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Megújul a mezõtúri szennyvíztisztító telep
Mezõtúr Önkormányzat
„A mezõtúri környezetveszélyeztetõ szennyvízkezelés átalakítása biztonságos, a természeti környezetet óvó, magas színvonalú, gazdaságosan üzemeltethetõ technológiával, az
iszapkezelés megoldásával” címû projektje (KEOP1.2.0/2F/09-2010-0028)
2012 tavaszán érkezett a
kivitelezés szakaszába,
ezzel megkezdõdik a
szennyvíztisztító telep
átalakítása. A 625 M Ft
összértékû beruházást
mintegy 500 M Ft értékben
az Európai Unió Kohéziós
Alapja és a hazai központi
költségvetés támogatja, a
maradék költséget az
Önkormányzat egyéb forrásból, részben EU Önerõ
Alapból finanszírozza.
A szennyvízelvezetés és a
szennyvíztisztítás közegészség-

nem tudja biztosítani a beérkezõ szennyvíz hatósági elõírások
szerinti tisztítását. A jelenlegi
kapacitás a hidraulikai igényeket kielégíti ugyan, azonban a
szennyezõanyag
lebontást
tekintve gyakorlatilag csak legfeljebb 1000 m3/nap szennyvíz
megfelelõ kezelésére alkalmas,
ezért a tisztítási hatásfok jelentõs növelésére van szükség,
hogy az a hatósági elõírásoknak
megfeleljen. A szennyvíziszap
kezelése is megoldatlan, a
nyersiszap szivattyúval kerül a
közeli mezõgazdasági területre,
amely nem felel meg a hatályos
jogszabályi feltételeknek.
A projekt célja a mûködõ
mezõtúri városi szennyvíztisztító telep olyan mértékû bõvítése és korszerûsítése, átalakítása, hogy a meghatározott teljesítmény-, és megrendelõi követelmények biztosításával a tisztított szennyvíz minõsége minden terhelési esetben feleljen

ügyi jelentõsége mellett, már
környezetvédelmi okokból is
rendkívül fontos feladat.
Mezõtúr szennyvíztisztító telepe a jelenlegi 3500 m3/nap névleges hidraulikai kapacitással

meg a befogadó vízminõsége
védelme érdekében elõírt határértékeknek. További cél az
iszapvíztelenítés
kiépítése,
hogy a szennyvíziszap a jogszabályoknak megfelelõ ártalmat-
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lanításra elszállítható legyen.
A bõvítés során egy új, 1800
m3/nap kapacitású tisztító
telep készül, valamint a régi
telep mûtárgyainak részbeni
átalakításával további 900 m3/
nap kapacitás jön létre. A teljes
szennyvíztisztítási kapacitás
2700 m3/nap lesz.
Az új tisztítómû hivatott a
tervezett teljes szennyvízmenynyiség mechanikai tisztítását,
kiegyenlítését elvégezni, valamint a teljes fölösiszap-mennyiséget sûríteni és vízteleníteni.
Az új tisztítóban a biológiai
tisztítást két, párhuzamosan
mûködõ, szakaszos mûködésû,
eleveniszapos technológiai sor
végzi. A szennyvíztisztítási
technológia egy egyesített vasbeton mûtárgyban nyer elhelyezést. Az Organica-eleveniszapos
reaktorokon kívül a mûtárgy
kiegyenlítõ- és fertõtlenítõ
medencét,
habés
uszadékgyûjtõ aknát valamint
iszapsûrítõ tereket tartalmaz,
ezek felett helyezkedik el a
kiszolgáló épület. A biológiai
reaktorok ezek mellett helyezkednek el az üvegház fedéssel.
Az épülõ új egység tisztítókapacitását egy nagy hatékonysá-

gú, alacsony üzemeltetési költséget biztosító technológia biztosítja. Az új szennyvíztisztító
egység egy szakaszos üzemû
tisztítómû, melynek egyik sajátossága, hogy a szakaszos
mûködésû technológiákban
szokatlan módon szilárd hordozótöltetre telepített (növények
gyökérzete és mesterséges hordozó) bakteriális biofilmet
használ a tisztítástechnológia
intenzifikálására. A növények
egy, a vízfelszín magasságában
rögzített rácson helyezkednek
el, gyökerük a reaktortérbe
nyúlik. A növények elsõdleges
szerepe az, hogy gyökérzetük
rendkívül nagy fajlagos felületével kiváló életteret (komplex
ökoszisztéma)
nyújt
a
szervesanyagokat
lebontó
2-3000 mikroorganizmus, férgek, csigák, rákok és egyéb élõlények számára.
A beruházás befejezése 2012
õszére várható, amit egy fél
éves próbaüzem követ, majd
2013 tavaszától egy korszerû,
nagy hatékonyságú, minden
elõírásnak megfelelõ szennyvíztisztító telep üzemel majd
Mezõtúron.
Á.B.
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mezõtúr és vidéke
Távirati stílusban a képviselõ-testület
2012. március 29-i soros ülésérõl

Beszámolt a rendõrség
Mezõtúr Város Képviselõtestülete megtárgyalta és elfogadta a Mezõtúri Rendõrkapitányság 2011. évi beszámolóját. A beszámoló során megtudhattuk azt, hogy a helyi és
megyei rendõrség létszáma a
korábbi évekhez képest nõtt, a
korábban üres álláshelyek
betöltésre kerültek. A regisztrált
bûncselekmények száma az
elõzõ évhez képest 20%-kal
csökkent, és csökkent a regisztrált bûnelkövetõk száma is. A
rendõrség együttmûködése a
polgárõrséggel kiváló, egymás
munkáját segítik. A közlekedési
bûncselekmények száma csökkent, a közlekedési helyszíni
bírságolások száma növekedett.
A szabálysértési ügyek száma, a
kiszabott bírságok összege
csökkent. A rendõrség hangsúlyt fektet a bûnmegelõzési
tevékenységre. A képviselõ-testület tagjai elismerõen szóltak a
rendõri tevékenységrõl és megköszönték a munkájukat.
Tájékoztató a kistérségi
együttmûködés
tapasztalatai
A Berettyó-Körös Többcélú
Társulás 2011. évi mûködésérõl
szóló tájékoztatót megismerte
és elfogadta a képviselõ-testület. A többcélú társulást
Mezõtúr, Túrkeve, Mesterszállás, Kétpó, Mezõhék önkormányzatai alkotják. A kistérségi
társulás legfõképpen fejlesztési,
belsõ ellenõrzési, illetve szociális feladatok, továbbá ezen
intézmények fenntartási feladatainak ellátásában mûködik
együtt. A többcélú társulás
munkaszervezete látja el a társulás titkársági, pénzügyi feladatait. Meg kell említeni a
KEOP 1.3.0 ivóvíz minõségjavító programot, amely összességében milliárdos fejlesztést

