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Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Botyánszky János emlékezetére
„ Ha van hazánk, ha valóban
erõs kötelékek fûznek hozzá,
megnagyobbodik majd az…,
ha megvan a tiszta erkölcs,
minden ország ezen támasza…, ha szeretetre neveljük
gyermekeinket, áldozatkészségre, bátorságra akkor még
több adatik hozzá.” /Részlet
Botyánszky János beszédébõl – Mezõtúr, 1943. október
31./
Medgyesegyházán született
1894. június 8-án. Édesapja,
Botyánszky János szûrszabó mester, édesanyja Adamik Julianna,
aki a család gondját viselte.
Az
elemi
iskolát
a
medgyesegyházi állami izraelita
iskolában végezte, kitûnõ eredménnyel. Ezután Békéscsabán az
evangélikus Rudolf-Fõgimnáziumban érettségizett 1912-ben szintén
kiemelkedõ eredménnyel. A gimnázium ajánlásával a pozsonyi
theológiai akadémiára nyert felvételt, amelyet 1916-ban fejezett be.
1916-17-ben katonai betegápolóként dolgozott.
1921-ben, miután erkölcsi és
tudományos minõségét megvizsgálták, a szentesi Ágoston hitvallású evangélikus egyházhoz vezényelték segédlelkésznek, a püspök
engedélyével.
1933-ban feleségül vette Pass
Lenkét. Egyetlen gyermekük született 1934. augusztus 18-án, akit
mindig „Apróskának” nevezett.
A mezõtúri evangélikus egyházközségtõl 1934 januárjában
Wikkert Lajos esperes kérvényezte, hogy Szentesre szeretne távozni, és helyébe Botyánszky János
segédlelkészt nevezzék ki. A presbitérium ezt az ajánlást elfogadta.

A beiktató ünnepségre 1934. március 11-én került sor.
Folytatta elõdje szervezõ és
közéleti munkáját. Az egyházközség megerõsítésére kezdeményezte a „Tulakörösi” evangélikus iskola megépítését, amely 1937-ben
ünnepélyes keretek között kerül
átadásra.
A város közéletébe is hamar
bekapcsolódott. Több társadalmi
szervezet és egyesület tagja volt.
Jó kapcsolatokat épített ki a helyi
egyházi vezetõkkel. Elõadásokat
szervezett, karitatív tevékenységet
folytatott. Számos írása, irodalmi
értekezése jelent meg a helyi újságokban, több tanulmánya kapcsolódik a város történetéhez.
Tevékenyen segítette a Törõ Pál
Múzeumbarátok Szakkör munkáját. Aktív és széleskörû levelezést
folytatott Tamkó Sirató Károllyal,
Csabai Wagner Józseffel és az egyház tudós személyiségeivel. Kiváló
rajzkészséggel rendelkezett.
Kiemelkedõ volt nyelvtudása,
tudott héberül, szlovákul, latinul,
görögül és oroszul.
Érdemes felidézni a Theológiai
oklevélben megfogalmazott szigorú követelményeket és elvárásokat, amely az õ emberségét meghatározta és ezzel indították hivatásának útjára.
„ … az olvasásban, intésben,
tanításban figyelmes, a beszédben, a nyájaskodásban, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban a híveknek példa legyen s
az ajándékot, mely benne vagyon
ne csak meg ne vesse, hanem
szorgalmas tanulás, elmélkedés és
igaz keresztyén áhítatosság által
egész életében nevelni és gyarapítani igyekezzék. A püspöknek fed-

Botyánszky János evangélikus esperes (1894 - 1976)

hetetlennek, illedelmes magaviseletûnek, vendégszeretõnek, nem
gyalázatosan nyerészkedõnek,
hanem szelídnek, nem sóvárgónak; kell pedig jó bizonyságának
is lenni a kivülvalóktól.”
A hitébõl és lelkiismeretébõl
fakadóan belsõ késztetést érzett
arra, hogy a fajüldözõ téboly által
súlyos szenvedésekre ítéltek iránti
szolidaritását kifejezze azzal,
hogy 1944. június 16-án megkongassa az evangélikus templom
harangját.

Ajánlom mindenkinek, hogy a
fenti idézett sorokat gyakran
olvassa el és gondolkozzon el
rajta, hiszen lelki támaszra ma is
szüksége van mindenkinek.
Olyan embernek állítunk most
emléket, aki méltatlanul, igaztalanul feledésbe merült, de büszkén
vállalhatjuk örökségét, személyiségét és tevékenyégét, amelybõl
42 évet e város lakóinak javára
fordított.
Szabó András
Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület elnöke
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mezõtúr és vidéke
Távirati stílusban a képviselõ-testület
májusi üléseirõl

A víziközmû-szolgáltatás új
formájáról
Az Országgyûlés nemrégiben
elfogadta
a
víziközmûszolgálatásról szóló törvényt. A
törvény alapvetõen megváltoztatta a víziközmû-szolgáltatás
szabályait. Ezek alapján a
Mezõtúr és Környéke Víz- és
Csatornamû Kft. nem lesz jogosult a szolgáltatás elvégzésére a
továbbiakban. Ezért Mezõtúr
Város Képviselõ-testülete döntést hozott a víziközmû-szolgáltatás új formában történõ ellátásáról. Ennek alapján mintegy
harminc önkormányzat megalapít egy közös gazdasági társaságot, egy úgynevezett holdingot, amely jogosulttá válhat
arra, hogy engedélyt kapjon a
víziközmûvek üzemeltetésére.
Az üzemeltetést a holding és az
önkormányzat közös tulajdonában levõ gazdasági társaság
látná el a jelenlegi szolgáltatási
területen. A képviselõ-testületnek a közeljövõben több döntést is szükséges lesz meghozni
annak érdekében, hogy a szolgáltatás új struktúrája fennállhasson. Az önkormányzat az új
struktúra kialakításánál arra
törekszik, hogy a továbbiakban
is minél nagyobb ráhatása
legyen a víziközmû-szolgáltatásra.
Beszámolók elfogadásáról
A képviselõ-testület májusi
ülésein megtárgyalta és elfo-

