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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Azt beszéli már az egész város…
1. Sokaknak elege lehet: mindig az iskolák vannak az újságban. Vagy tágra nyílt szemû gyerekek érnek el csodálatos sikereket csodálatos kirándulásokon,
vagy a tanárok nyávognak, pedig
más is rosszul érzi magát. Más
munkahelyén is vannak változások, mégsem ír. És persze igazuk
van. Csak hát mindez annyit
mutat, hogy demográfiai katasztrófa van, Mezõtúron különösképpen. Az elsõ kapkodás még
az iskoláké, az utolsó az lesz,
amikor néhány évtized múlva az
idõsek otthonaiból jönnek már
csak a különbözõ hírek a tágra
nyílt szemû lakók csodálatos
kirándulásairól, bizonygatva,
hogy melyikük a jobb, melyiket
érdemes választania a még meglevõ néhányaknak. Aztán néma
csönd: Mezõtúr megszûnt létezni.
De hadd szóljak még egyszer.
Mert Mezõtúr talán legnagyobb
értelmiségi közösségérõl van
szó. Mezõtúrnak azon épületérõl
van szó, amelyik még a Körös
gátjáról is látszik. Arról az iskoláról, amely sok-sok nem mezõtúri számára elsõként és egyetlenként ugrik be, ha Mezõtúr
nevét hallja.
2. Az írás szubjektív, az én
álláspontomat tükrözi, nem
egyeztettem a kollégáimmal.
3. Az ügy. Karácsony elõtt két
hosszú értekezletünk volt. Az
elsõn ismertették a polgármester
úr elképzelését: a katolikus egyház a fõiskola épületében felsõoktatást indítana, de hiányolják
a középfokot, így elõbb-utóbb
azt is elkezdenék. Egy harmadik
középiskola Mezõtúron tovább
növelné a bizonytalanságot, nem

lenne jobb, ha a Telekirõl elkezdenénk tárgyalásokat a katolikus
egyházzal? Hosszú vita után úgy
döntöttünk, hogy mi ne kezdeményezzük. Mert pont azt
veszíthetjük el, amit iskolánkban szeretünk: a sokszínûséget
is, és azt, ami a pedagógia elsõ
számú feltétele, a kongruenciát.
Azaz hogy a tanár azonos legyen
önmagával. És ennek az erõsen
szekularizált országnak az átlagosnál erõsebben szekularizált
vidéke biztosan igényt tartana
nem egyházi oktatásra is.
A második értekezleten a polgármester úr beszélt a lehetõségekrõl. Vagy állami fenntartás,
vagy a katolikus egyház. (Az
állami fenntartással akár még
nem is feltétlenül történne baj
normális országban, de nem
nálunk, ahol semmit sem lehet
tudni.) Az egyházzal viszont tárgyalhatunk a feltételekrõl.
Aztán a tantestület megszavazta, hogy kezdõdjenek el a
tárgyalások, és a végén eldönthetjük, hogy elfogadjuk-e az
eredményt. Egyik értekezleten
sem emeltem fel a kezem, hiába
mondták: ne legyen tartózkodás.
Mert azt látom: az eddigi életem-

ben csakis pillanatnyi, kicsi hátrányaim adódhattak abból, ha
csak azért is tartottam magam a
meggyõzõdésemhez, viszont
saját hõsködésemmel nem
veszélyeztethetem sok-sok kedves kolléga egzisztenciáját.
4. Többször megkérdezték
már tõlem: ilyen családi örökséggel hogyhogy nem vagyok egyházi iskolában?
A kérdésre két oldalról lehet
válaszolni. A családi örökség
felõl: nagyapám, a nyomorult
ormánsági kicsi falu tudós lelkésze bizony nagyon keserû sorokat is le tudott írni saját egyházáról. (Lásd: A lélek harangja c.
kötetét). És máig emlékszem
arra a rideg hangulatra, amelyet
már kicsi gyerekként megéreztem ’61-ben, amikor édesapámat
idehelyezték lelkésznek. Õ aztán
elkezdett dolgozni, „sajna” a
földi macskajancsiknál, a dicsõségnél, pénznél sokkal jobban
érdekelték õt a Kun János bácsik,
Fadgyas Margit nénik, Herbály
Imre bácsik. Arra is emlékszem,
hogyan próbált bánni vele olajfestményben megörökített kollégája.
A hetvenes évek végén a püs-

pök kitalálta, hogy beviszi
Debrecenbe, édesanyám majd
megy a Református Kollégiumba.
Erre édesanyám: „De hát én a
Telekiben tanítok, hogy mennék
oda?” Ennyit az örökségrõl.
És hogy miért nem vagyok ott?
Pedig lehetnék. Mert hívtak már
Budapestre, Pápára. És hívnak
mások is: a múlt nyáron is tartottam
foglalkozásokat
a
Csillagpont nevû nagy református ifjúsági táborban. Ebben a
táborban hallottam egy mondatot Kálmán Attila tatai igazgató
szájából: „Az egyházi iskola
több (mint a nem egyházi)”. Ott
voltam egy egyházi iskola ballagásán is. A szolgáló lelkész a
gyerekeknek(!) mondta a szószékrõl: ti többek vagytok azáltal, hogy idejártok.
Itt a válasz a kérdésre: ha ez
így van, akkor kutya kötelességem a „több” vagy a „nem több”
közül a „nem több” iskolát,
„nem több” gyereket választani,
és úgy dolgozni, hogy ha már az
iskolája nevétõl nem is, közös
munkánktól viszont õ is lehessen több! Saját magánál több
persze, nem másokhoz képest!
És én sem szeretnék a fenntartóm jogán eleve több lenni. Mert
ez a családi örökség.
5. A Teleki egyik legfõbb erényének tartom, hogy mindenki
azonos lehet önmagával. Nem
„kommunista iskola”, ahogy a
suttogó propaganda terjeszti.
Városi ünnepségen két kollégám
viszi az evangélikus egyház
koszorúját, más csendesnapokra
jár a katolikusokhoz, megint
más nyugodtan lehet vallástalan.
Nyilvánvalóan lehetnek olyan
folyt a 2. old.