jelent az ivóvíz szolgáltatás
terén a társulás tagjai és területén élõ lakosok számára. A kistérségi társulás önkormányzatai
2011-ben is - az elõzõ évekhez
hasonlóan – együtt jelentek meg
az Utazás kiállításon, bemutatva a környék turisztikai lehetõségeit. 2013. január 1-jétõl jogszabályváltozás folytán megváltozik a kistérségek és a többcélú
társulások szerepe, de ennek
pontos részletei még nem
ismertek.
A Kun Emléknap
megtartásáról
Mezõtúr a története során
mindig is szoros szálakkal kötõdött a Nagykunsághoz, annak
településeihez. Ezt a hagyományt Mezõtúr a Nagykun
Hagyományõrzõ Társulás tagjaként napjainkban is ápolja.
2011. október 22-én a Túrkevei
út mellett felavatásra került a
Kun bálványszobor. Mezõtúr
kun hagyományaira való emlékezés céljából kívánja megtartani a Kun Emléknapot a képviselõ-testület. A döntés alapján a
Kun Emléknapot minden év
húsvétját követõ pénteken
kívánja megtartani, így ebben
az évben április 13-án kerül erre
sor a Kossuth Lajos általános
iskolában.
Cél: a mûfüves pálya
Az önkormányzat az idei
évben is pályázni kíván arra,
hogy a városi sportpályán kisméretû mûfüves pályát építhessen. Ennek megvalósítása mintegy 5 millió forint önkormányzati önerõt, továbbá 20 millió Ft
pályázati támogatást igényel.
Sikeres pályázat esetén a sportolni vágyó közönség modern
körülmények között idõjárási
viszonyoktól és évszakoktól
viszonylag függetlenül hódolhat sportszenvedélyének.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Mezõtúr Város Kórház-Rendelõintézet Közalapítvány
Kérjük továbbra is támogassák közalapítványunkat, hogy a
jövõben is lehetõségünk legyen a segítségnyújtásra.
Adószámunk: 19223773-1-16
Számlaszámunk: OTP Mezõtúr 11745097-20004288

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2012. március 8-ai soron
kívüli ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Mezõtúr Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséhez
kapcsolódó egyes szociális rendelkezések módosításáról és
hatályon kívül helyezésérõl,
- a helyi adókról szóló 24/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról,
- Mezõtúr Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl.
A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Polgármesteri
Hivatal Mezõtúr Polgármesteri Kabineténél, valamint a városi
könyvtárban.
A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a
Városháza portáján lehet igényelni.
Mezõtúr, 2012. március 22.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Óvodai felvételek
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Mezõtúr Város
Önkormányzata Képviselõ-testületének Mûvelõdési, Oktatási és
Sport Bizottsága átruházott hatáskörben Mezõtúr Város önkormányzati fenntartású óvodai intézményegységeiben a
2012/2013-es nevelési évre történõ óvodai felvételek idõpontját:
2012. május 7-ét (hétfõ) 8.00 - 17.00 óráig
2012. május 8-át (kedd) 8.00 - 17.00 óráig
2012. május 9-ét (szerda) 8.00 - 17.00 óráig
tûzte ki.
Helyszíne:
Mezõtúri Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár
Csoda-vár Óvodája, Mezõtúr, Zrínyi út 1.
Mezõtúr, 2012. március 29.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

A Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete
(Szolnok, Mária út 38.) az alábbi képzéseit indítja
Mezõtúon:
- 5002 20 Egészségügyi képesítések : Házi betegápoló – gondozó,
- 5002 20 Egészségügyi képesítések: Bébiszitter
A képzések díjai:
Bébiszitter: 32000,-Ft,+ vizsgadíj 3000.-Ft. (A tanfolyam ideje
42 óra)
Házi betegápoló-gondozó: 32000,-Ft,+ vizsgadíj 3000,-Ft. (A
tanfolyam ideje 42 óra)
A képzés elvégzése után -letett sikeres vizsga esetén-, a résztvevõk magyar-angol-német-francia nyelvû Tanúsítványt kapnak, mely segíthet számukra Házi betegápolóként, illetve
Bébiszitterként dolgozni itthon, vagy külföldön.
- Munkahelyi elsõsegélynyújtás, (12 óra, a képzés díja 12000
,-Ft.)
A képzésekrõl 2012 április 12-én 15 órakor tájékoztatót tartunk a Vöröskereszt irodájában, a Petõfi út 53. szám alatt. (volt
MHSZ székház)
Várjuk jelentkezését a 06709338475 telefonszámon, illetve a
képzési tájékoztatón.
Ne feledje! Tanfolyamaink elvégzésével humanitárius küldetésünket támogatja!
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Felhívás

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiadott,
2012. március 11-én érvénybe
lépett, az országos tûzgyújtási
tilalom elrendelésérõl szóló
miniszteri határozat értelmében az ország teljes területén
lévõ erdõkben és fásításokban,
valamint az erdõk és fásítások
határától számított kétszáz
méteren belül tilos tüzet gyújtani. A tilalom érvényes a felsorolt területeken kijelölt tûzrakó
helyekre, valamint a közút és
vasút menti fásításokra is. Tilos
továbbá a parlag- és gazégetés.
A miniszteri határozat továbbá
felhívja az erdõkben, a mezõ-

gazdasági területen dolgozók,
valamint a közúton és vasúton
utazók figyelmét, hogy égõ
cigarettát és dohánynemût ne
dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.
Aki a fent említett rendelkezést megszegi, és azzal tüzet
idéz elõ, illetve, ha az oltási
tevékenységben a tûzoltóság
beavatkozása is szükséges, az a
259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja
alapján 100 000 – 3 000 000
forintig terjedõ tûzvédelmi bírsággal sújtható.
Mezõtúr, 2012. március 30.
Herczeg Zsolt
polgármester

XII. Alföldi Fazekas Triennálé
A Hagyományok Háza, a
Mezõtúri Közmûvelõdési
és Sport Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft.,
valamint a Túri Fazekas
Múzeum által meghirdetett
pályázat célja a népi fazekasság hagyományainak
ápolására, a nagy múltú
fazekasközpontok tárgyi
mûvészetének megõrzése,
továbbfejlesztése, mai
lakáskultúrákba történõ
beillesztése.
A pályázat témája: mai használatra alkalmas fazekas tárgyak.
Az alkotások átvételi idõpontja:
május 2-4., 8-tól 17 óráig a Túri
Fazekas Múzeumban (5400
Mezõtúr, Bajcsy-Zsiliszky E. út 41.)

A zsûri által kiválasztott alkotásokból a pályázatot meghirdetõ szervek kiállítást rendeznek
Mezõtúron és Budapesten is.