gadta valamennyi tulajdonában
álló gazdasági társaság, így a
Mezõtúr és Környéke Víz- és
Csatornamû Kft., a Mezõtúr és
Térsége Víziközmû Vagyonkezelõ Kft., a Mezõtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelõ Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft., a Mezõtúri
Közmûvelõdési
és
Sport
Kiemelten
Közhasznú
Nonprofit Kft., az Alföld
Thermál Hotel Kft., a Mezõtúri
Ipari Park Kft., a Mezõtúr Városi
Kórház-Rendelõintézet Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolóját, illetve 2012. évi üzleti tervét.
Mezõtúr Város Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltósága
beszámolóját is megtárgyalta és
elfogadta a képviselõ-testület. A
képviselõ-testület Mesterszállás Község Önkormányzatával
együttes ülésen megtárgyalta és
elfogadta a Polgármesteri
Hivatal Mezõtúr 2011. évi körjegyzõségi munkájáról szóló
beszámolót.
Megjegyzendõ, hogy a tûzoltóság és a kórház állami fenntartásba adása e sorok megjelenésekor - a törvény erejénél
fogva - megtörtént.
A beszámolók elkészítésének
és megtárgyalásának kötelezettségét jogszabályok írják elõ az
önkormányzat számára.
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

2011. június 15.

Az óvodai zárva tartás rendje
a nyári szünetben
Tájékoztatom a mezõtúri lakosságot, hogy Mezõtúr Város
Önkormányzata
Mûvelõdési,
Oktatási és Sport Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a Mezõtúri Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Könyvtár óvodai
intézményegységei a nyári szünetben az alábbiak kivételével zárva
tartanak:
- 2012. június 25. hétfõtõl július
20. péntekig (4 hétig) a Csoda-vár

Óvoda (1. számú intézményegység - Zrínyi Óvoda) fogadja az
óvodai intézményegységekbõl a
dolgozó szülõk gyermekeit.
- 2012. július 23. hétfõtõl
augusztus 17. péntekig (4 hétig) a
Százszorszép Óvoda (3. számú
intézményegység – Rákóczi Úti
Óvoda) és a Harmatcsepp Óvoda
(2. számú intézményegység –
Újlaki Óvoda) óvoda fogadja az
óvodai intézményegységekbõl a
dolgozó szülõk gyermekeit.
dr. Szûcs Attila, jegyzõ

A KÖNYVTÁRI EGYSÉGEK NYÁRI NYITVA
TARTÁSA JÚNIUS 11-TÕL SZEPTEMBER 3-IG
FELNÕTT KÖNYVTÁR
HÉTFÕ 9-17 ÓRÁIG
KEDD9-17 ÓRÁIG
SZERDA 13-17 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK 9-17 ÓRÁIG
PÉNTEK 9-17 ÓRÁIG
SZOMBAT 9-12 ÓRÁIG
GYERMEKKÖNYVTÁR
HÉTFÕ 13-17 ÓRÁIG
KEDD 10-12 ÉS 13-17 ÓRÁIG
SZERDA 13-17 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK 13-17 ÓRÁIG
PÉNTEK 10-12 ÉS 13-17 ÓRÁIG
SZOMBAT 9-12 ÓRÁIG
A ZENESZOBA
HÉTFÕ: 13-17
KEDD: 13-17
SZERDA: 13-17
CSÜTÖRTÖK: 13-17
PÉNTEK: 13-17
SZOMBAT, VASÁRNAP: ZÁRVA
könyvtárosok

Ismét Szent Iván éji tûzugrás
2012. június 24-én 18 órától
a Múzeum téren
18 órakor a Fabula Bábszínház elõadásában a Mazsola címû
mesejáték; 19 órakor a Kankalin táncegyüttes és a Tisza együttes
muzsikál; 21 órakor a Tûzfészek társulat elõadása majd, tûzgyújtás-tûzugrás és hagyományok felelevenítése
Mindeközben táncház, teaház, ugráló vár, trambulin, szerencsehorgászat.

Közhasznú beszámoló a
Mezõtúr Város Katolikus Iskolájáért Alapítvány
(2010-2011. évi gazdálkodásáról
Mezõtúr Város Katolikus Iskolájáért
Alapítvány gazdálkodásáról a
Számviteli Törvények és a kapcsolódó
elõírásoknak megfelelõen egyszerûsített beszámolót állított össze az alábbi
évekrõl.
2010. év: Számviteli beszámoló
Mérleg fõ összege: 1026 e Ft
Magánszemélyek támogatása nem
volt.
Vagyonfelhasználással kapcsolatos
kimutatás:
Tõkeváltozás: 116 % /140 e/
Közhasznú tevékenység keretében

nyújtott pénzbeli támogatás nem volt.
Közhasznú tevékenység keretében
nyújtott egyéb támogatás nem történt.
Gazdálkodás iránya: tõkegyûjtés
Bérjellegû költségek:
2010. évben az alapítványnál tiszteletdíj, bér illetve bérköltség kifizetések
nem történtek.
A Mezõtúr Város Katolikus Iskolájáért
Alapítvány köszönetet mond az alapítványt támogatóknak, akik jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották. Az így
összegyûlt 203 226 Ft, az iskola
mûködtetését segíti.
2011. év: Számviteli beszámoló

