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Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az adventi gyertyagyújtás programjaira:
December 2. 17 óra - Városháza nagyterme
Emlékezik: Dr. Ecseki Terézia háziorvos
Gyertyát gyújt: Herczeg Zsolt polgármester
Program: Vivace kamarakórus hangversenye

December 16. 17 óra - Katolikus templom
Emlékezik: Ondavay Tibor pápai prelátus
Gyertyát gyújt: Dr. Szûcs Attila jegyzõ
Program: Szolnoki Szimfonikus Zenekar
„Zenés esti imádság” címû hangversenye

December 9. 16 óra - Közösségi Ház
Emlékezik: Karapancsevné Jász Ildikó
tagintézményvezetõ
Gyertyát gyújt: Batta Attila Viktor alpolgármester
Program: Gyermek- és Ifjúsági Citerazenekarok
14. Túri Találkozója

December 23. 17 óra - Közösségi Ház
Emlékezik: Dr. Dávidházy Gábor
fõiskolai tanár
Gyertyát gyújt: Dr. Boldog Szilvia járási biztos
Program: Petõfi Dalkör karácsonyi hangversenye

A programjainkra a belépés díjtalan, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Megújult a mezõtúri tûzoltólaktanya
Mezõtúr Város Önkormányzata által
elnyert 51 millió 700 ezer forintos
pályázati támogatásból valósult
meg a mezõtúri tûzoltólaktanya
átfogó rekonstrukciója, amely épület a Mezõtúri Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, valamint a Hivatásos
Tûzoltóparancsnokság munkatársai
számára biztosít mára már komfortosabb munkakörnyezetet.
A felújított épület ünnepélyes
átadására 2012. november 21-én
került sor. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Dr. Bakondi
György tû. altábornagy, BM OKF
fõigazgató úr is, akinek a díszte-

remben tartott elismerõ beszédét
követõen Herczeg Zsolt polgármester vette át a szót, aki beszédében hangsúlyozta, hogy bár a tûzoltólaktanya már nem önkormányzati, hanem állami fenntartás alatt áll, ennek ellenére nagyon
fontosnak tartotta a beruházást,

hiszen a tûzoltóság dolgozói áldozatkész munkájukkal továbbra is
a Mezõtúron és környéken élõ
embereket szolgálják, valamint
megerõsítette további együttmûködési szándékát. Ezt követõen
Liszkai Zoltán tû. alezredes MKK
kirendeltségvezetõ köszönte meg

az önkormányzat támogatását, a
Szilasi és Társa Kft. segítségét,
mint kivitelezõ és a tûzoltóság
dolgozóinak a felújítás során végzett munkáját.
Az ünnepség a tûzoltólaktanya
elõtt folytatódott, ahol a polgármester és fõigazgató együtt vágta át
az ünnepi szalagot és avatták fel a
felújított, de régi patináját megõrzõ
épület falán található emléktáblát.
Az ünnepség az épület ökumenikus megáldásával és megszentelésével zárult.
Korcsok Anita

Magyar Tudomány Napja 2012

A Gál Ferenc Fõiskola és a
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
KKN Kft. által megszervezett
Magyar Tudomány Ünnepén
vehettünk részt, 2012. november

22-én a Városi színházteremben. A
rendezvényt megnyitotta Batta
Attila Viktor Mezõtúr város alpolgármestere, a jelenlévõket köszöntötte a Gál Ferenc Fõiskola szegedi
vezetését képviselõ Tordainé Vida
Katalin igazgató asszony. „A kábítószerrel való visszaélés veszélyei”
címmel elõadást tartott a Mezõtúri
Rendõrkapitányság két munkatársa, Baranyiné Fodor Zsuzsa százados és Márki Károly õrnagy. Majd
következett a rendezvény kiemelt
vendége Dr. Zacher Gábor

toxikológus fõorvos, aki sajátos
elõadásmódján a kábítószer és
alkoholfogyasztás káros hatásaira
hívta fel a figyelmet. Az elõadás
részét képezte a „Betépett álmodók” címû prezentáció, amely
olyan ismert alkotókon keresztül
szemléltette a különbözõ tudatmódosító szerek hatásait, mint Jim
Morrison, Jimi Hendrix, Amy
Winehouse, Janis Joplin, vagy
Stephen King. Õk mind kivételes
tehetségek voltak, ismert mûveik
fõként a szerek fogyasztásának