Bõvebb információ:
Hagyományok Háza, Népi
Iparmûvészeti Osztály: 2018734, 20/313-0095, polos.
andrea@hagyomanyokhaza.hu,
www.hagyomanyokhaza.hu
Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. (5400 Mezõtúr,
Szabadság ér 17.): Bordács
László ügyvezetõ és Pusztai
Zsolt muzeológus-fazekas Túri
Fazekas
Múzeum
(5400
Mezõtúr, Bajzsy-Zsilinszky E. út
41.): 56/350-174; 30/315-1627,
fazekasmuzeum@gmail.com

KÓBORKA
www.koborka.uw.hu

Gyõztünk!
2012. március 23-án, 13. alkalommal
rendezték
meg
Szolnokon, a „Legügyesebb kollégium és kollégista Vetélkedõ”
megyei versenyét.
A Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium kollégistái nagy reményekkel indultak a szolnoki megmérettetésre. A versenyzõk eleve
úgy indultak el a versenyen, hogy,
megnyerik a vetélkedõt. A több
hónapos felkészülés és a több
éves tapasztalat, na és az elszántság, meghozta a kiváló eredményt. Csapatunk a csoportos
sportversenyek gyõztese lett!
Nálunk maradhatott újra a
VÁNDORSERLEG! A gyõztes csapat tagjai: PROHÁSZKA PETRA,
Békési Kinga, Gaál István,
Prohászka Ádám. A mûvészeti
versenyrészben (linómetszés és
nemezelés) Czakó Viktória,
Keresztes Kamilla, Szabó Nóra és
Tóth Bettina képviselte a Telekis
kollégistákat. A lelkes diákok
segítõi a lelkes, fáradságot nem
ismerõ tanárok. A „legügyesebb”
kollégistákat 2007 óta Balogh
Diána tanárnõ trenírozza. Segítõje
2011-ben Pechacsekné Seres Edit
volt az idén pedig Ducza Árpád
tanár úr. Az idei gyõzelem nagyon
fontos volt számunkra, ugyanis
egy diákunk 2007 óta minden
évben rendszeresen részt vesz a
vetélkedõn. Lelkesedése, következetessége, kitartása példaértékû a
többi diák számára. A vetélkedõk
oszlopos tagja, PROHÁSZKA
PETRA ebben a tanévben fejezi be
tanulmányait, az idén érettségizik. A csapat többi tagja Petráért
akarta megnyerni a versenyt.
Sikerült! Köszönjük a lelkesedést
és a tanári segítséget!
A Telekis kollégisták 2007 óta
vesznek részt a „Legügyesebb
Kollégium,
és
Kollégista
Vetélkedõn”.
2007. február 16-án, a Szolnokon
megrendezett megyei versenyen
csapatunk II. helyezést, az összesített csapatversenyen III. helyezést ért el.
2008. február 28-án Mezõtúr
adott otthont a megyei versenynek. Itt csapatunk II. helyezést ért
el, de az összesített csapatverse-

nye az I. helyezést értük el, így
egy évig õrizhettük a vándorserleget és a Telekis kollégisták mehettek az országos döntõre, melyet
Kaposváron rendeztek meg. Az
országos versenyen csapatunk IV.
helyezést ért el.
2009. március 20 -ai megyei
verseny lebonyolítását a szomszédos Túrkeve vállalta. Kollégistáink
megõrizhették a vándorserleget,
ugyanis a túrkevei vetélkedõn csapatunk elsõ helyezést ért el. A
megyei gyõzelmet az áprilisban,
Nyíregyházán
megrendezett
országos vetélkedõ követte. Itt
csapatunk az összetett versenyben országos III. helyezést ért el.
2010.
február
12-én
Jászapátiban rendezték meg a
vetélkedõ soron következõ X. fordulóját. Sajnos ezen a tornán nem
sikerült itthon tartani a vándorserleget, mert csapatunk az összesített versenyben II. helyezést ért el.
2011. március 4-én a nemes versengésnek a törökszentmiklósi
Székács Elemér Mezõgazdasági
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium sportcsarnoka adott
méltó helyszínt. Ezen a megyei
versenyen csapatunk a csapatversenyben és az összetett versenyben is megszerezte az I. helyezést,
így a vándorserleg újra a
Telekiseké lett. A Telekisek „gõzöse” indulhatott Kalocsára, ahol az
országos vetélkedõn, szoros küzdelemben a IV. helyezést érték el.
A 2012-es „legügyesebb” verseny eredményét már ismerjük!
„Itt a lehetõség, döntsétek el, ki a
legügyesebb kollégista ebben az
országban! Gyõztesnek lenni:
ünnep és boldogság, a gyõztessel
megmérkõzni: ünneplés. A gyõztest elismerni: önismeret, a gyõztest a következõ megmérettetésen
legyõzni: lélekemelõ akarat.
Mindannyian lehetünk gyõztesek,
csak akarnunk kell. Az ember életében a legfontosabb a boldogság
és az öröm. Örömet lehet adni és
kapni. Mi együtt szeretnénk veletek örülni.” (Takács Ernõ) Irány
az országos verseny, irány
Hajdúböszörmény! Sok sikert
kívánunk!
Telekis kollégiumi
nevelõk
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A kunbálvány avatásán mondott beszéd
Nemrég, 2009-ben volt a Kunok
éve, amikor egy teljes éven át a
kulturális rendezvények ennek
jegyében zajlottak. A kunok betelepedésének 770. évfordulóját ünnepeltük. Egy ilyen jelentõs évforduló
arra indít bennünket, hogy gondoljuk végig, milyen nyomot hagyott a
Kunság hazánk történelmében és
hazánk kultúrájában. Amikor IV.
Béla, a második honalapítóként
tisztelt uralkodó befogadta a kunokat óriási jelentõségû lépést tett.
Jogállásukat az 1279. augusztus
9-én kiadott privilégiumlevél, (amit
I.-II. kun törvényeknek hív a történettudomány) biztosította évszázadokra.
A katonáskodás fejében autonómiát, kollektív nemességet adott a
kunoknak. Olyan autonómia volt
ez, amelyhez fogható nem volt a
középkori Európában, s amely
1876-ig, a mai megyehatárok kijelöléséig érvényben volt. Ez az önállóság adta az alapját annak a sajátos
történeti tudatnak, ami a Kunságot
jellemezte. A kuntudat, olyan erõs
identitástudat volt, ami minden
korban – ha kedvezõtlenek voltak a
politikai viszonyok annál erõsebben- megnyilvánult, tartást adott az
itt élõknek. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a kunok kivették részü-

Kun Emléknap
2012. április 13. péntek
11.00 Ünnepi megemlékezés,
Helyszín: Kun bálványszobor (a Túrkevei útnál), köszöntõt
mond: Szabó András városi képviselõ, a mûsorban közremûködnek a Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény diákjai és tanárai.
12.00 Tudományos elõadás
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola,
elõadó: Illéssy Ádám nagykunkapitány.

ket a haza minden sorsfordító pillanatából.
Mire tanítja a kunság példája a
mai magyarságot, sõt tágabb értelemben Európát? Arra, hogy a vállalja önmagát, jelölje ki pontosan a
helyét és tudja ennek a helynek az
értékeit, akkor nem lézeng céltalanul a világban, nem halványul el
jövõképének kontúrja. Biztosan áll
a lábán. Ma kunnak lenni nem
genetika, hanem vállalás kérdése.
Mezõtúr alapításának kun eredetét senki nem vonhatja kétségbe,
hiszen a határnevek errõl meggyõzõen vallanak. Okleveles forrásokban írott nyoma is van annak, hogy
Nagy Lajos királyunk oltalmába
vette az itteni kunokat. 1371. április

22-én oklevelet hirdet itt ki. Másik
forrás szerint: 1392. július 17-én
Nagypoy László kunkapitány fia
Kispoy János szállására szabadon
engedik a túri kunokat.(Innen származik a két település neve Nagypó
és Kispó, késõbb Kétpó) Nagypoy
Hamara (Póhamara) kunszállás
hely birtokba vétele 1410. október
12. Mátyás király bizonyságlevele a
túri kunokról 1469. december 31.én kelt, amelyben a túri kunoknak
a kolbázszéki kunokhoz hasonló
jogokat biztosít. Ez nagyon fontos
bizonyítéka annak, hogy az itt élõ
kunok az autonómia minden jótéteményében részesültek és immár
jogilag is elismerte õket az uralkodó.