Erzsébet program

3. old. „Látja Isten, hogy állok a nap elõtt”

5. old.

Megjelent az új civil törvény

3. old. Programok Mezõtúron

6. old.

Életet menthet

4. old. Küldjön egy képet...

7. old.
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egyházi iskolák, ahol a tantestület túlnyomó többsége ugyanezt
meg tudja tenni, mert tényleg
fenntartója hitében él, de
nekünk a sokszínûségbõl kell
bemenni egyetlen világnézet alá.
Néhány kollégám az ismert
mondattal érvelt: úgyis becsukjuk az ajtót az osztályba lépve.
Na, ez a „becsukott ajtó” számomra elfogadhatatlan. Legalább is világnézetben. Hogy mást
játszom kint és bent. Mert rombolja a gyereket.
Egy aprónak tûnõ, de a lényeget bemutató példa. Az idei szalagavató mûsor részeként az
egyik kollégám egy Bibliát tett az
útra kelõ fiú tarisznyájába.
Váltás esetén sokkal nehezebb
lesz a dolga. Mert most még
megadta az Istennek, ami az
Istené, akkor viszont már könynyen megkaphatja rosszindulatúaktól, hogy megadta a császárnak is, ami a császáré: hozta a
kötelezõt…
6. Nagyon kevés ismeretem
van a katolikus egyházról. A
helyi katolikus iskoláról is csak
annyi, hogy rajtuk nem látom a
fent említett gõgöt, már láttam jó
elõadásukat, és hogy a Pink
Floyd-mûsorunk próbáit jó szívvel kisegítették a tornatermükkel. És tanítottam az Apor Vilmos
Katolikus Fõiskola néhány
dráma szakos osztályában is.
Nyolc éve elkeveredtem egy
katolikus tanártáborba. Nagyon
jó emberekkel találkoztam, jól
éreztem magam. De volt számomra borzalmas pont is: az
egyik foglalkozást a pap azzal
zárta le, hogy akkor most megmosná a lábunkat, mint Jézus a

tanítványokét. Ekkor majdnem
elszaladtam. Egy kicsit sokalltam a misék számát is, de én
mentem oda, természetesen
alkalmazkodtam, és kicsit kívülállóként ugyan, de végigültem
õket az utolsó padban.
Itt a lényeg: én mentem oda,
én alkalmazkodtam. Vajon megtörténhet-e ez fordítva is? Hogy
mi itt vagyunk, idejön az egyház, és alkalmazkodik hozzánk?
Hogy azt mondják: az intézményrendszerünk így teljes,
szervezési szempontból nekünk
így jó, ti pedig tegyétek azt, amit
eddig. Már láttam ilyet: egy holland középiskolában csak a harmadik nap derült ki, hogy egyházi fenntartású iskolában vagyok,
azóta sem tudom, melyik felekezetében. De Hollandia az
Hollandia, nálunk most az egyházaknak a Madách konstantinápolyi színébõl ismert nyomulós arcát is látom. Nekem a római
szín Péter apostola jobban tetszik – hátha egyszer ez az attitûd
erõsödik meg.
7. Nagyon nehéz a kérdés.
Akarjuk-e, hogy legyen világnézetileg sokszínû középiskolánk?
Vagy inkább azt akarnánk, hogy
egy (végül is jól mûködõ) szervezet jöjjön, és tegye rendbe a
dolgokat, még ha világnézetileg
nem is független módon? És mit
hoz a jövõ? Mert ne legyenek
kétségeink: ha a politikai inga
átlendül a másik oldalra, épp
olyan könyörtelen vissza-összeszét-átrendezésben lesz részünk,
amilyenben most élünk.
8. Mi lesz, ha megtörténik a
változás? Semmivel sem vagyunk
gyengébb tanárok sem képzett-

Meghívó
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület
tisztelettel meghívja Önt,
családját, barátait a
Mezõtúr híres szülöttei-

125 éve született Czebe Gyula
bizantinológus
címû elõadásra. Az elõadás ideje és helye:
2012. február 10. 14 óra a Közösségi Ház
(Szabadság tér 17.) I. emelet 124-es terme.
Elõadó: Farkas Zoltán egyetemi docens
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