Mérleg fõ összege: 1057 e Ft.
Magánszemélyek támogatása nem
volt.
Vagyonfelhasználással kapcsolatos
kimutatás:
Tõkeváltozás: 103 % (31 e)
Közhasznú tevékenység keretében
nyújtott pénzbeli támogatás 150.000.Ft/ cél szerinti
Közhasznú tevékenység keretében
nyújtott egyéb támogatás nem történt.
Cél szerinti juttatások kimutatása: Az
alapítvány közhasznú tevékenysége
keretében 150.000.-Ft támogatást
nyújtott a Szent István Katolikus

Általános Iskola és Óvodának (5400
Mezõtúr, Szabadság tér 1.) intézményfenntartás céljából.
Bérjellegû költségek:
2011. évben az alapítványnál tiszteletdíj, bér illetve bérköltség kifizetések
nem történtek.
A Mezõtúr Város Katolikus Iskolájáért
Alapítvány köszönetet mond az alapítványt támogatóknak, akik jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották. Az így
összegyûlt 232. 854.-Ft az iskola
mûködtetését segíti.
Köszönettel a kuratórium

2011. június 15.
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Megkérdeztük...
Az idei év a változások
éve, amelyben kormányzati döntések nyomán
Mezõtúr Város intézményeinek nagy része tulajdonváltáson megy át. Az
elmúlt számokban már
beszéltünk néhány érintett intézményrõl, most
azokról beszélgettünk
Herczeg Zsolt polgármesterrel, amelyekrõl eddig
nem esett szó lapunk
hasábjain.
– A szociális otthon január
elsejétõl szintén fenntartó váltáson ment keresztül, viszont
a mûködés finanszírozásával
problémák vannak.
– Néhány évvel ezelõtt
Mezõtúr, mint tulajdonos és
fenntartó, az intézmény fenntartását a megyei önkormányzat részére átadta. Tette ezt
azért, mert a város nem tudta
már finanszírozni az intézmény mûködését, az ingatlan
tulajdonjoga viszont maradt a
városnál. Tulajdonképpen a
probléma abból fakad, hogy
jelen pillanatban feladat finanszírozás van, amely azt jelenti,
hogy az intézményvezetõ
asszonnyal év elején közölték,
hogy mennyi pénzbõl kellene
megoldania az intézmény
mûködtetését, milyen személyi
és dologi jellegû kiadásokra
lesz lehetõség. A személyi
kiadásokat fedezi ugyan az erre
vonatkozó elõirányzat, viszont
a dologi területen óriási problémák vannak. Arról tájékoztatott engem az év elején az igazgató asszony, hogy így nem
látja biztosítottnak az intézmény mûködését. Egyeztetéseket is folytatott a kormányhivatallal, mint fenntartóval, de ott
elmondták neki, hogy több
pénz nem áll rendelkezésre.
Ilyen elõzmények után, tekintettel arra, hogy õ egy több éves
tapasztalattal rendelkezõ szakember, aki nagyon jól ismeri az
intézmény mûködését, már
látta, hogy a fenntartás során
gondok lehetnek. Ezek után
keresett
meg
engem.
Megnéztük azt, hogy milyen

jekten belül a nyílászárók lesznek kicserélve és a fûtés rendszer lesz korszerûsítve, valamint a homlokzatot is felújítjuk.

,,Bíró Kálmánné Bakos Ilona” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idõsek Otthona

financiális lehetõségei vannak
az intézménynek, és elgondolkoztunk azon, hogy esetleg az
önkormányzat
visszaveszi
fenntartásba az intézményt. De
hamar rájöttünk, hogy erre
nem lesz lehetõség, tekintettel
az önkormányzat igen nehéz
helyzetére, hiszen legalább
húszmillió forinttal kellene
kiegészíteni a 2012-es költségvetését, erre pedig nekünk nincsen betervezett forrásunk.
– Milyen jövõ elõtt áll az intézmény?
– Felmerült az a lehetõség,
hogy mi lenne, ha a református
egyház venné át az intézményt.
Egyeztettünk
Beszterczei
András lelkészelnök úrral és dr.
Lengyel Györgyi kormánymegbízott asszonnyal, aki elmondta, hogy részükrõl semmi akadálya nincsen ennek az átadásnak, de akkor még év elején õ
úgy tudta, hogy valószínûleg
nem fog átmenni a dolog a
minisztériumon, hiszen az egyházi normatíva lényegesen
magasabb, mint az állami.
Nyilván a mostani helyzetben
arra törekednek, hogy többletfinanszírozást minél kevesebb
szervezet számára kelljen biztosítania, hiszen nagyon szûkös az államkassza. Ezek után
az egyház még folytatta az
egyeztetéseket és néhány hete
jött a jelzés, hogy talán mégis
lenne lehetõség a fenntartásba
vételre. Ez a mezõtúriak szemszögébõl azt jelentené, hogy
sokkal jobb gazdasági háttérrel
tudnák megoldani az intézmény finanszírozását, ami az
ott lakók és az ott dolgozók
részére is egy megnyugtatóbb
jövõképet vázolna fel, mert a
mostani helyzet igen bizonyta-

