
sait, hogy a következõ elõadásra 
december 1-jén kerül sor. 
Mûsoron: Móricz Zsigmond: 
Légy jó mindhalálig. Musical. 
Indulás: 17,30-kor a Közösségi 
Ház elõtti parkolóból. Papp Erika
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