ségben, sem gyakorlatban, sem
mentalitásban, mint az ötven
kilométeres körzetben dolgozó
tantestületek. Fantasztikus dolgokat csináltunk az elmúlt évtizedekben, években. A váltás esetén sem fogjuk elfelejteni soksok évig tanult szakmánkat.
Végig kell gondolni, hogy melyik
program fontos a gyereknek.
Környezetvédelem, vízgazdálkodás? Mind a kettõ a jövõ szakmája. Kereskedelem? Milyen komolyan végzik munkájukat az üzletekben gyakorlatozó gyerekek
szép fehér köpenyükben.
Dráma-kommunikáció? Túlzás
nélkül a legkorszerûbb szemléletû koncepció a környéken. Akit
részleteiben érdekel, elmesélem.
Addig nézze végig a Teleki honlapján a videotár felvételeit a régi
János vitéztõl a legutóbbi szalagavatóig. Itt meglepõ mennyiségben láthat tudást, ízlést, igényességet, friss levegõt - amelyekre
szüksége van a gyerekeknek
(http://sites.google.com/site/
teleki1897/videot ar).
Budapesten, itt-ott kell beszélnem arról, mi mindent csinálunk, már hétezren nézték meg
egyik felvételünket a neten. Ha
csak a pénzbõl ért valaki: a drámaórákon négy éven keresztül
ingyen kap a gyerek olyan,
könyvbõl nem megtanulható
tudást, amelyhez hasonló tréningekért felnõtt korban akár alkalmanként kell majd tízezret fizetnie. Az ígéret szerint új fenntartó
esetén is folytathatjuk fontos
munkánkat.
9. Amikor a 2007-es összevonás után jött a 2008-as összevonás, amit a 2009-es, az évkezdet-
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re idõzített ablakcsere követett,
én is méltatlankodtam, de aztán
kiderült: ebbõl is lehet pedagógiai hasznot teremteni. Nagyon
vicces volt például a színpad
feletti öltözõben matekórát tartani. Ahol a sarokban ott volt a
vizet már régen nem látott koszlott zuhanyzó. És milyen jó lehetõség volt a két épület közötti
vándorlás a gyerekekkel való
beszélgetésre. A méltatlan helyzeteknek megvan az az elõnye,
hogy a gyerek érezheti: a tanárral egy oldalon van.
De meg kell mondanom: méltatlannak tartom azt is, ha ilyen
több évtizedes múlttal, ilyen
tudással pitiáner beiskolázási
harcokba kell keverednünk. A
városnak fel kellene fognia, hogy
a gyerekeknek égetõ szüksége
van arra a szellemi tõkére, amit
nálunk megtalál. E pillanatban
úgy vagyok, hogy ha az az ára a
Teleki megbecsülésének, fejlõdésének hogy fenntartót váltson,
ám tegye. És ha végképp nincs
más út, részemrõl mégiscsak
mulatságosabb református lelkészek leszármazottjaként kicsi
távolságtartással venni részt a
folyamatban.
Ahogy kollégáimat ismerem,
mi a váltás esetén sem áltatjuk
gyerekeinket azzal, hogy többek
másoknál. Nem használjuk õket
díszletelemként földi hatalmasságok dicsõségének ünneplésére.
Ha mégis eltévednénk, remélem, lesz bennem erõ továbblépni, és keresni egy jó kis „mezítlábas”, emberi iskolát, ha még
egyáltalán lesz olyan.
Achs Károly

A 626. Szakképzõ Iskola és Kollégium a Teleki Blanka
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Tagintézménye köszönetet mond az alábbi támogatóknak, akik
hozzájárultak a Szalagavató bál sikeres megrendezéséhez:
Bihari Gábor, Almásy Kastélyhotel Kétpó, Boszorkánykonyha
Gyorsétterem-Panyik Imre, Hellas 2004. Bt. Túrkeve-Tóth Tibor,
THÁLIA Szépségszalon, Túrkeve- Patkósné Kohári Ibolya.
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2011.
évi pályázatai
A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány pályázatot hirdetett meg a szociálisan
hátrányos helyzetû személyek részére üdülésük,
pihenésük, rekreációjuk
elõsegítése érdekében.
A Kormány döntése szerint
útjára indul az Erzsébetprogram, azaz a szociális üdültetés új rendszere.
Pályázatok:
•„Feltöltõdés”
Pályázat
Nyugdíjasok részére
•„Élmény Együtt” Pályázat
Nagycsaládosok részére
•„Vár a pihenés” Pályázat
Fogyatékossággal élõ személyek részére
•„Pihenõ
gondoskodás”
Pályázat
Szociális,
Gyermekvédelmi
és
Gyermekjóléti Intézmények
munkavállalói részére
A szociálisan rászorulók üdülési szolgáltatás formájában
részesülhetnek támogatásban,
amelyet állami tulajdonban
lévõ üdülõkben vehetnek
igénybe.
A pályázatok benyújtási

határideje: 2012. január 16-február 29.
FONTOS TUDNIVALÓ
NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE A
„FELTÖLTÕDÉS”
PÁLYÁZATHOZ!
A pályázat benyújtásához
szükséges a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság (NYUFIG) 2011. évi
havi nyugellátás megállapítását
tartalmazó igazolásának másolata. Ezt az igazolást a 2011-es
év elején kapta meg minden
nyugdíjas.
Bõvebb információ:
•http://www.mnua.hu
•Érdeklõdni lehet a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítványnál
munkanapokon 8-16 óráig az
alábbi telefonszámon: 06-1/37132-42
•Tájékoztatás kérhetõ a
Tourinform irodában személyesen (5400 Mezõtúr, Kossuth tér
1. sz. alatt), illetve a 06-56/350901-es telefonszámon.

Megjelent az új civil törvény
2011 decemberében a parlament elfogadta az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról
szóló CLXXV. sz. törvényt,
mely január elsején lépett
hatályba. A közkeletû nevén új
civil törvénynek hívott jogszabály egy helyen tartalmazza a
civil szervezetekre vonatkozó
legfontosabb elõírásokat. Csak
közhasznú jogállású szervezetek lesznek, melyek minõsítését
a bíróságok végzik egyértelmû,
egzakt feltételek
alapján.
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Közhasznú szervezet kizárólag
kettõs könyvvitelt vezethet. A
megszûnõ Nemzeti Civil Alap
(NCA) helyett a Nemzeti
Együttmûködési Alap biztosítja
a civil szervezetek kormányzati
támogatását. Megjelent a törvény végrehajtásáról szóló
350/2011 (XII.30.) Korm. rendelet is.
Tervezzük, hogy a közeljövõben (külön értesítéssel) jogi
és pénzügyi szakemberek bevonásával tájékoztatót tartunk az
új törvény gyakorlati alkalmazásáról.
Boldog Mária

Turisztikai munkacsoport
Mezõtúr Város Képviselõtestülete 2011. decemberében
munkamegbeszélésen tárgyalt
a Halásztelek-Túrtõ-Harcsás
holtágrendszerhez kapcsolódó
turisztikai elképzelésekrõl,
amelyen Pongrácz Zoltán, a
Mezõtúri Horgász Egyesület
elnöke tájékoztatójában hangsúlyozta az önkormányzati
tulajdonú területekben rejlõ
lehetõségeket.
A képviselõk egy munkacsoport felállítását javasolták
azzal a céllal, hogy mihamarabb kezdõdjék meg a terület
turisztikai célú hasznosítására
egy fejlesztési koncepció
kidolgozása.
A munkacsoport megalakulásáról decemberben született
döntés, melynek vezetõje
Herczeg Zsolt polgármester. A
csoport munkáját városi képviselõk, hivatali ügyintézõk,
civil szervezet és külsõs tagok
segítik.