hatására születtek.
Zárógondolatai során elmondta, hogy az elmúlt idõszakban
több mint 300 szert regisztráltak,
így nem csoda, hogy a fiatalok
úton-útfélen különbözõ szerekbe
futnak. Viszont azok rövid - és
hosszú távú egészségükre, társadalmi életükre, családi kapcsolataikra gyakorolt hatásaival nincsenek tisztában. Véleménye szerint ezért nagyon fontos a drogprevenció bármilyen formája.
Bodor Márti

Jó Állam - 2013’ Járások és kormányablakok

3.old.

Õsz az idõ Dömötör nap közeledik...

5.old.

Nemzetõr hírek

4.old.

Vass Jánosné emlékére

6.old.

Pályázati felhívás

4.old.

Az amerikai Blank Tv-n a mezõtúri zenekar videóklipje 7.old.
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KÖZLEMÉNY

Ezúton értesítjük a város lakosságát, hogy a
GÁL FERENC FÕISKOLA MEZÕGAZDASÁGI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZETE
2012. november 8-tól a FÕISKOLA épületében mûködik.
Ennek megfelelõen postai címünk: 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.
Telefonszámaink változatlanok: 56-850-151; 56-850-181
Ügyfélfogadás:
hétfõtõl csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 13.00

Mezõtúr Város Önkormányzata tájékoztatja a komppal
közlekedõket, hogy a Hármas-Körös folyón üzemelõ
Mezõtúr – Szarvas komp –és révátkelõ utolsó üzemnapja
2012. évben november 30. (péntek).
Az átkelõhely ezen a napon 16 óráig üzemel.
További információ:
Gergely Antal vezetõ révész
Tel: 06-30-855-2065, vagy 06-30-393-1353

Tisztelt mezõtúri közlekedõk!

Tájékoztató az egységes területalapú
támogatások kifizetésérõl

A téli idõjárási viszonyok
beköszöntével az utak síkossága,
jegesedése, deresedése, havazás
a mindennapi közlekedés feltételeit jelentõsen befolyásolja.
A megváltozott feltételekhez
alkalmazkodva, arra felkészülve
és jármûveinket is felkészítve
kell közlekedni, az út és látási
viszonyok figyelembevételével.
Tájékoztatjuk a közlekedõket, hogy a téli síkosságmentesítést az alábbiak szerint fogjuk
végrehajtani:
A 46. sz. fk. úton (Törökszentmiklós és Gyomaendrõd felõl)
és a városba Túrkeve, Kétpó,
Tiszaföldvár, Szarvas felõl
bevezetõ utakon a síkosságmentesítést a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. látja el.
Ezek az utak az országos
közúthálózat részét képezik.
Az önkormányzat kezelésében
lévõ utakon a síkosság mentesítés során elsõként a volt és jelenlegi tömegközlekedési útvonalak
és a forgalmasabb gyûjtõutak
kerülnek mentesítésre.
Ezek a következõk: Kossuth
tér, Petõfi út, Székes út, Vásár
utca, Bem út, MÁV állomás elõtti tér, Cs. Wagner J. út, Széchenyi
út, Vásárhelyi Pál út, Szigony út,
Balassa B. út, Autóbusz pályaudvar, XVII. út, Akác út, Fûzfa
út, Bajcsy-Zs. E. út, Zrínyi út,
Fóti út, Kiss János út.
Ezután kerül sor a többi szilárd burkolatú útra, legvégül a
külterületi szilárd burkolatú
utakra.
A kerékpárutak és gyalogosforgalmi létesítmények (gyalogátkelõk, buszmegállók, járdák)
mentesítését kiemelten kezel-