Mezõtúr közvetlen közelében a
következõ kunszállások alakultak
ki:
Bánréve,
Szenttamás,
Póhamara, Túrpásztó, Túrkeddi,
Csudaballa, Póhalom, Csejt, Kuthe,
Sima (Simaiszálás) Hék (Nagy HékKis Hék). Mesterszállás, Bári.
Mezõtúr életében, történelmében egyesek olvasata szerint a legnagyobb büszkeségre ad okot az,
hogy szabad királyi város lett, de
ez nem zárja ki azt, hogy alapításában a kunok is részt vettek, valaha
itt kunok is éltek.
Ennek a városnak a Kunsághoz
mindig köze volt, a Kunság számított rá, eleven kapcsolat volt közöttük az iskolák révén, a reformáció
révén, a vásárai révén. Nem letagadni való a Nagykunsággal való
kapcsolat.
Gazda József kitûnõ erdélyi
írónk vetette papírra a következõ
gondolatot, amelynek igazát okunk
van megfogadni:
Minden nép addig létezik, ameddig büszke tud lenni múltjára, s
amíg meg tudja teremteni és fenn
tudja tartani saját kultúráját.”
Ennek a szellemiségnek jegyében kell végiggondolnunk saját történelmi múltunkat, szûkebb pátriánk kulturális örökségét.
Dr. Bartha Júlia, néprajzkutató

Búcsú
Salánki Istvánné Varga Annától
Egy nagyszerû tanártól – vasdiplomás pedagógustól – a mûvelõdésügy jeles mentorától, egykori irodalmi életünk agilis szervezõjétõl vettünk végsõ búcsút március 28-án a katolikus temetõben.
Mert Salánki Istvánné Varga Anna
mindezt betöltötte aktív életének
különbözõ szakaszaiban.
Varga Anna a Teleki Blanka
középiskolában érettségizett,
majd a szarvasi tanítóképzõ
elvégzése után Szeged mellett
tanított éveken át. Ott ismerte
meg férjét, aki otthagyta érte az õ
szép városát és eljött ide
Mezõtúrra, hogy vele élhessen, és
akihez nagyon mélyen kötõdött
mindvégig. S akire a közmûvelõdési munkájában is támaszkodhatott. Közben elvégezte a magyar
irodalom-történelem szakot a

fõiskolán. A mezõtúri Újvárosi
Általános Iskolába már e tárgyakat tanította erõs intenzitással
1949-tõl 1958-ig. Az irodalmat
nemcsak tanította, hanem aktívan
élte is. Színjátszó kört alakítva
adtak elõ több drámát (pl.
Gárdonyi: A bor) jelentõs sikerrel. Tehetséges szervezõ volt és
pályáján rövidesen elõre lépett.
1958-tól a város vezetõ testületében kamatoztathatta képességeit.
A mûvelõdésügy elõrevivõje lett.
Közmûvelõdési felelõsként jelentõs programokat szervezett és

valósított meg. Munkásságához
kötõdik a zeneiskola létrejötte, de
a Badár emlékházért is sokat tevékenykedett. Rengeteg író-olvasó
találkozót szervezett. A korszak
legjelesebb íróival volt személyes,
sõt baráti kapcsolata. Számtalan
levél árulkodik e szervezõ munkásságáról, mely publikálásra vár.
(Pl.: Veres Péter, Szabó Magda)
Sokan emlékeznek még nagyszerû országjáró autóbuszos túráira.
Nagy tudású, széles látókörû, irodalomközpontú ember volt, a
mûvelõdésügy mondhatni „spiritusz rektora”. Férje halála nagyon
megviselte, melyet soha nem
hevert ki. Talán ez volt az oka,
hogy nyugalomba vonulása után
teljesen visszavonult a közélettõl.
Tanítást még vállalt az Újvárosi
iskolában, ha jól tudom egy éven

át. Olykor írt egy-egy elbeszélést
visszaemlékezései
alapján,
melyeket pályázatokra küldött, s
melyek szép sikert arattak. Idõs
napjaiban gyermekei, unokái
jelentették számára az örömforrást. Anyai szíve büszke volt szép
családjára, négy unokájára és
dédunokáira. Ez a szív szûnt meg
dobogni a kórházi ágyon, melyet
az utóbbi idõben már nem tudott
elhagyni. A megfutott út, a rendelt idõ 89 év. E 89 mérföldkõrõl
lépett fel abba a „magasabb osztályba”, ahonnan ezután már
csak a példájával üzen. (E lezárult
életmû feldolgozásra vár.)
Drága Anci, Isten veled, pihenj
békében!
A volt kollégák,
barátok nevében:
Kissné Mikes Éva
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mezõtúr és vidéke
Tóth Lajos emlékére

Nem, Lajos! Ez nem lehet igaz!
Nekünk még együtt kéne nevetnünk, gyerekekkel, unokákkal
dicsekedni, fényképeiket mutogatni. Nem lenne szabad a világ rendjének így felborulni! Nekem most
még nem lenne szabad itt állni! És
rólad beszélni… és mégis….
A búcsú kimondhatatlanul fájó.
Hangtalan szavak ülnek torkunkban, könnyekbe burkolva, melyet a
gyász hatalma tart fogságában.
Nehéz megszólalni. Elköszönni jöttem. Elköszönni azok nevében,
akik tanítványaid, kollégáid voltak,
a város nevében, ahol hosszú évtizedeken át éltél.
A valóság szomorú. Tóth Lajos
Tanár úr emlékére leng a fekete
zászló a Teleki falán. Megdöbbenve
értesültünk a betegségérõl és csodálattal figyeltük, hogy mily keményen küzdött. Mindig talpra állt,
éles szelleme és derûje sosem tört
meg. Aztán mégis elment Lala
bácsi. Közel 40 éve ismertem õt.
Még gyerek voltam, amikor elõször
találkoztam vele. Telekis diákként
kezdettõl fogva nagyon tiszteltük
õt – csak felnõttként értettem meg,
hogy miért: mert õ is tisztelt minket; tisztelte bennünk az embert,
gyakori butaságunkban, vásottságunkban a nyiladozó értelmet.
Sohasem tekintett minket ostoba
gyereknek, hanem mindig partnerek, útitársak voltunk számára a
tudás felé vezetõ úton. Mindig
nagyon közvetlen volt mindenkihez, mindenrõl el lehetett beszélgetni vele. És mi Lala bácsinak
hívtuk egymást közt. Ritkán kap
egy tanár ilyen kedves, becézõ,
szeretetteljes nevet. Olyan volt,
mint egy jóságos herceg.
Lala bácsi! Téged csak a szívünkkel érthetünk meg, mert ami igazán