lan. A testület a legutóbbi ülésén azt határozta el, hogy leül
az egyházzal és a kormányhivatallal tárgyalni, és megnézzük azt, hogy az egyház milyen
feltételekkel venné át fenntartásba az intézményt. Jelenleg
úgy tudjuk, hogy 49 évre kéri
úgy, hogy az ingatlan közben
mindvégig az önkormányzat
tulajdonában marad.
A tárgyalások lezárása után
hozza meg Önkormányzatunk
az átadásra való döntését.
– Január 1-jétõl az állam
átvette az önkormányzati tûzoltóságokat.
Mezõtúron
hogyan zajlott le az átadás?
– Azt már tudtuk egy ideje,
hogy megyénkben négy helyen,
köztük Mezõtúron is, katasztrófavédelmi
kirendeltséget
hoznak létre. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a feladatok
jelentõsen bõvülnek. Szolnok,
Jászberény és Karcag mellett
átalakult a mezõtúri tûzoltóság
is. Mindezzel együtt az ingatlan is átkerült a Magyar
Államhoz január elsejével, de a
konkrét átadás-átvétel áprilisban zajlott le. Viszont itt szót
kell ejtenünk a tûzoltólaktanya
felújításának beruházásáról,
amelyre az önkormányzat még
az elmúlt évben pályázatot
nyújtott be, amit ugyan elsõ
körben nem nyertünk meg, de
késõbb a visszalépések miatt
mégis lehetõséget kaptunk a
végrehajtására. Mivel a tûzoltóságnak jelentõs pénzmaradványa volt, amely az önerõ biztosítására elegendõnek mutatkozott, így annak ellenére, hogy
nem a mi tulajdonunkban van
az épület, mégis bevállaltuk ezt
a beruházást, hiszen egy mezõtúri ingatlanról van szó. A pro-

– A közintézmények ingatlanainak a fenntarthatósága
fontos szempont az önkormányzatnál. Milyen projektek
futnak most ezzel kapcsolatban.
– Oda szeretnénk elérkezni,
hogy ezeknek az ingatlanoknak
a fenntartása minél olcsóbb
legyen. Most elõkészületek
alatt áll egy olyan projekt,
amely három ilyen ingatlan
energetikai felújítását célozza,
ezek pedig a Sportcentrum, a
Közösségi Ház és a Zrínyi Úti
Óvoda. Ez a beruházás nyílászáró cserét, homlokzati hõszigetelést és fûtéskorszerûsítést
foglal magában. Ezeknek a
megvalósításával az önkormányzat sokat tudna spórolni.
Ezen kívül azon is gondolkodunk, hogy megújuló energiával, konkrétan szolár energiával elektromos áramot termelnénk és ezzel az elektromos
rendszerre rádolgozva tulajdonképpen megtermelnénk azt
az energiát, amelyet az intézmények felhasználnak. Itt természetesen nem csak a már
elõbb említett három ingatlanról van szó, hanem az összes
önkormányzati ingatlanról.
Ezeknek a fogyasztása éves
szinten körülbelül egy megawatt. Ennek a két nagyberuházásnak az elõkészítése folyik
most jelen pillanatban is.
Viszont tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére
mindez csak akkor lehetséges,
ha sikerül ezen beruházásokhoz kívülrõl tõkét bevonni.
Erre létezik számos példa
Magyarországon, ez lehet akár
egy bank vagy más befektetõ
cég, aki majd az üzemeltetés
során jut hozzá a nyereségéhez. De így tulajdonképpen
mindenképpen jól jár az önkormányzat is és az intézmények
is.
Vékony Erzsébet
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Városi pedagógusnap
Pedagógusnap alkalmából
felköszöntötték a
Közösségi Ház nagytermében június 1-én a
nevelõket, tanítókat, tanárokat, a nevelési, oktatási
intézmények dolgozóit,
mindazokat, akik bármely
területen munkájukkal
szolgálják a fiatalság nevelését.
Az eseményen munkája elismeréseképpen:
„MEZÕTÚR NEVELÉSÉÉRT,
OKTATÁSÁÉRT” kitüntetõ díjat
kapott Rózsás Istvánné
„MEZÕTÚR GYERMEKEIÉRT” díjat kapott Kontér Béláné
„ÉLETMÛÉRT” díjat kapott
Nagypál Ferencné
„ÉLETMÛÉRT” díjat kapott
Kovács Gáborné
„ÉLETMÛÉRT” díjat és
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉRMET” kapott Szabó
Klára
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉREMET”
kapott
Csordás Lászlóné (Kiss Katalin)
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉRMET” kapott Dr.
Tarnóczy Zoltán
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉRMET” kapott Jenei
István

„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉRMET”
kapott
Ranczné Both Irén
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉRMET” kapott Ruff
Sándor Józsefné Nagy Katalin
Kornélia
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉRMET” kapott Soltész

Gábor
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉRMET” kapott Vargáné
Gyülvészi Piroska
„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉRMET” kapott Dr.
Szûcsné Pályi Ilona
„ARANY DIPLOMÁSKÉNT”
köszöntötték Marosi Istvánt

„GYÉMÁNT
DIPLOMÁSKÉNT” köszöntötték Rákóczi
Péternét
„GYÉMÁNT
DIPLOMÁSKÉNT” köszöntötték Csató
Istvánnét
A kitüntetetteknek szerkesztõségünk is gratulál!
Vékony Erzsébet

A zene az kell….
„…a zene az kell, mert körülölel
és nem veszünk majd el…”
Minket, akik részt vettünk a
Kossuth Lajos Általános Iskola
jubileumi hetének rendezvényein, 6 napon át körülölelt a zene.
Körülölelt és mi töltekeztünk
belõle, a reggeltõl estig tartó
„mûszakok” után is valami jólesõ fáradtsággal indultunk haza.
A jubileumi hét ötletérõl már
elég rég, valamikor egy tavalyi
értekezleten hallottunk elõször.
Csiderné Csízi Magdolna karnagy vállalta ennek a rendezvénynek a megszervezését, lebonyolítását, az iskola nevelõtestülete pedig egy emberként állt
mellé segíteni.
Hiszen ünnepeltünk.
30 éve, 1982-ben indult az akkor
még Kossuth Úti Általános