A munkacsoport 2012. januárjában ülésezett elõször, mely
során kidolgozta munkatervét,
rövid és hosszú távú jövõbeni
elképzeléseit.
Elsõdleges feladat a rendelkezésre álló turisztikai adottságok hatékonyabb hasznosítása. Az önkormányzat, civil
szervezetek és vállalkozók
közötti helyi összefogás eredményeként komplex programajánlatokat állít össze a természeti és kulturális értékekre
alapozva.
Hosszabb távon egy helyi
összefogással megvalósítható
fejlesztési koncepciót dolgoz
ki
a
munkacsoport
a
holtágrendszer, illetve a város
egészének turisztikai adottságait figyelembe véve.
A turisztikai csoport munkájáról Mezõtúr város lakosságát
rendszeresen
tájékoztatni
kívánom.
Herczeg Zsolt polgármester

Ökumenikus imahét
Történelmi egyházaink az
elmúlt héten ökumenikus imahétre, közös imádkozásra hívták híveiket, és minden keresztyén értéket tisztelõ városlakót.
Az imahét a „változás” jegyében szervezõdött, a keresztény
egység erõsítésére. Az igehirdetést egyházaink lelkészei közösen végezték. A helyszínek:
Római Katolikus Templom,
Református Gyülekezeti Terem,

Református Idõsek Otthona,
Evangélikus
Templom,
Református
Kollégium
Díszterme. Igehirdetõ lelkészek: Beszterczey András református lelkész, Mihalina László
református lelkész, Fazakas
László református lelkész,
Kocsik Mónika evangélikus lelkész, Éger Ádám református
lelkész, Ondavay Tibor római
katolikus fõesperes.
K.M.É.

2012. január 8-án tette le az esküt a Református Egyház nyilvánossága elõtt a
6 évre megválasztott presbitérium.
A Mezõtúri Református Egyházközség Presbitériuma: Dr. Kun Elemér,
Bányainé Nagy Mária, Csepi József, Dávid Anikó, Dr. Dávidházy Gábor,
Ecsedi József, Fazekas Lajos, Gulyás László, Hártó Balázs, Király István,
Kissné Mikes Éva, Kocsis István, Körmendi Zoltán, Makai Józsefné, Patkós
Attila, Dr. Pályi Sándor, Seres János, Szabó Károly, Dr. Tóth István, Zoltán
Ferenc, Vasas István.
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A segítõ szakemberek ünnepén
„Csak azok lesznek igazán boldogok,
akik keresték
és megtalálták hogyan lehet másokat
szolgálni.”
-Albert Schweitzer-

A „Bíró Kálmánné Bakos
Ilona” Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Idõsek Otthonában 2011.
november 18-án tartottuk a
Szociális Munka Napját. E napon
ünnepélyes keretek között mondunk köszönetet a szociális
munkások és szociális munkát
végzõk áldozatos munkájáért.
A jelenlévõket köszöntötte az
igazgatói megnyitót követõen, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyûlés alelnöke Borbás Zsolt
úr, valamint Mezõtúr Város
Önkormányzata nevében Batta
Attila Viktor alpolgármester úr.
A Csíder István által vezetett
Tücsök Citera Zenekar vidám

elõadását követõen a „Dr. Ignácz
István Segítsége Alapítvány”
kuratóriumának
elnöke,
Jánosiné Dr. Bene Ildikó átadta
az alapítvány 1.000.000 Ft-os
adományát az intézmény részére.
Az adomány a 20 férõhelyes
mozgásfogyatékos részleg bútorzat és textília cseréjére, valamint
egy fõ jutalmazására fordítható.
A „Dr. Ignácz István Segítsége
Alapítvány” 2003-ban alakult,
intézményünk volt igazgatója,
Dr. Ignácz Istvánné Gabika
jóvoltából, aki elhunyt férje - a
JNSz megyei tiszti-fõorvosemlékére alapította. Az ünnepségen részt vettek az alapítvány
kuratóriumának
tagja
is:
Bordásné
Ignácz
Ildikó,
Náhoczkiné Ignácz Gabriella,

Életet menthet

Képünk illusztráció

Tavaly októberben a városi
kispályás labdarúgó bajnokság
egyik mérkõzésén újra kellett
éleszteni egy sportolót. A fiatalember életéért a helyszínen
három sporttársa küzdött az
orvos és a mentõk megérkeztéig.
A történtek után Harmath
Mihályné képviselõasszony
gyûjtést szervezett egy orvosi
defibrillátor készülék beszerzésére. A város sportszeretõ vállalkozói által hamar összejött
az adomány és az összegen
vásárolt életmentõ készüléket
december közepén adták át
ünnepélyes keretek között a
sportcentrumban.
A városi korház vezetõi csat-

lakozva a jótékonysági felajánláshoz vállalták, hogy ingyenes
tanfolyam keretében tanítják be
a defibrillátor kezelését. Január
16-án Dr. Babák Bernadett fõorvos és Patkós Sándor mentõtiszt által tartott tanfolyamon
42 fõ testnevelõ, edzõ, sportvezetõ és sportcentrumi dolgozó
sajátította el a készülék használatát.
Tisztelt Támogatók! Ezúton
szeretném
megköszönni
magam és sporttársaim nevében, hogy az adományukkal
lehetõvé tették a biztonságosabb körülmények közötti sportolás lehetõségét.
Barta Gyula
Sportágazat vezetõ