lényeges, - ahogy az a bizonyos
róka mondta a Kishercegnek,- az a
szemnek láthatatlan. Ezt azután
mondta, miután a kisherceg megszelídítette, Te voltál a mi kishercegünk… Ezen a szelídítésen munkálkodtál te is … éveken át. Senki
sem tudja, hány embernek szelídítetted meg a lelkét, szelídítetted
meg a haragját akár önmagával,
akár embertársával szemben a végtelen nyugalmaddal és szereteteddel, ami mindig sugárzott belõled.
Ki tudja hányónk bánatát vetted
magadra, csöndesítetted kedves
szavaiddal, szelíd, megértõ szereteteddel. Megtanítottál arra bennünket, hogy a ma megtörtént kézfogásokban ne csupán tenyerünk
melegsége legyen, hanem legyen
benne szívünknek dobbanása is,
amibõl megtudhatjuk, hogy a szeretetet adni is kell, hogy kapjunk
bõven belõle. Igen, adni kell mindent, mindent odaadni. Munkát,
erõt, életet, kenyeret. Könnyet,
mosolyt, simogatást. Jó szándékot,
jó akarást. Melegséget, élõ hitet.
Szeretettel mindent adni és érte
semmit sem kívánni. Így kell élni.
Lajos nagyon jó ember volt…
És úgy ment el, hogy ezt sohasem mondtam, mondhattam meg
Neki. Úgy van ez, hogy az ember a
legigazabb, legõszintébb és mégis
legnyilvánvalóbb dolgokat sohasem mondja el embertársainak.
Csak az vigasztal, hogy mindennapi álarcunk alatt õ meglátta az igaz
vonásokat, mert érzékeny, a mások
lelkével együtt rezdülni képes
ember volt. Nem gyûjtött vagyont.
De gazdag volt. És ezt a gazdagságot most ránk hagyta: sáfárkodjunk
vele – használjuk fel embertársaink
javára.
Lapozgatom a számomra hiányos életkönyvet s megjelenik elõttem, mikor 1962 szeptemberében
az egykori délceg ifjú tele lelkesedéssel, lelki erõvel és vidámsággal
átlép a Teleki mázsás kapuján.
Keble duzzad és szövi álmait,
ábrándjait, önmaga és családja jövõ
életérõl. Tanítani kezd, õ az agrármérnök, a tudós ember. Õszinte
elkötelezettsége, precizitása és
embersége révén hamar tisztelt,
elfogadott és megbecsült tagja lett a
tanári karnak… Tanított közgazda-

ságtant, tervezést, statisztikát,
államigazgatási
ismereteket,
jogot… s hosszan sorolhatnám még
a tantárgyi névvel meg nem nevezhetõ ismereteket is. Tanított emberséget, tiszteletet. Osztályfõnökként
hányszor teremtett szeretetre éhes,
megértésre vágyó fiataloknak megnyugvást adó gondolatokat, hogy
átsegítse õket a lelki válságokon.
Osztályfõnöki munkaközösségvezetõként segítette a többiek
munkáját. Volt menzafelelõs, tanulószoba felelõs, munkavédelmi és
balesetvédelmi megbízott, Kossuth
könyvterjesztõ, politikai vitakörvezetõ, szakszervezetben gazdasági ügyeket intézõ vezetõségi tag, az
ifjúsági mozgalmat segítette éveken át, és a felnõttoktatásban is
tanított. Munkába állásának évében indult be a középfokú közgazdasági szakember-képzést biztosító
számvitel-gazdálkodási ágazat. A
profil meggyökereztetésében és
színvonalának emelésében eredményesen tevékenykedett. Fõ célja
az volt, hogy kialakítsa a szakmaszeretetet a diákjaiban. Oktató
munkáját a rendkívüli alaposság és
következetesség jellemezte. Nem
fogyott el a türelme, nem õrölték
fel az idegeit az évtizedek. 1998ban ment nyugdíjba, de még utána
is tanított. S több mint 40 év tanítás
után is ugyanolyan mosolygósan
jött ki az óráról,- utoljára 2006ban,- mint mikor elõször ment be.
A fiatalok mindig megérezték
benne a jól képzett embert, a gazdag lelkû, kemény férfit és jó szívvel bízták magukat a vezetésére,
tisztelettel és örömmel fogadták,
szeretettel vették körül. Kedvenc
osztályai csak „apjukként” emlegették. Többükkel életre szóló
barátság alakult ki, a felnövõ diákjai közül azok, akik köréje gyûltek
az érettségi után is visszajártak
hozzá, az otthonába is meghívta
õket, tanultak tõle, pályájukat,
eligazodásukat évtizedeken át segítette, ameddig az élet engedte. Még
néhány hónapja, szeptemberben is
volt több osztálytalálkozón. Akkor
járt utoljára szeretett diákjai között.
Aztán Õ, aki oly sokszor vizsgáztatott - a halál utolsó fájdalmas vizsgájára készült…
Nemcsak diákjai ismerték el.

Lelkiismeretes munkájáért 1988ban a Mûvelõdési Minisztériumtól
Kiváló munkáért kitüntetést kapott,
2001-ben Teleki plakettel, 2002ben Életmûért díjjal ismerték el.
Máig is elõttem van, milyen büszkén mutatta a 2010-ben kapott
Aranydiplomáját is. Egész életével
kötõdött iskolánkhoz. Ezt bizonyítja, hogy felesége, gyermeke és unokái is a Telekiben tanultak, tanulnak… Igyekezett az utolsó pillanatig helytállni ott, ahová a küldetése
szólt, tenni a dolgát, amit magára
vett, és örömmel vállalt.
Ugyanakkor valamiképpen készült
arra is, ami oly elháríthatatlanul
közeledni látszott. Néhány hónapja bejött az iskolába egykori kollégái nyugdíjas búcsúztatójára. Az
ünnepséget végigülni nem volt
ereje, de bejött, hogy egy utolsó
pillantással, öleléssel elbúcsúzzon
kedves iskolájától, szeretett munkatársaitól. Én akkor láttam utoljára. Nem sejtettem, hogy ez lesz az
utolsó, fájdalmas beszélgetésünk.
Lala bácsi! Haláloddal elvittél a
Telekibõl egy darabot, amit már
pótolni nem tudunk.
Hálás vagyok, hogy beszélhettem veled, hogy hallgathattalak
téged, tanulhattam tõled és nevethettem veled. Én magam mindig
úgy fogok rád emlékezni, mint az
egyik legcsodálatosabb, legmelegebb szívû emberre, akivel valaha
is összehozott a sors.
És mi, Telekisek emlékeinkben
megõrizzük a felejthetetlen egyéniséget, a mosolygós, mindig barátságos arcot, és azt a képet, amelyet
Lukács Márta Gyertya címû verse
megfogalmaz:
„Egyenesen, szilárdan áll,
Fénylõ szemmel fölfelé néz,
Önzetlenül ég, melegít,
A sötétnek nincs itt helye,
Hiszen, mint az igaz ember,
Õ is fényre van teremtve.
Olykor küzd az áramlattal,
És titokban sír talán,
Aztán ismét bíztat, hitre
Serkent, szinte megnõ lángja,
Hogy rohamosan csökken, fogy,
Sõt csonkig ég, nem is bánja.
Küldetését befejezte:
Õ eltûnt, s csak azért égett,
Hogy a keresõ szívébe
Fényt vigyen és melegséget.”