Iskolában az elsõ ének-zene
tagozatos osztály Seresné Jutka
néni irányításával. Évrõl-évre, az
egyre növekvõ számú énekes
osztályok közremûködésével
csodálatos kórusmunka bontakozott ki az intézményben,
amely a város életére is hatással
volt. Sok-sok fület és lelket gyönyörködtetõ dallamot, énekléssel töltött órát köszönhetnek a
mezõtúriak saját éneklõ gyermekeiknek. Gondoljunk csak az
Országos Kicsinyek Kórusa
Találkozókra, az elmaradhatatlan karácsonyi és évadzáró
hangversenyekre. A három évtized alatt számos olyan tanuló
került ki az iskola falai közül, aki
életpályának választotta a zenét,
az éneket. Néhányan közülük
mára már országos ismertségre

tettek szert, mint például Mester
Viki, aki operaénekesnõ lett, az
Állami Operaház tagja, és fantasztikus Carmen elõadásában
tavaly nyáron gyönyörködhettünk Szegeden, a Dóm téren.
Említhetjük még Szávai Viktória
színésznõt vagy Kovács Tímea
énekesnõt. De olyanok is vannak
(vagyunk) néhányan, akik tanárként nevelgetik a zene szeretetére a következõ nemzedékeket.
Azt gondolom, méltón megünnepeltük ennek a képzési formának a sikerességét. Egy héten
keresztül minden délután és este
zenei programokat kínáltunk
gyerekeknek és felnõtteknek
egyaránt. Május 21-én, hétfõn az
ünnepélyes megnyitó után zenei
mûveltségi vetélkedõn mérhették össze tudásukat a tanulók.

Ezen a napon nyílt meg az énekkarok évtizedek alatt nyert,
kapott díjaiból, a megszámlálhatatlan elismerõ oklevélbõl és
egyéb relikviákból összeállított
kiállítás is az iskola ének tantermében. Kedden népdaléneklõ
verseny volt, szerdán pedig a
Rozsdalovag és a kísértet c. gyermekmusicalt tekintették meg
nálunk óvodás csoportok a
dráma szakkörösök és a nagykórus elõadásában. A hét elsõ
három napján 17.00 órától szülõk - akiknek egykor itt tanuló
gyerekeik már felnõttek -, pedagógusok és mai diákjaink nézték
izgalommal a háromszor 1,5
órás, az énekkarok és a tagozat
mindennapi életébõl, fellépésekrõl, kirándulásokról összeállított
folyt. a 2. old
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anyagot. Izgatottan, néha könynyes szemmel vagy épp mosolyogva keresgéltünk, és ismertünk rá arcokra, hangokra.
Megható érzés volt pl. egy már
elfeledett, régi felvételen viszontlátni 20 évvel ezelõtti önmagamat, majd néhány évet átugorva
a gyerekeimet felfedezni a sorokban! Csütörtökön népzenei délután volt citerazenekarokkal és
táncházzal, este pedig pop-rock
zenekarok bemutatója, amiknek
egy-egy tagja szintén Kossuthos
volt valamikor. Pénteken délután
végigvonult a városon az iskola
apraja-nagyja, a Kossuth téren és
a közösségi háznál énekszóval
köszöntve Mezõtúr lakosságát.
Még aznap este gyönyörû koncertet hallgathattunk a szolnoki
Bartók Béla profi kamarakórus
tolmácsolásában, amelynek karnagya Molnár Éva, aki -talán
nem meglepõ- a Kossuth iskola
padjait
koptatta
egykor.
Szombaton pedig következett a
hab a tortán: a jubileumi koncert
igazi megkoronázása volt az
egész hétnek. Énekelt az iskola
kiskórusa, a nagykórus, a Vivace
kamarakórus és egy valódi öregdiák kórus, a 30 év alatt végzett
Kossuthosokból. Felemelõ érzés
volt újra Jutka néni „kezére”
énekelni, mint utoljára 30 évvel
ezelõtt!! Felemelõ volt az is,
hogy egy kórusban énekelhettem a fiammal és a lányommal
(hiába, õk is énekesek..). És a
legfennköltebb érzés az volt,
hogy részese lehettem mindennek! A legszebb bók, amit az
alkalmi kórus többektõl kapott,
hogy „ez úgy szólt, mintha mindig ezt csinálnánk…” Azt
hiszem, ebben rejlik a lényeg, a
tagozatosok, az énekesek lényege: akiknek a lelkében szól a dal,
azok valahol, lényük egy pici
részén mind egyformák. Egy
pillantásból, egy mozdulatból
ugyanarra gondolnak, ugyanazt
értik. Ezért lehetséges, hogy
hosszú idõ után is így egymásra
tudnak hangolódni. …És nem
vesznek majd el….
Köszönöm Jutka néni, Magdi,
Erzsike!! Köszönöm ezt az idõutazást!!!
Fekécsné Beregszászi Erzsébet a
Kossuth iskola pedagógusa
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In memoriam Király István /1939-2012/
Életútját meghatározta a
föld, a kert és az emberek szeretete.
Már fiatalon tapasztalta a
földmûvelõ szüleivel milyen
az, ha elveszik a földet a dolgos
kezektõl.
Kezdetben traktoros volt,
majd
a
Mezõgazdasági
Technikum elvégzése után a
Gépjavító Állomáson középvezetõi beosztásban dolgozott.
Késõbb a technikum tanüzemében szervízvezetõként, valamint technológusként dolgozott. Az 1970-es és 80-as években a DATE tanüzem mûszaki
osztályának meghatározó munkatársa volt. Nagy gyakorlati
tapasztalattal és mûszaki
érzékkel oldotta meg nem
könnyû feladatát. Az üzleti
partnerekkel évente kellett a
tanüzemi termékek és szolgáltatások árait egyeztetni, elfogadtatni. Az akkori kötött
árképzési elõírásokban nagyszerûen kiismerte magát.
Megalapozott számításokkal,
érveléseivel kollégái, vezetõi,
sõt a partnerek megbecsülését
is kivívta.
1971-ben megszervezte a
kertbarátok körét, egy év múlva
a kertbarát szakcsoportot a
helyi ÁFÉSZ segédletével.
Tevékeny, mozgalmas és sikeres idõszak volt életében. 1991ben megalakult a Kertészek
Kistermelõi
Szövetkezete,
melynek elnöke lett, és az is
maradt nyugdíjazásáig. A város
és a Tsz által biztosított területen 1980-as évtõl kezdve folyamatosan, mintegy 57 ha-on,
vegyes gyümölcsös, szilvás,
õszibarackos lett telepítve az õ
vezetésével. Nagy lehetõség
volt ez abban az idõben. Akkor
már közel 1100 parcellán folyt a
kertészkedés, a kertbarát mozgalom.
A kertbarát mozgalom
kiemelkedõ eredményeket ért
el helyben és országosan is.
Helyi kiállításokon, megyei és
országos kertbarát versenyeken
mutatták be a túri gyümölcs és
zöldségféleségeket a lelkes
kertbarátok.