Zuppán Zoltán és Baranyi Imre.
Az alapítvány az intézmény gazdasági részlegvezetõjét Nánásiné
Szõke Évát jutalmazta 30 éves
lelkiismeretes szakmai munkájáért.
A Szociális Munka Napja
alkalmából a kimagasló és lelkiismeretes munkájáért kitüntetõ
díjban részesítette az intézmény:
Bartúcz Józsefné ápoló-gondozót, Klenyárné Szabó Eszter
mentálhigiénés munkatársat, és
Oláh Mihályné szakácsot. A
kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!
Az ünnepség zárásaként az
Intézmény bejáratánál található
márványtábla
leleplezésére
került sor, mely örökül hirdeti az
utókor számára, hogy a „Dr.
Ignácz
István
Segítsége

Alapítvány” támogatta az
Intézmény mozgássérült részlegének korszerûsítését.
Ezúton is szeretném az intézmény lakói és dolgozói nevében
hálás szívvel megköszönni az
adományozó alapítvány kuratóriumi elnökének, a kuratórium
tagjainak és Dr. Ignácz Istvánné
Gabikának, hogy támogatták az
intézmény fejlõdését, korszerûsítését hiszen ez által is szebb és
otthonosabb lett az idõsek otthona.
Az intézményrõl és a Szociális
Munka Napja alkalmából tartott
ünnepségrõl további információkat tudhat meg az intézmény
honlapján:
www.mezoturiotthon.freewb.hu-n.
Kovács Anett Beáta
igazgató

Kilenc járást terveznek a megyében
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium (KIM)
a járási rendszer kialakításáról
szóló elképzeléseit. Országosan
168 járás, Budapesten pedig hét
úgynevezett körzet létrehozását
tervezik. A kormányhivatalok
járási hivatalainak legfontosabb
feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendõ államigazgatási feladatok ellátása lesz,
minden magyarországi állampolgár számára elérhetõ közelségben
és magas minõségben. A járások
és járási (körzeti) kormányhivatalok a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kezdhetik meg mûködésüket 2013. január 1-jével. A tervekrõl a kormany.hu honlapon
lehet olvasni és január 29-ig lehet
azokat
véleményezni.
Az
Országgyûlés elé várhatóan 2012
februárjában kerül a törvényjavaslat, a járási székhelyeket és
illetékességi területet meghatározó kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el a
kormány.
A megyében tervezett járások,
és az azokhoz tartozó települések:
Jászberény: Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, Jász-

felsõszentgyörgy, Jászfényszaru,
Jásztelek, Pusztamonostor
Karcag: Berekfürdõ, Karcag,
Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras
Kunszentmárton: Cibakháza,
Csépa, Cserkeszõlõ, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka,
Tiszakürt, Tiszasas
Mezõtúr: Mesterszállás, Mezõhék, Mezõtúr, Kétpó, Túr-keve
Szolnok: Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kõtelek,
Martfû, Nagykörû, Rákóczifalva,
Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek,
Szolnok, Tiszajenõ, Tiszasüly,
Tiszavárkony, Tószeg, Újszász,
Vezseny, Zagyvarékas
Tiszafüred: Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar,
Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaszõlõs, Tomajmonostora
Törökszentmiklós: Fegyvernek,
Kengyel,
Kuncsorba,
Örményes, Tiszapüspöki, Tiszatenyõ, Törökszentmiklós
Kunhegyes: Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszaroff,
Tiszagyenda, Tiszabõ
Jászapáti: Jászapáti, Jászdózsa,
Jászszentandrás, Jászjákóhalma,
Jászivány, Alattyán, Jászalsószentgyörgy, Jászkisér, Jánoshida,
Jászboldogháza, Jászladány)
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„Látja Isten, hogy állok a nap elõtt”
E címet viselte az a január
17-i Pilinszky est, melyet
Földes László, Hobo elõadásában láthatott a telt
házas közönség a Városi
Színházteremben. A
mûvész úrral a rendezvény
elõtt beszélgettem mezõtúri élményeirõl, érzésekrõl,
gondolatokról.
– Honnan a mezõtúri kötõdés?
– Itt voltam katona 1964-ben
és 1965-ben. Most is korábban
jöttem és kimentem az elhagyott laktanyába, ahol most egy
bútor-vállalat dolgozik, a körlet
és a többi helység megmaradt.
Elmentem az úgynevezett külsõ
õrségbe - ami egy lõszerraktár
volt - , az õrtoronyban ültem.
Ott hallottam elõször blues
zenét, a „Kis vörös kakas” c.
Rolling Stones számot, amit
meg is énekeltem/ írtam a
Rolling Stones blues címû egyik
elsõ dalomban. Keserû, de meghatározó élmény volt számomra
a katonaság. Nehéz körülmények között voltam, többször
álltam fenyítés alatt, hadbíróságra is akartak vinni, de nem is
ebbõl fakad a kötõdés. Sok mindent megtudtam magamról,
amit addig nem, annyira kiélezett volt a helyzet.

de az egész ország lakóinak?
seket hozott fel bennem a mû
mondanivalója. Ebbõl kivezetõ
útként találtam rá Pilinszkyre.
Csak olvasgattam a verseit, nem
gondoltam arra hogy estet csinálok belõle, de aztán olyan
sokat segített egyrészt az útkeresés, másrészt a hit, harmadrészt egyfajta belsõ szigor, hogy
hálából, vagy tiszteletbõl - mivel
meggyógyítottak, utat mutattak
ezek a versek - elhatároztam,
csinálok egy Pilinszky estet.
Ezzel két színházban játszom,
Debrecenben és a budapesti
Kamara színházban.