Tisztelt Tanár úr, kedves Lala
bácsi, nyugodj békében. A lelkünkben örökre itt maradsz.
Juhászné Patkós Edit
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Angliából gyalog Mezõtúrra

Ez persze túl szép lenne: valaki
azért indulna el, hogy többhónapos gyaloglás után városunkban
érjen célba. De így is elég érdekes,
ha egy angol újságíró Hollandiától
Isztambulig tartó gyalogútja közben egy éjszakát Mezõtúron tölt a
Teleki kollégiumában, majd a diáksággal való beszélgetés után másnap továbbindul.
Nick Hunt fiatalkorának nagy
élménye volt az az 1934-ben íródott
könyv, melynek szerzõje keresztülgyalogolta Európát. Elhatározta,
hogy õ is végigjárja ugyanazt az
utat, tapasztalataiból õ is könyvet
ír.
Így aztán a beszélgetésben a

saját élményei mellett nagy hangsúlyt kapott az, hogy a fiataljaink
miként látják a világot, városukat,
hogy szerintük mi változhatott az
elmúlt évtizedekben. Nick megállapításai közül kettõt kiemelnék:
kisebbnek érezte a változást
Nyugat-Európa 1934-es és mostani
állapota között, mint amennyire
megváltozott számára a világ,
amint átlépett az egykori vasfüggönyön Szlovákiába. Úgy látszik,
az a közel fél évszázad annyira
ránk nyomta bélyegét, hogy még
évtizedek sem voltak elegendõek
elhalványítására. A másik észrevétel pozitív volt: minél keletebbre ér
az ember, annál vendégszeretõbb
népeket talál.
És hogy az iskola se maradjon ki:
jó volt látni, hogy több gyerek is
milyen felszabadultsággal, gátlás
nélkül merte angol nyelven kérdezni vendégünket, és hogy milyen
jókat derült a közönség az angol
nyelvû poénok hallatán. T.B.G.

Rajzoljunk, fessünk együtt
2012. március 26-án a Kossuth
iskolában diákok, szülõk, pedagógusok együtt rajzoltak, festettek Kelemen Kata szolnoki festõmûvésszel. A mûvésznõ az iskolai Képkör meghívottjaként
vezette a „mini alkotótábort”. A
rendezvény Tehetségpontunk
újabb eseménye volt.
Egy egykori Kossuthos diák
gondolatai a rendezvényrõl:
Mindig is szerettem rajzolni,
alkotni. A Kossuth iskolában
pedig nemrég hirdettek meg egy
„mini alkotótábort”, ahol diákok,
szülõk és pedagógusok együtt
festhettek.
Természetesen én is elmentem
egykori iskolámba, és hamar
rádöbbentem, hogy nem csak
itteni diák voltam, hanem az
iskola diákja vagyok még ennyi
év után is. Hisz aznap délután,
rengeteg tudásra tettem szert:
megtanultam egy igazi mûvész
szemén keresztül látni a világot,
hogyan fedezzem fel a rejtett tündért a faágak kusza hálójában,
vagy a csempe bohókás foltjai
között alvó sárkányt, megtapasztaltam az együtt alkotás örömét,

és világossá vált milyen fontos is
a légy zümmögése...
De a legfontosabb, hogy ismét
megtanultam azt, hogy a mûvészet maga nem csupán egy szép
rajz, hanem formákba, színekbe
beleöntött érzések, amik gondolatokat, érzelmeket lobbantanak
bennünk, mindenkiben másfélét,
de pont ettõl olyan varázslatos ez
az egész.
Éppen ezért úgy éreztem, hogy
nem csupán egy embernek jár a
Kelemen Kata által rajzolt gyönyörû kép, hanem mindenki, aki
csak ott volt, és alkotott, vagy
akárcsak segítõként részt vett
ezen a programon, egyaránt megérdemli a képet, és az elismerést,
amit az jelképez. Így együtt emlékezhetünk majd erre a csodálatos
délutánra, valahányszor Mickey
egérre pillantunk.
Weiszhaár Adrienn

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak, Kedves
Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület õszi kiállítása az országos fotó hónaphoz kapcsolódik.
Mezõtúri fényképészek munkáiból szervezünk kiállítást, az 18701960-ig terjedõ idõszakra vonatkozóan.
Ezért kérjük a segítséget, akinek
az alábbi fotósok által készített
anyag van a birtokában, jelezze az

egyesület felé: Tauber Izidor, Hajdu
József, Lukács Lipót, Kerpit Kristóf,
Ónodi Erzsébet, Rónai utóda,
Bondár Ilona, Lévay Gyula, Maksay
László, Varga Kálmán.
Értesítés
adható:
tel.:
+36/20/214-4756 Szabó András
vagy a +36/56/350-174 Túri
Fazekas Múzeum Pusztai Zsolt
igazgató.
Határidõ: 2012. május 31.
Szabó András elnök

JÖN JÖN JÖN!!!
Egészség délután elõször
Mezõtúron a Túri Paletta
Egészségcentrum szervezésében
április 21-én, szombaton 14 órától!
Elõadások, kiállítók, diagnosztikai
mérések, biotermékek és még sok
más meglepetés! Helyszín:
Mezõtúr, Petõfi u. 14. Egyedülálló
lehetõség egészségünk védelmében és a természetes gyógyulásra!
Április 21-én, az elsõ mezõtúri
egészségdélutánon mutatkozik be
egy egyedülálló tulajdonságokkal
rendelkezõ speciális /Xenia/ textília, mely Nexus Evolution rostokból áll. Sejtszinten fejti ki jótékony
hatását, így indítva be a szervezet
öngyógyító
képességét.
Segítségével könnyûszerrel tud
távozni a szervezetbõl a salakanyag, a méreganyag, javul a vérés nyirokrendszeri keringés, normalizálódik a hõháztartás,
regulálódik a vérnyomás, vércukorszint, csökken a gyulladások,
kopások okozta fájdalom.