jük, de sózást csak különösen
indokolt esetben alkalmazunk.
Törekszünk arra, hogy a
kerékpárutak tisztítását lehetõleg a reggeli forgalom beindulásáig elvégezzük.
A tavalyi és az idei év idõjárási viszonyai, különösen a szélsõségesen száraz idõjárás az
utak, kerékpárutak burkolatának állapotában súlyos károkat
okozott. A kátyu képzõdésbõl,
burkolat süllyedésbõl, útalapok
megcsúszásból,
közmûvek
hibaelhárításából adódó burkolat egyenetlenségek rendkívüli
módon megnehezítik a gépi
tisztítást. Különösen igaz ez
néhány kerékpárút szakaszra.
Szakmai irányelvek alapján,
a várhatóan tartós havazás esetén a hóekézést legalább 3-5 cm
hóréteg esetén indokolt elkezdeni. A burkolat egyenetlenségek miatt azonban a hóréteg
maradéktalan eltávolítása a rendelkezésre álló eszközállománynyal nem megvalósítható.
Felhívjuk figyelmüket arra,
hogy körültekintõen közlekedjenek, mert sózást a közutakon
csak a fent felsorolt tömegközlekedési útvonalakon, az útkeresztezõdésekben és azok közvetlen környezetében fogunk
alkalmazni!
Kérjük, hogy saját ingatlana
elõtt mindenki gondoskodjon a
hó eltakarításáról és a síkosság
mentesítésrõl, továbbá az ingatlana elõtti csapadékvíz csatorna
folyamatos tisztántartásáról!
Mindenkinek balesetmentes
közlekedést kívánva,
Polgármesteri Hivatal
Mûszaki iroda

Az Európai Mezõgazdasági
Garancia Alapból finanszírozott
egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz
kapcsolódó kiegészítõ nemzeti
támogatások (top up) 2012. évi
igénybevételével kapcsolatos
egyes
kérdésekrõl
szóló
32/2012. (IV. 2.) VM rendelet
alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 60 963,98
forint összegû támogatás vehetõ igénybe.
(2) A támogatásra jogosult
országos bázisterület nagysága
4 829 000 hektár.
(3) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett
mezõgazdasági termelõnél a
túllépés mértékével megegyezõen – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.
A csökkentés mértéke: 4%
A kifizetésre kerülõ összeg
maximum : 0,96 x 60 963,98Ft/
ha azaz 58.525,42 Ft/ ha mely

összeg fele, azaz 50%-a elõlegként utalásra kerül 2012. októberében.
Egy gazdálkodó tavaly 55 983
Forintot kapott kézhez egy hektár szántóföld esetében. 2012ben a tavalyi 198 euróval szemben az idén 214 euró a területalapú támogatás összege hektáronként, de a szeptember 28-ai
forint árfolyam erõsödése miatt
(284,89 Ft/euro) az összeg a
vártnál kevesebb lett.
Az elõleg összegét azok a gazdák kapják meg akiknek a kérelme lezárt, akik nem estek fizikai ellenõrzés alá, vagy az ellenõrzés lezárásra került. Azok a
gazdák akiknek adategyeztetés
vagy ellenõrzés miatt a területadatok nem tisztázottak, azok
az ellenõrzésekkel megállapított terület és a jogszabályokban
elõírt esetleges elõzetes levonások alapján kapják az elõleget.
Törjék Anita
kamarai tanácsadó
30/ 3323-424

Tisztelt Szülõk! Tisztelt Támogatók!
A Gyermek-kert Óvoda „Kézenfogva” Alapítványa tisztelettel
megköszöni személyi jövedelemadójuk felajánlott 1%-át,
melynek összege: 208.945 Ft, a 2011-es évben.
Az Önök segítségével gyarapodhatott ezzel az összeggel
alapítványunk számlája. A támogatást gyermekeink megajándékozására használjuk fel, Télapóra, Karácsonyra, Gyermeknapra.
Segítségükre a jövõben is számítunk.
Alapítványunk adószáma: 19222875-1-16
Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma

Tankerületi vezetõ bemutatása
Jász-Nagykun-Szolnok megyében kilenc tankerület kezdte
meg a mûködését. A mezõtúri tankerületet dr. Sebestyén Katalin
vezeti. A tankerületi igazgatók fõbb feladata az illetékességi területükön mûködõ köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai
munkájának koordinálása.
Kivonat a sajtóanyagból.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
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Földhasználati tervvel kapcsolatos tájékoztatás AKG célprogramban résztvevõ gazdálkodók részére
Földhasználati terv
(szálas pillangósok, vagy azok
Földhasználati terv: a földhasználó által egy gazdálkodási
évre vonatkozóan évente, a
szántóföldi célprogram csoportba vont földterületek vonatkozásában
célprogramonként
külön készített dokumentáció,
mely a termõhelyi adottságok, a
tápanyag-gazdálkodási terven
túl figyelembe veszi a vetésszerkezet tervezése során a
HMKÁ alábbi elõírásait, valamint az AKG rendelet vetésváltási szabályait – a másodvetést is figyelembe kell venni.
Vetésszerkezet szabályozása: vetésszerkezetre vonatkozó
elõírásokat a teljes támogatási
idõszak alatt – 5 év átlagában a célprogramban támogatott
területen, célprogramonként,
fõvetésû növények tekintetében kell betartani.
Célprogramonkénti vetésszerkezeti elõírások: Integrált
szántóföldi: az õszi búza,
szemeskukorica és napraforgó
együttes részaránya legfeljebb
60%, a pillangós növények részaránya legalább 10% lehet;
Tanyás és Ökológia szántóföldi
gazdálkodás: az õszi búza,
szemeskukorica és napraforgó
együttes részaránya legfeljebb
50%, a pillangós növények részaránya legalább 10% lehet;
Túzok élõhely – vegyes szántóföldi: legalább 20% kalászos
gabona, legalább 20% szálas
pillangós takarmánynövény
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keveréke, illetve füves keveréke), legalább 20% zöldugar, legalább 10% õszi repce, legfeljebb
20% egyéb kultúra;
A földhasználati terv tartalmi követelményei az alábbiak:
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területenként
táblaszinten fel kell tüntetni:
•elõveteményt, azaz az elõzõ
gazdálkodási év fõnövényét
vagy másodvetését;
•a jelenlegi fõnövények
körét, valamint
A vetésszerkezeti elõírások
szerinti növénykultúra-csoportok esetében meg kell határozni:
•a területnagyságot;
•az adott gazdálkodási évre
vonatkoztatott százalékos részarányt, valamint
•a támogatási idõszak teljes
egészére vonatkoztatott százalékos részarányt (göngyölített).
A földhasználati tervet
évente szeptember 30-ig kell
elkészíteni a következõ gazdálkodási évre vonatkozóan.
Amennyiben a fõnövény betakarítására szeptember 30-át
követõen kerül sor, a terveket a
betakarítást követõen kell haladéktalanul elkészíteni. Az elkészített tervektõl való eltérést a
gazdálkodási naplóban dokumentálni kell az eltérés indoklásával együtt.
Törjék Anita
kamarai tanácsadó
30/3323-424

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Mezõtúr Város Önkormányzata
önkéntes közérdekû tevékenységet szervez.
A közérdekû tevékenység megszervezésével kívánja Mezõtúr
Város Önkormányzata biztosítani azt, hogy a foglalkozást
helyettesítõ támogatásra való jogosultsághoz szükséges 30
napos jogviszonyt mindenki tudja igazolni.
A feladatok az önkormányzat közigazgatási területén valósulnak meg és a közterületek rendbetartására, karbantartására,
illegális hulladéklerakók felszámolására irányulnak.
Az önkéntes közérdekû tevékenységre jelentkezni munkaidõben (hétfõn és kedden 7.00-16.00 óra között, szerdán és csütörtökön 7.00-15.30 óra között, pénteken 7.00-12.00 óra
között) Mezõtúr, Vasvári P. u. 21. szám alatt Fitos József városüzemeltetési ágazatvezetõnél lehet.
Herczeg Zsolt
polgármester

Jó Állam – 2013’ Járások és kormányablakok
sajtókonferenciája
2012. október 26-án írta alá
Mezõtúr a járási megállapodást, de
errõl már korábban tájékoztattuk a
Tisztelt Olvasókat. A Köz-igazgatási
és Igazságügyi Minisz-térium „Jó
Állam – 2013 Járások és
Kormányablakok” címmel rendezett sajtókonferenciát a megyei és
helyi sajtó meghívott képviselõi
számára november 20-án. A konferencia célja az volt, hogy a 2013.
január elsejével életbe lépõ jelentõs
változásokról tájékoztassanak bennünket.