– A Hobo Blues Band Vadászat
címû albumán mond elõször
Pilinszky verset, akkor egyfajta kiútkeresés volt a célja a
költõ mûvei által. Most milyen
cél mozgatja?
– 2009-ben írtam egy Circus
Hungaricus címû monodrámát,
melybõl cirkuszi elõadást rendezett a barátom, Vidnyánszky
Attila, aki a debreceni színház
vezetõje. Nagyon elkeserítõ
lemez volt, bár nagy sikert aratott, mégis nagyon keserû érzé-

kal -, amit kaptam tõle.
Dolgozom egy forgatókönyvön,
filmelképzelésen a Vadászat c.
lemez újraértelmezése kapcsán.
Írok egy színdarabot egy világhírû szerelemrõl, amely Marina
Vlady francia színésznõ és
Vlagyimir Viszockij orosz színész, költõ, énekes között zajlott a ’60-as évek közepétõl
1980-ig. Kétszereplõs darab, egy

– Ezen kívül sok más költõ verseibõl is készít esteket, úgy
mint Villon, Shakespeare vagy
épp a The Doors, melynek
dalaival, illetve Jim Morrison
verseivel is foglalkozik. Mi
mozgatja Önt, hogy ilyen széles
palettán dolgozik?
– Én a magam részérõl szövegíró vagyok, gitározni sem
tudok, hogy saját szövegeimhez
megírjam a zenét. A szöveg
oldaláról jöttem és általában
olyan zenét játszom, amely erõsen igyekszik
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Tulajdonképpen
saját szabadságommal, vagy ha
azzal nem, saját jövõmmel játszottam 19-20 éves koromban.

– Nem nagyon osztogatok
tanácsokat, hisz magam is arra
szorulok. Úgy gondolom, hogy
ezekben a zenékben és versekben, melyeket játszok akár a
zenekarommal, akár a színházban, segíteni tudok azzal, hogy
elmondom az embereknek, számomra mi a fontos. Hogy ne
adják fel saját magukat. Úgy

olyan zenészeknek a mûveit játszom, akik nagyon erõs szövegírók voltak, pl. Morrison, Bob
Dylan,
vagy
Viszockij.
Harmadrészt pedig olyan költõkét, akik óriási lázadók voltak a
saját korukban. A szabadságot
kutatták, említhetném Villont,
József Attilát, Faludy Györgyöt
vagy Pilinszky Jánost. Mindig
az útkeresés, és a bele nem törõdés, ami ezekbõl a költõkbõl
számomra árad, és erõsít abban
a hitemben, hogy az ember, míg
cselekvõképes, addig mindenképpen segítsen, ha teheti, vagy
legalább ne ártson.
– Ebben a nehéz idõben, ami
most Magyarországon van, mit
tanácsolna nemcsak Mezõtúr,

gondolom, hogy a politikába
nekem nincs beleszólásom,
nem is szeretnék, sose törekedtem erre, sõt visszautasítottam,
és az embereknek is igen kevés
beleszólásuk van abba, mi történik az országban. Ez legalább
100 éve így van. Saját magukat
ne adják fel és hogy a saját életük a legfontosabb. Arra figyeljenek oda, hogy azokkal legyenek szeretetre méltóak és adakozóak, akik a környezetükben
vannak. Ne a világ vagy az
ország sorsát próbálják megoldani, hanem a sajátjukét vagy
azokét, akik körülöttük vannak.
Az esetleg, hogy az ember a
szemébe néz valakinek, mond
vagy énekel neki valamit,
beszélget vele, segíthet, megértést hozhat, ami az egyik legelsõ
lépés ahhoz, hogy az emberek
kezdeni tudjanak magukkal
valamit.

beregszászi színésznõvel fogok
játszani. Dolgozom egy könyvön egy újságíróval, aki megkeresett engem és beszélgetünk
arról, amit fontosnak tartunk.
Több, mint két éve jártam
Oroszországban egy Gulagtáborban, és az ott szerzett
élményeimet, és az ott gyûjtött
elsõsorban irodalmi anyagot
szeretném összefoglalni, de ez
már valószínûleg a 2012-es
évben nem sikerül. Ezen kívül
pedig a napokban nyitok egy
Hobo Klubot Budapesten, mely
havonta egyszer fog játszani.
Teljesen kiment a divatból, ilyet
már senki nem csinál, én mégis
megpróbálom.

– Elkezdõdött egy új év, Önnek
mik a tervei?

– Ez nem ajándék, nekem az a
dolgom, hogy ezt csináljam, és
ameddig hívnak, addig elmegyek. Ameddig bírom, addig
csinálom,végülis mondhatnám:
játszom, amíg élek, és élek,
amíg játszom.
Miskolczi Adrienn

– Dugig vagyok. Dolgozom
egy mûvön, mely a Requiem a
bluesért címet viseli, és melyben megköszönném a blues
zenének mindazt - saját dalok-

– Az új évre nagyon sok sikert
kívánok, hiszen igen tartalmas
évnek néz elébe, és köszönöm
ezt az ajándékot, melyet estjével ad számunkra.
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A Mezõtúri Népi Díszítõmûvészeti Szakkör 2012. január 18-án
tartotta meg az I. Százszorszép Hímzõ verseny ünnepélyes eredményhirdetését. A pályamunkákból összeállított kiállítás február
25-ig megtekinthetõ a Közösségi Ház nagytermében.
Vékony Erzsébet

Újra színház Mezõtúron
Beleznay Endre
Böröndi Tamás
Fodor Zsóka
Nyertes Zsuzsa
Straub Dezsõ

Négy férfi gatyában
2012. március 25. (vasárnap) 18 óra
Jegyek hamarosan kaphatók a közösségi házban!