Sportruházatok és kellékek
sorozata pedig hasznos sportolóknak és nehéz fizikai munkát végzõknek. A bemutatóval összekötött részletekkel megismerkedhet
az elsõ mezõtúri egészségdélutánon április 21-én, Mezõtúr, Petõfi
u. 14.
Weboldal: www.
xeniahungary.hu, és az Echo
TV-én! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Feketéné Éva
Eszünk minden nap, de vajon
táplálkozunk-e? Mennyi tápértéke
van ételeinknek?
Mindezekre és egyéb kérdésekre is választ kap, 2012. április
21-én 15 órakkor a Petõfi u. 14.
szám alatti Egészség-Házban. Az
elõadást tartja dr. Bartha József
tanszékvezetõ
(Budapesti
Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar), aki a táplálkozás
nemzetközileg elismert kutatója,
számos könyv és tudományos
munka.

Kedves Olvasó! Tisztelt Adományozó!
A TELEKI ALMA MATER ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma, az
intézmény oktatói, dolgozói és diákjai tisztelettel megköszönik
segítségét, támogatását, melyet 2010. évi jövedelemadója
1%-nak felajánlásával tett az alapítvány számára. A 437.464,- Ft
bevételt eredményezõ felajánlás hasznosítását ez évben tervezzük, mely alkalommal a Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fennállásának 115.
évfordulója méltó megemlékezéséhez kívánunk hozzájárulni.
Amennyiben lehetõsége van erre, továbbá szándékunkat,
elért eredményeinket megfelelõnek tartja, kérem, támogassa ez
évben is jövedelemadója 1 %-nak felajánlásával az alapítvány
terveinek megvalósítását. Ez úton is köszönjük segítségét!

Adószámunk: 19220873–1–16
Teleki Alma Mater Alapítvány Kuratóriuma
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A Mezõtúron megrendezett
diákolimpiai döntõkrõl már
beszámoltunk. Adósok vagyunk
azonban a TYR-Tavaszváró
Nemzetközi Úszóverseny hódmezõvásárhelyi eredményeivel.
Itt Karapancsev Kristóf 200 m
gyorson 3., 200 m pillangón 4.,
200 m vegyesen 6., Lengyel
Norbert 200 m háton 2., 200 m
gyorson 4., Bíró Csenge 200 m
vegyesen 4., Ádám Hajnalka
200 m háton 5., Fésûs Renáta
200 m mellúszásban 6.,Nagy
Zoltán 50 m mellúszásban 5.
A 4x100 m férfi gyorsváltónk
(Király Imre, Vad Gergõ,
Lengyel N., Karapancsev K.) 2.,
ugyan ez az összetételû váltó a
4x100 méteres vegyesváltók versenyében szintén 2. helyen ért
célba. A 4x100 nõi gyorsváltó
(Csató Blanka, Mester Lotti,
Bíró Cs., Zuppán Zóra) 4.
Lányaink a 4x100 méteres
vegyesváltók küzdelmében a 3.
helyen végeztek. Csipes Andor
tanítványai március 3-án részt
vettek a Kecskeméten megrendezett Aranyhomok Kupa úszóversenyen: Karapancsev Kristóf
200 m pillangón 2., 400 m gyorson 3., 100 m gyorson 4.,
Lengyel Norbert 200 m háton
3., 100 m és 400 m gyorson 4.,
Ádám Hajnalka 200 m pillangón
3., 400 m gyorson 5., Fésûs
Renáta 200 m mellúszásban a 3.
helyen végzett.
A mezõtúri uszodában került
megrendezésre március 11-én a
Megyei Úszó Bajnokság I. fordulója. A megyei úszószövetség
és a Mezõtúr VSI közös rendezésû versenye kiváló körülmények között, jó hangulatban telt
és szép mezõtúri sikerek születtek:
2004 és fiatalabbak: Forján
Anna 50 m gyors és mell 1.,
Székely Sára 50 m gyors 3., mell
5., Lengyel Dorka 50 m gyors és
mell 4., Nyújtó Aliz 50 m gyors
6., Farkas Viktor 50 m gyors 2.,
Fazekas Sándor 50 m gyors 4.,
2002-2003-ban születettek:
Máté Nándor 50 m gyors 3.,
Nagy Kornél 50 m gyors 6.,
Uhrin Vivienn 50 m hát 3., gyors
5., Nagy Zoltán 50 m mell 5.,

2000-2001-ben születettek:
Csató Blanka 50 m gyors és hát
1., Ozvald Maja 50 m gyors 2.,
Mester Lotti 50 m gyors 5.,
1998-1999-ben születettek:
Lengyel Norbert 100 m gyors és
hát 1., Nagy Kitti 100 m gyors és
50 m mell 1., Szappanos daniella
50 m mell 2., Kovács Petra 100
m gyors 3. 50 m mell 5.,
1996-1997-ben születettek:
Karapancsev Kristóf 100 m
vegyes és pillangó 1., Ádám
Dániel 100 m vegyes és pillangó
2., Ádám Hajnalka 100 m hát 1.
mell 2., Fésûs Renáta 100 m
mell 1., hát 2.
1995 és idõsebbek: Király
Imre 100 m gyors 1., Vad Gergõ
100 m gyors 3., Kéki Dorottya
100 m vegyes 2.,
Váltók: 4x50 m mix (fiú-lány)
gyorsváltó 2004 és fiatalabbak:
1. Mezõtúr VSI A (Székely S.,
Forján A., Fazekas S., Zuppán
Zsolt), 3. MVSI B (Nyújtó Aliz,
Farkas V., Lengyel D., Nagypál
Anna)
4x50 m mix vegyesváltó 200203: 3. MVSI A (Uhrin V., Nagy
Z., Nagy K.., Máté N.)
4x50 m mix vegyesváltó 200001: 4. MVSI A(Zuppán Zóra.,
Kun Martin., Lakatos Zsolt.,
Csató B.), 6. MVSI C(Molnár
Laura., Szabó Henrik., Ozvald
M., Geszti Ágota.)
4x50 m mix vegyesváltó 199899: 2. MVSI A ( Lengyel N., Kun
M., Nagy K., Kovács P.), 4. MVSI
B (Szántó Zsolt, Szappanos D.,
Tõkési Levente, Seres Benedek)
4x50 m mix vegyesváltó 199697: 1. MVSI (Karapancsev K.,
Fésûs R., Ádám H., Ádám D.)
Gratulálunk a versenyzõknek, Csipes Andor és Seres
János edzõknek!
Köszönjük a felkészüléshez
és a verseny lebonyolításához
nyújtott segítséget szakosztályunk támogatóinak:
Mezõtúr
Vá r o s
Önkormányzata, Mezõtúr és
Vidéke Víz- és Csatornamû Kft.,
és Király Imréné családi gazdálkodó. Külön köszönet a verseny
rendezésében résztvevõ szülõknek!
kiru