Példamutatók és örömteljesek voltak ezek az összejövetelek. A taglétszám már meghaladta a 1000 fõt.
Vezette a kertbarát szakkört,
elõadásokat tartott színvonalas
kiválóságokkal, mint Bálint
gazda, Dr. Gyúró professzor a
Kertészeti Egyetemrõl.
Szívügye volt a föld és a kert,
hitet adott az embereknek,
hogy a saját termésû gyümölcs
mindig finomabb és egészségesebb. Testestõl-lelkestõl, teljes
odaadással, alázattal végezte a
felvállalt közösségi munkát.
Megyei és országos szakmai
egyesületeknek oszlopos tagja
volt. Észrevételeivel, javaslataival mindig segítette a magyar
földmûvesség helyzetét. Örült
minden szakmai újdonságnak,
de védte és óvta a magyar gyümölcs hírét.
Király István a közért tevékenykedõ gazda nagyban hozzájárult a Túri Vadász Társaság,
és a FUTURA Kft. létrehozásához, melynek elnöke illetve
ügyvezetõje volt.
A családi hagyományt tovább
vitte, gazdálkodott a földjén,
saját gyümölcsöst telepített és
ott is eredményesen tevékenykedett élete végéig.
Mezõtúr városának vezetése
is elismerte a közösségért tett
tevékenységét.
Ezért 1996-ban „Mezõtúr
Város Szolgálatáért.” díjat,
1999-ben „Városunk közösségi
és kulturális életében betöltött
példaértékû tevékenységéért”
oklevelet adományozott.
2010-ben megyei szinten a
„Termelõk és Értékesítõk
Szövetkezetének” kitüntetõ
oklevelét kapta.
Élt és halt a magyar földmûvesség fennmaradásáért igazi
demokrata volt. Mindenkivel
szót értett, csak a „mindenkin
átgázolókat” kerülte.
Mi kertbarátok tisztelettel
emlékezünk a mindig barátságos, segítõ és õszinte személyére.
Ez a mindenütt tenni akaró,
minden jó és igaz ügy mellett
kiálló egyenes és erõs lelkületû

ember a református egyháznak
is egyik fõ pillére volt. 2000ben lépett a presbiterek sorába.
2007-tõl 2011-ig fõgondokként
tevékenykedett nagy odaadással, szívvel-lélekkel dolgozott
az egyház anyagi és lelki megerõsödéséért. A felsõrészi
temetõ rendbetétele, a kerítés
megvalósítása a rend és a tisztaság megteremtése évekig
tartó következetes nagy feladata volt. Isten iránti alázata és a
gyülekezeti életben vetett tiszta
hite vezette elkötelezettségében és mindenféle segítõkészségében. Volt még egy nagy
szívügye. Az erdélyi magyar
egyházak megismerése, segítése. Nagy öröm volt számára
Kézdivásárhelyi testvérgyülekezettel való kapcsolat és
annak ápolása.
Ezt a sokszínû, gazdag
nemes életet gyõzte le az alattomos betegség, feleségének, fiának és az egyháznak nagy veszteségére. Legyen neki könnyû a
föld és emléke áldott.
Emlékére egy régi erdélyi
népi mondát adunk közre:
„Meghalt egy ember mondja az
idegen,
Az orvos mondja: egy nagy
betegem,
A barát mondja: mily dolgos
ember volt,
A pap mondja: mily hívõ és
igaz volt.
A házastárs csak ennyit mond:
Nekem mindenem volt!”
Kiss Imréné Mikes Éva és Dr.
Vermes Pál közremûködésével
közreadta: Bordács Lajos.
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Csak azért is színház!

Demján Sándor megmondta:
betiltaná a mûvészeti szakköröket bizonyos iskolákban.
(Nagyon élvezem, amikor
hozzá nem értõ emberek mondanak véleményt szakmai kérdésekrõl.)
Hál’Istennek vannak, akik
nem törõdnek a felsõ polcokon
ülõ nagyságokkal, hanem
szembe mennek velük. Ilyen
emberekkel találkozhattunk
csütörtök délután a színházteremben. Ilyen emberek találták
ki egyáltalán, hogy legyen egy
újfajta találkozó: a városi
könyvtár, a katolikus iskola és a
közösségi ház elsõ alkalommal
szervezte meg a kistérségi színjátszó-találkozót – köszönet
érte. És ilyen emberek azok is,
akik szabadidejükben is a gyerekekkel foglalkoznak – szintén
köszönettel tartozunk nekik.
Már erre az elsõ találkozóra
is nyolc csoport nevezett, mind
Mezõtúrról! Láthattuk, hogy a
katolikus óvodások Szent
Erzsébet életérõl játszanak igen
fegyelmezetten. A Rákóczi útról
három produkció is érkezett:
Kádár Tiborné csoportja A
rátóti csikótojás, Lauesné
Csíkos Ilona csoportja A kismalac és a farkasok, Bánné Gaudi
Éva csoportja pedig A császár új
ruhája címû mesét adta elõ
élvezetesen, nagy játékkedvvel.
Csiderné Csízi Magdi a Kossuth
útról bemutatta, hogy a drámát
és az éneket össze lehet kap-