Itt az idõ megköszönni
Sajnos gyakran járok orvosi
rendelõkbe, klinikára, tizenöt
éve kezelnek rákos betegként,
különbözõ
hozzáállásokat
tapasztaltam eddig.
Eljött az ideje a kellemesrõl,
jólesõ dolgokról beszélni. A
városban legtöbbször Szentes
János doktor úr rendelõjében
fordulok meg. Doktor úr két
segítõje: Anikó Erzsikével egyformán kedvesek és érezhetõ
jóindulatú segítõszándékuk.
Van egy másik hely, ahol szintén nagyon lelkiismeretes ellátásban van részem Farkas Anikó
közremûködése által. Pedig
néha megnehezítem a munkáját,

ezért ezúton kérem elnézését.
A laborban is megjelenek
idõnként feltehetõen a legroszszabb vénákkal rendelkezõ
betegként. Mégis türelmes és
nagyon elviselhetõ módon vesznek vért tõlem. Nagyon kedves a
hozzáállásuk.
A Városi Gyógyszertárba is
szívesen, illetve fõleg oda viszem
receptjeimet. Elõzékeny kiszolgálása valamennyi gyógyszerésznek nagyon jól esik.
Ezúton köszönöm minden
egészségügyi dolgozó segítségnyújtó munkáját, feltehetõen
sok más beteg nevében is.
S. Attila

Nátha, influenza kezelése homeopátiával
Dr. Bakti Éva homeopátiás orvos elõadása
Február 15 (szerda) 17.30
Közösségi Ház nagyterem
Ingyenes!
Versmondó vesreny
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a Költészet Napja
alkalmából kistérségi versmondó versenyt hirdet. Minden
versmondó a korának megfelelõ verssel vagy akár verses
mesével nevezhet be a versenyre. Természetesen nagyon
fontos, hogy a versek magyar szerzõ tollából származzanak, de saját költemény vagy magyar költõ megzenésített mûve is választható.

A verseny négy kategóriában kerül megrendezésre:
általános iskola alsó- és felsõ tagozatosai,
középiskolai tanulók és felnõttek.
Jelentkezni a könyvtár honlapján, illetve a
könyvtárban található jelentkezési lapon
lehet 2012. március 25-ig. A jelentkezések
ismeretében tartunk meghallgatásokat vagy
elõdöntõket.
A döntõre 2012. április 11-én kerül sor, ahol a
legjobbak teljesítményét értékes jutalmakkal
honoráljuk.
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Volt egyszer egy GOÓL!!
A Mezõgazdasági Gépész
Technikum 1966. évben érettségizett diákjai szeptember 9-én tartották 45 éves találkozójukat a
Spaten Sörözõben. Az országban
szétszéledt egykori diákok öt
évenként mindig összejönnek feleségeikkel együtt és újraélik a régi
történeteket.
Felelevenítik tanáraik emlékeitakik közül már csak Herbály Lajos
van köztünk- majd megtáncoltatják egymás feleségeit és amikor
szusszannak egy kicsit feltörnek a
régi emlékek. Ezerszer hallották
már egymás élményeit, de a sok
közül egy mindig elõtérbe kerül és
ez az esemény, az amit se õk, se a
korosztályos mezõtúri igazi
futbaldrukkerek nem felejtenek el.
Osztálytársukért, Szûcs Imréért
(Szõr) verekedték ki magukat
annak idején a pályára. Közvetenül
az érettségi elõtt került sor a
Magyar Népköztársasági Kupa 16
közé jutásáért a Mezõtúri HonvédBudapesti Vasas találkozóra.
A mérkõzésre az Ifjúsági
Lakótelep helyén elterülõ salakos
pályán került sor, ahová hatezer
fizetõ nézõ váltott jegyet. A megye
minden településérõl zarándokoltak a Vasas drukkerek Mezõtúrra,
mert olyan csapatot láthattak élõben a városunkban, amelyet se
elõtte, sem azóta! A Vasas néhány
héttel korábban tért haza a DélAmerikai Hexagonal tornáról, ahol
a Santos és a Cholo-Cholo csapatok elõtt szerezte meg veretlenül

az elsõ helyet. Ilyen sikert magyar
csapat azóta sem ért el! A Vasas
komolyan vette a mérkõzést és
nem a második csapatot küldte le
hozzánk, mert az összeállításuk
magukért beszélt: Varga, Bakos,
Mészöly, Berendi, Ihász, Mathexz
Fister, Molnár, Puskás, Farkas,
Korsós játékosok közül csak a
kapus nem volt korábban vagy
késõbb válogatott!
Az akkor NB III. középmezõnyében szereplõ Honvéd hat
mezõtúri: Egei, Jancsa, Szûcs I.,
Szûcs II. (Szõr), Nagy (Micó),
Földesi, két törökszentmiklósi:
Oláh
és
Vasas,
továbbá
Debrecenbõl Fogarasi, majd
Nyíregyházáról Morvaszky játékosokkal állt fel. Edzõ: Horváth
Ferenc egykori válogatott kapus
Szolnokról, szakosztályvezetõ:
Búzi Lajos volt, akinek a szponzorálásban betöltött szerepe nélkülözhetetlenné vált a téglagyár
részérõl.
Az érdeklõdés akkora volt, hogy
pótjegyeket kellett még szolgáltatni és sok volt a potya nézõ is a

fizetõkön túl, mert a rendezõk
minden titkos járatot nem tudtak
elállni. A mezõtúriak sportszerûen
köszöntötték a Vasas játékosait,
akik udvariasan a csokrokat az elõ
sorokban ülõ hölgyeknek nyújtották át nagy udvarlások közepette.
A mérkõzés kezdetén a mieink
otthonosan mozogtak a göröngyös
salakon, míg a Vasas játékosai
nehezen találtak magukra. Voltak
szép mozzanataink és a hátvédek
is kezdetben jól romboltak. 20
percig nem is esett gól, de utána
beindult a gõzhenger és Puskás
négy gólt rúgott nekünk a félidõig.
A második félidõ kiegyenlítetten
indult, majd enyhe mezõnyfölénybe került a Vasas. Ennek ellenére
szabadrúgáshoz jutott a Honvéd,
amit kapura rúgás helyett Árvai
balra kigurított Szûcs Imrének, aki
a késõbbi világválogatott Mészöly
mellett elhúzta a labdát, a kapus