Mezõtúri sikerek a versenyeken
Mozgalmas nap volt a március
17-i szombat a mezõtúri Kung
Fusoknak. Két versenyen is indultak.
Érden került megrendezésre a
H.K.F. Magyar Bajnokság I. fordulója. Itt a Mezõtúri Wing Chun
Kung Fu Harcmûvészeti SE négy
versenyzõt indított.
Nagy József sanda full és light
contakt kategóriában is küzdött. A
-60 kg-ban hozta a papírformát és
elsõ lett mind a kettõ kategóriában.
Pápai Zsanett junior
light
contakt -56 kg-ban indult. Miután
Õ is az I. helyezést megnyerte még
küzdött egy bemutató mérkõzést a
felnõtt nõi bajnokkal amelyel mindenki tetszését elnyerte.
Boldog Róbert is szintén hozta a
megérdemelt I. helyet a serdülõ
light contakt -60 kg-ban
Márki Bence csak kevéssel
maradt le az és a II. helyen végzett
a serdülõ light contakt -65kg-ban.
A versenyzõi gárda másik része
a Magyar Kempó Szövetség által
rendezett
II.
Szigethalmi
Utánpótlás Kupán indult. Itt hét

versenyzõnk ált a tatamira.
Mindannyian light contakt kategóriában indultak.
Elsõként Nagy Máté hozta el az
elsõ helyet 12-13 év -60 kg-ban.
A következõ küzdelmekben
Patkós Ádám II. helyezést ért el
9-10 év -45 kg kategóriában.
Muzsai Lajos könnyedén vette a
küzdelmeket és I. helyen végzett a
11-12 év -35 kg-ban.
Harmath Norbert erõs mezõnyben a II heyezést érte el 18-34 év
-75 kg-ban.
Bíró Bence III. helyen végzett
11-12 év -40 kg-ban.
Nagy László Dániel III. , Majzik
Gergõ IV helyezett lett 11-12 év -35
kg-ban.
A csapatversenyben az induló
18 csapatból a VI. helyen végeztünk.
A következõ versenyek is remélhetõen hasonló szép eredménnyel
végzõdnek és öregbíthetjük városunk nevét a harcmûvészeti
körökben!
Pápai Károly
M.W.C.K.F.H.S.E elnök

NB II. Férfi tekemérkõzés (Mezõtúr, 2012. 03. 11.)
Mezõtúri AFC – Rákoshegyi VSE (5-3, faarány: 2755-2657)
Mezõtúr: Neumann (425), Egei (495), Hegyi (436), Bordács
(492), Rácz (451), Polgár (455).
Rákoshegy: Gulyás (438), Urbán (411), Horváth (404),
Bandula (489), Urbán L. (455), Udomiet (460).
Izgalmas játékban nyert a hazai csapat.
NB II. Férfi asztalitenisz mérkõzés (Budapest, 2012. 03. 10.)
MTK – PANZI I- Mezõtúri AFC I. (3-15)
Mezõtúri pontszerzõk: Katona Gergely (4), Szelei Szabolcs
(4), Kocsis István (3), Szõllõsi Péter (2), Katona – Szelei és
Kocsis Szõllõsi párosok
NB III. Férfi asztalitenisz mérkõzés (Karcag, 2012. 03. 10.)
Kováts DSE. Karcag – Mezõtúri AFC II. (16-2)
Mezõtúri pontszerzõk: Deák László (1), Gelei Sándor (1)
Búzi Lajos
Sportcentrum hírei:
1. Indul a tenisz idõszak. Teniszpálya szezon bérlet váltható a
városi sportcentrumban.
2. Április közepétõl kezdõdik a városi kispályás labdarúgó bajnokság. Azok a baráti közösségek, akik szeretnének indulni, április 9-ig adhatják le a nevezésüket.
3. Folytatódik a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport K.K.N. Kft.
szervezésében az úszó és a tenisz tanfolyam. Szakképzett oktatók
várják a fiatalok jelentkezését.
Bõvebb információt lehet kérni Barta Gyula sportágazat vezetõnél a 06 20 481-6233 telefonszámon.
Barta Gyula
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ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

Kecse Bálintné Domokos Sára élt 71 évet,
Rima Bálint élt 60 évet,
Kovács Lászlóné Nóbik Ilona élt 74 évet,
Négyesi Tibor élt 71 évet,
Szécsényiné V. Nagy Mária élt 61 évet,
Megyesi Jánosné Gonda Lídia élt 66 évet,
Patkós Mihályné Kiss Anna élt 91 évet,
Nyitrai Gábor Lajos élt 60 évet,
Csörsz Gyula élt 79 évet,
Makai József élt 64 évet,
Herbály Istvánné Juhász Erzsébet élt 104 évet,
Vásárhelyi Józsefné Kádár Ilona élt 86 évet.
„Azt a nyelvet. Melyet örökbe kaptunk, új szellemmel
fényesítve csorbítatlanul át kell adnunk utódainknak.”
(Kosztolányi Dezsõ)
2012. április 27-én 14 órakor játékos szavalóversenyt rendez a
Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. A szavalóverseny helyszíne: Közösségi Ház.
Nevezési határidõ: 2012. április 12. Nevezni lehet
e-mailben:julia.szucsne.56@gnmail.com címen vagy személyesen az óvodavezetõnél, Szûcsné Megyesi Erzsébetnél (Könyves
K. út 5.)
Öt korcsoportban várjuk a jelentkezést: I. Óvodai nagycsoport; II. 1. osztályosok; III. 2. osztályosok; IV. 3. osztályosok; V.
4. osztályosok. A VERSEK TÉMÁJA: ANYA-CSALÁD.
A délután folyamán anyák napi ajándékok készítésére is lesz
lehetõségetek!

Költészet szóval, tánccal és zenével
„A költészet az ember létezésének egyetlen konkrét
bizonyítéka”
(Gabriel Garzía Márquez)

Április 12-én 18 órakkor várjuk a Városi
Galériába a versszeretõ mezõtúriakat a
Teleki Blanka Gimnázium és a Közösségi Ház
közös költészetnapi programjára.
Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail:
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ,
tipográfus: Vékony Erzsébet. A munkát szerkesztõ bizottság segíti.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

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

Barna Nándor Bence
(Szabó Patrícia Renáta)

Költészet Nap – 2012
Nagy örömünkre szolgál, hogy sokan jelentkeztek a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár által meghirdetett kistérségi szavalóversenyre. A négy
kategóriában meghirdetett verseny döntõi a következõ idõpontokban
zajlanak: alsó tagozatosok április 10-én délután 14 órától, felsõ tagozatosok, középiskolások, felnõttek április 11-én 14.30-tól
A kategória 1-3. helyezettje április 11-én 17 órától gálamûsor keretében
mutatja be gyõztes versét. Minden versszeretõ érdeklõdõt, szülõt, hozzátartozót szeretettel várunk a programokra!

Ádámné Szücs Ilona munkái a Közösségi Házban
2012. április 2-tõl április 28-ig a Közösségi Ház elõterében
tekinthetõk meg Ádámné Szücs Ilona csipke-munkái.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Április 6- 12-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Április 13-19-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Április 7-8-9-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/9770936
Április 14-15-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/3234843

Lapzárta: 2012. április 11. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra,
illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a
Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem
rendelt írásokat szerkesztve, azok lényegének megtartása mellett
közlünk. Kéziratokat nem õrzünk meg. A lapban közölt adatok
tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem vállalunk.