csolni a Rozsdalovag elõadásban. Papp Andrea a katolikus
iskolából pedig azt, hogy izgalmas lehet csak egy-egy jelenetét kidolgozni egy ismert
mûnek (Pál utcai fiúk). Két
darabban óvónõk is szerepeltek: Az orsó, a vetélõ és a tû
címû mesében együtt játszottak
a gyerekekkel, a Nyakigláb,
Csupaháj és Málészáj címû felnõtt elõadásban viszont azt is
megláthattuk, hogy akár felnõttek is játszhatnak meséket nagy
kedvvel.
Gimnazista
csoportjaink
most nem indultak, de nagyon
elégedett vagyok: az óvodától
az érettségiig megvannak azok
a szakemberek, akik értõ kézzel tudnak ezzel, a közvélemény által mélyen értéke alatt
kezelt, de nevelési-oktatási
szempontból kiemelkedõ fontosságú területtel minõségi
módon foglalkozni. Másfél
hónapja zsûriztem a megyei
színjátszó versenyen: az egész
megyébõl ugyanennyi produkció nevezett, és a ma látható
elõadások mindegyike belefért
volna abba a mezõnybe is.
És az, hogy az óvónõk nem
túl sok szabadidejükben még
ilyen élvezetes produkció megrendezésére
is
képesek,
reményt ad, hogy szelíd mosolylyal mutassunk fityiszt a
Demján Sándor által képviselt
nihilnek.
Achs Károly

Új pénz
A Magyar Nemzeti Bank
2012. április 12-én emlékpénzt bocsátott ki a Masat1 pályára állítása alkalmából.
A Masat-1 (Magyar és
SATellite) az elsõ teljesen magyar építésû mûhold, mely oktatási
célt szolgál. Pályára állítását követõen a saját állapotára és környezetére vonatkozó adatokat gyûjt. Naponta 8-szor halad el az ország
felett, ilyenkor átlag 5-20 percig lehet venni az általa küldött adatokat.
Az érmét Bohus Áron tervezte. Az elõoldalon a földi vezérlõállomás antennái, hátoldalán az Európa felett járó mûhold láthatók.
Névértéke 1.000 HUF, anyaga réz-nikkel ötvözet, alakja szögletes
28,43 x 28,43 mm.
Fróna Zsigmond
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Ezúton is nagyon köszönjük a Városnap rendezvényei és Városi Gyermeknap megrendezésében nyújtott segítséget!
Mezõtúr Város Önkormányzata, Turisztikai Munkacsoport,
Mezõtúr és Környéke Víz- és
Csatornamû Kft., Mezõtúri
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Városi Strandfürdõ, MoTo
– ToÚr, Cseh Zsolt, Kiss Imre,
Újvárosi
Hagyományõrzõk
Klubja, Mányi Tibor, Szûcs
Gergely, Varjú Zsolt, Túri
Motoros Klub, Kacskó Zsófia,
Papp János, Kara Zsófi, Kovács
Attila (Kovi), Takács Niki,
Horváth Csilla, Fazekas Anna,
Fazekas Flóra, Kelemen Mártonné, Szarkáné Magdi, Szabó Frenky,
Papp János, Szabó Irén, Török Sarolta, Kovács Gáborné, Szabó
András, Szûcs Dániel, Kelemen Márta, Szarka Imréné, Barna
Istvánné, Némethiné Tolnai Edit és bábcsoportja, Baukó család,
Gyõrfi Dalma - Dalma Dance Club, Kiszely Erika - Túri Liliomok
Néptánccsoport, Mongol-Agrár Népdalkör tagjai.