mellett a balsarokba lõtt!
Felrobbant a nézõtér a gól után.
Minden lakos hallotta a városban
az éljenzést akkora lett a zaj.
Mészöly mellett büntetlenül
elmenni kevés játékosnak sikerült
és ezt a pillanatot aki látta nem
felejti el! Késõbb Korsós rúgott
még egy gólt Farkas átadásából, de
ki törõdött már azzal, mikor egy
sportszerû mérkõzésen világszínvonalú játékosok mozogtak a
szurkolók szemei elõtt élõben.
Felejthetetlen szerda délután volt
az akkor, ami nagy lendületet
adott több akkori fiatal mezõtúri
játékosnak.
A nap sztárja Szûcs Imre (Szõr)
volt, aki még sokáig aktív sportoló
maradt. Lányaiból nem lettek
sportolók, de mind a négy fiú
unoka láthatóan örököltek nagyapjuk génjeit. A legnagyobb
(Márk) triatlon korosztályos bajnok,
Heraklész
válogatott.
Testvére: Zsombor a jók között
van országos szinten ugyancsak
triatlon sportágban. A kisebb
lányának ikrei az U7-es focicsapatban szerepelnek a Bozsik program
keretében. Nekik meséli és tud
majd tanácsot adni a nagypapa és
így kerek a világ!
Draskovits

Csábi Ferenc Teremlabdarúgó Torna
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Labdarúgó Igazgatóság 2011.
január 28-29-én, Mezõtúron rendezi meg a Csábi Ferenc
Teremlabdarúgó Torna selejtezõjében a C-D-E csoportok mérkõzéseit. A körmérkõzéses rendszerben lebonyolított versenyrendszerben a MAFC felnõtt csapata január 28-án, szombaton délelõtt lép
pályára.
Mérkõzései:
9 óra MAFC – Kunszentmárton
10,20 MAFC – Kengyel
11,40 MAFC – Törökszentmiklós
A D csoport küzdelmei délután 14,00 órától kezdõdnek:
Csapatok: Tószeg, Túrkeve, Tiszapüspöki, Kisújszállás
E csoportba sorsoltak január 29-én 9,00 órától játszanak:
Csapatok: Kétpó, Szajol, Tiszatenyõ, Nagykörû
A mérkõzéseket ingyen nézhetik végig a sporteseményre kilátogató szurkolók.
Barta Gyula

Küldjön egy képet...
A mellékelt kép 1938-ban készült édesapám cipõüzemének dolgozóiról.
Akkor ez a legnagyobb manufaktúra volt Mezõtúron ebben az iparágban.
Természetesen voltak suszterek, csizmadiák és cipészek szép számmal a városban, azonban szervezettségben, termelékenységben utánozhatatlan volt. A dolgozói létszámot tekintve meg kell jegyezni, hogy ez az alaplétszám volt, hiszen már
akkor is voltak olyan megrendelések, melynek elvégzéséhez bõvíteni kellett a
dolgozók számát.
A II. világháború befejezésével sajnos ez az üzem is fel lett számolva, hiszen nem
volt összeegyeztethetõ az adott rendszer eszméivel.
Azonban az ötlet, hogy úgymond a cipészek ne legyenek „földönfutók”, édesapám
szorgos kezdeményezésével, megfelelõ hozzáállású emberekkel megalapították a
Cipész Kft-t (ekkor apukám már súlyos beteg volt, így tevékenyen már nem tudott
résztvenni a munkában), amely egészen a késõbb létrehozott cipõgyár létrehozásáig eredményesen mûködött.
Mlcoch Ferenc
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békében.

Fehér Istvánné Tiba Margit élt 64 évet,
Kálnai Istvánné Szabó Róza élt 79 évet,
Erõs Lajosné Balogh Julianna élt 76 évet,
Varga Lajosné Molnár Klára élt 82 évet,
Csatai Györgyné Szõllõ Erzsébet élt 85 évet,
Tóth Kálmán élt 57 évet,
Miskolczi Istvánné Rácz Terézia élt 89 évet,
Csajági Gábor élt 53 évet,
Hunya Zoltánné Ugrai Mária élt 78 évet,
Gulyás Valéria élt 43 évet,
Márki Sándor élt 70 évet.

Jakucs Linda
(Bagdán Anikó)

Rácz Dorina Natália
(Suki Genovéva)

Rafael Borbála Száva
(Rafael Zsanett)

Számoly Róbert Rikárdó
(Lakatos Nikolett)

Tóth Boglárka
(Sólyom Erika)

Vékony Vanda
(Balogh Henrietta)

JÖN! JÖN! JÖN!
Ismét Mesés Hétfõk! Január-február hónapokban óvónõk, tanítónõk, könyvtárosok
mesélnek hétfõnként 17 órától a gyermekkönyvtárban!
Ha szeretitek a mesét, gyertek közénk mesét
mondani és mesét hallgatni.
„Csodaország jaj de messze,
mégis ott van a szívünkben!”

FARSANG!
A Közösségi Ház 2012. február 18-án
farsangi bulit rendez!
A programok között
jelmezverseny is szerepel.
Aki kedvet érez ötletes, bolondos jelmezek
készítésére-viselésére ezen a jeles napon,
kérjük jelezze e szándékát a
Közösségi Ház portáján, vagy az
56/350-075-ös telefonszámon.
Szervezõk
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HÍVOGATÓ
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szeretettel hív
minden érdeklõdõt, aki egy nosztalgia klubban –
kötetlen formában - szeretné feleleveníteni elhalványodott orosz nyelv tudását, miközben még egyéb
dolgokról is beszélgethetnénk.
Tel.: 56/350-171 – Boldog Mária

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Január 27- február 2-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Február 3-9-ig
Vasúti gyógyszertár
Meztúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Január 28-29-én
Dr. Fodor István
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
február 4-5-én
Dr. Fodor István
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
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