Oszvald Marika
operettrõl-operettre
címû mûsora
2012. 07. 12. 18h
Mezõtúr, Városi Színházterem
Jegyek vásárolhatók a Közösségi Ház I. emeletén
2012. június 14-tõl 1.200,- és 1.000,-Ft-os áron!
/az ülõhely elhelyezkedésétõl függõen/
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Kórus és népzenei hagyományok ápolása
Az elmúlt tanévben iskolánk, a
MKKI Bárdos Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményegysége részt vett a TÁMOP3.2.11/10-1/KMR-2010-0025
számú, „Kórus és népzenei
hagyományok ápolása” címû
uniós pályázati projekt megvalósításában.
A pályázat célja, hogy a Magyar
Kórusok és Zenekarok Szövetsége
- KÓTA, mint ernyõszervezet
(mint szervezõ), zenei témájú
szabadidõs
foglalkozásokat
(kórus, zenei verseny, témanap,
témahét, tehetséggondozás, népzenei tábor, kórustábor) biztosítson a pályázatban részt vevõ
partner oktatási-nevelési intézmények diákjai számára. A szabadidõ tartalmas eltöltése mellett
a KÓTA reményei szerint a zenével való szorosabb kapcsolattartásra is alkalmat adott a gyerekeknek.
A projektben az ország több
településérõl 13 iskola és 1 óvoda
vett részt partnerintézményként:
Bárdos Lajos Általános Iskola,
Dunakeszi,
Bárdos
Lajos
Mûvészeti Iskola – Alapfokú
Mûvészetoktatási Tagintéz-mény,
Mezõtúr, Corvina Óvoda és
Általános Iskola Mátyás király
Általános Iskolája, Kecskemét,
Csurgay Franciska Általános
Iskola, Táborfalva, Kodály Zoltán
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény,
Tatabánya. Kodály Zoltán Énekzenei
Általános
Iskola,
Gimnázium és Zeneiskola
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Budapest, Kossuth
Lajos Gimnázium, Cegléd, Körösi
Csoma Sándor Általános Iskola,
Érd, Körzeti Általános Iskola,
Dunaszeg, Molnár Mátyás
Általános Iskola, Túristvándi,
Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium,
Budakeszi.
Százszorszép Óvoda, Mezõtúr,
Szolnoki
Szolgáltatási
Szakközépés
Szakiskola
Vásárhelyi Pál Közgazdasági és
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Idegenforgalmi Két Tanítási
Nyelvû Tagintézmény, Veres
Pálné Gimnázium, Budapest.
Iskolánkból a citera tanszak
három növendéke, Bíró Dániel,
Gonda Luca és Szebenyi Kristóf
vett részt tehetséggondozó foglalkozásokon, ahol a hangszertudásuk fejlesztését, népdaléneklõ
készségük magasabb szintre
emelését igyekezett tanáruk,
Csider István elérni.
Az egyéni tehetséggondozáson
túl a tanév folyamán három témanapra is sor került, ahol a résztvevõ gyerekek megismerkedtek
különbözõ népi hangszerekkel,
azok megszólaltatásával, zenehallgatás közben a rajtuk megszólaltatható népdalokkal, valamint a téli ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások (lucázás, betlehemezés) dalaival. A lucázás
népszokását iskolánk Méhecske
csoportja a gyakorlatban is megvalósította, nagy sikerrel adták
elõ a város által szervezett adventi sorozat harmadik gyertyagyújtási alkalmán valamint iskolánk
karácsonyi hangversenyén.
A projekt harmadik része még
hátra van, a gyerekek már nagy
örömmel készülõdnek az augusztus elsõ napjaiban megvalósuló
népzenei Csutorás táborba, ahol
zenélhetnek, népdalokat tanulhatnak, sõt egyszerû népi hangszerek, hangkeltõ eszközök saját
kezû elkészítésére is módjuk nyílik.
A projekt, mely az Európai
Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, véleményünk
szerint elérte célját: a szabadidõ
tartalmas eltöltésének egy lehetséges módját mutatta meg növendékeinknek, a zenei nevelés eszközeivel betekintést nyújtott a
néphagyományainkba és a népzenével való szoros, tartós kapcsolat igényét teremtheti meg a
gyermekek gondolkodásában.
Karapancsevné Jász Ildikó
Szakmai kapcsolattartó

Értünk dolgozó új pénzintézet Mezõtúron
A térségét is túlnövõ pénzintézet, a Szarvas és Vidéke
Takarékszövetkezet megnyitotta városunkban is kirendeltségét. Ez új, és egyben kedvezõ
lehetõséget jelent városunk
lakóinak és a vállalkozásainak
egyaránt.
A Szarvasi Takarékszövetkezet nem csak a legmodernebb
banki szolgáltatásokat nyújtja,
hanem a megszokottól kedvezõbb kondíciókkal kínálja termékeit.
Mind
e
mellett
az
internetbanki szolgáltatásával
otthonról is, és a világ bármely
pontjáról lehetõvé teszi a pénzügyi tranzakciók bonyolítását.
Ugyanakkor a nemzetközileg
is elismert bankkártyáival valóban kedvezõ feltételekkel tudnak az ügyfelek pénzt felvenni

Magyarországon és bárhol a
világon.
Mindez olyan cégmagatartásról tesz tanúbizonyságot, mely
figyelembe veszi a lakosság igényeit-, a cégek elvárásait-, valamint a helyi piaci viszonyokat.
Ezt a cégfilozófiát közvetíti a
„Mert mi is itt élünk” szlogen.
A magánember, és a vállalkozó is egyaránt örülhet, hogy
van egy ilyen, velünk együtt élõ
és a helyi igényeket-, lehetõségeket figyelembevevõ, helyben
adózó pénzintézet, mint a
Szar vas
és
Vidéke
Takarékszövetkezet.
Mezõtúri kirendeltségünk
címe: 5400 Mezõtúr, Kossuth
tér 1.

Nyitás idõpontja:
2012. június 11.

Többet, bõvebben:
www.mezoturesvideke.hu
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ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

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

Török István élt 67 évet,
Ökrös Sándorné Kiss Jolán élt 66 évet,
Szakács Ferencné Kukovecz Margit élt 95 évet,
Cseri Sándorné Mári Eszter élt 87 évet.
„Csak az hal meg ,akit elfelejtenek”
Emlékezünk Édesapám, Ónodi Sándor /Teknõs/ 1934 05. 09 -1995
05. 15. halálának 16.évfordulójáról
Édesanyám Farkasné Szécsi Eszter /Csöpi/ 1935 07. 07. -2008 06. 14.
halálának 4. évfordulójáról.
Anikó ,Tibor,és unokáitok.

Herbály Gergõ
(Bátori Andrea)

Toborzó Tájos Találkozóra!
2012. augusztus 18-ra várunk szeretettel minden érdeklõdõ
tájgazdálkodási mérnököt családjával egy nosztalgia délutánra
a hajdani mezõtúri fõiskolára. Elõzetes jelentkezés és információ kérhetõ: tajostalalkozo@gmail.com

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Június 15-21-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Június 22-28-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Állatorvosi ügyelet
Június 16-17-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209
Június 23-24-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

A TÚRI LOVAS KLUB SPORTEGYESÜLET
2012-ben is rendez
napközis

LOVASTÁBORT
Mezõtúron
Idõpontok:
Július 09 – július 13
Július 16 – július 20
Lovastábor haladók részére
Július 23 – július 27
Érdeklõdni, jelentkezni a
06/70-543-5035-os telefonszámon lehet!

Ingyenes hallásvizsgálat a Közösségi
Házban (I. emelet 103-as szoba)
2012. június 20-án 9-14 óráig
(TAJ kártyáját hozza magával).
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,
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