Az eseményen köszöntõt mondott
Navracsics Tibor miniszterelnök
helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, elõadást tartott Dr.
Szabó Erika területi közigazgatásért
felelõs államtitkár és Tarnai Richárd
kormánymegbízott.
A járások és járási hivatalok a
kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek felállításra. A
járásszékhely és a legtávolabbi település között maximum 30 km lehet.
Így az ügyintézés az állampolgár
számára elérhetõ közelségben és
magas színvonalon fog zajlani.
Azon a településen, ahol a járási
hivatal nem tart fenn kirendeltséget,
ott a települési ügysegédek mûködnek közre, hetente 1-2 alkalommal
tartanak majd ügyfélfogadást.
A konferencián Navracsics Tibor
elmondta: a végsõ fázisban van az
államigazgatás átalakítása. A járási
hivatalok és a kormányablakok 2013ban újraindulnak. A vezérfonal az
volt, hogy ne csak intézményi változások sorozatát, hanem valódi kultúraváltást is jelentsen az átalakulás. Ami
azt jelenti, hogy az ügyeit intézni
kívánó polgárt udvarias, ügyfélbarát
hozzáállás, hatékonyság kísérje. Az
államnak az ügyintézésben a megbecsülést kell kifejeznie. A tervek szerint egy év múlva már közel 300 kormányablak fog mûködni országszerte.

Dr. Szabó Erika elmondta, hogy
minden jó kapcsolat a bizalmon
alapszik. Állam és állampolgár kapcsolata is akkor lesz jó, ha állampolgárként bízhatunk abban, hogy az
adóforintjainkból mûködõ állam
gyorsan, hatékonyan intézi ügyeinket. Ezt a célt szolgálja majd az egyablakos ügyintézés, ahol az állampolgárnak nem azt kell elõször
kinyomozni, hogy melyik közigazgatási szervnél intézheti ügyeit,
hanem egy ügyintézési helyszínen
minden állammal kapcsolatos hatósági ügyünket intézhetjük. A földhivatali ügyektõl kezdve a személyi
okmányokig, a munkaügyi és családtámogatási kérelmeken át, több
mint kétezer ügyben járhatunk el.
Jelenleg megyeszékhelyeken és
megyei jogú városokban mûködnek
kormányablakok. 2013 nagy mérföldkõ lesz, létrejönnek a járások,
és ezzel a szervezetrendszer készen
áll majd a kormányablakok országos rendszerének kialakítására.
Jövõ év végéig valamennyi járási
székhelyen és minden olyan településen, ahol okmányiroda mûködik,
kialakulnak a kormányablakok.
Ahol nem lesz kormányablak, ott
kirendeltségek jönnek létre, vagy
ügysegéd veszi fel az állampolgárok
kérelmeit. A cél, hogy a kistelepülésen élõknek ne kelljen beutaznia a
járási központba.
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott is elmondta, hogy
két fontos szempont szerint alakítja
a kormány a közigazgatást: az egyik
a hatékonyság, a másik pedig a településeken élõ emberek életének
egyszerûbbé tétele.
Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott elmondta, hogy
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 9
járási hivatal jön létre, ebbe
Mezõtúr is beletartozik. 15 településen kirendeltség lesz, valamint 19
településen ügysegéd várja az ügyfeleket, 35 településen pedig a polgármesteri hivatalokban ügyfélfogadást tartanak a járási hivatal munkatársai. Így 78 településen biztosított lesz az ügyintézés valamilyen
formája. A tervek szerint megyénkben 16 kormányablak jön létre
2013-ban.
- A szerk. --
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Végéhez ért az a könyvtári infrastruktúra fejlesztést támogató
projekt, melyhez 5 500 000 Ft uniós támogatást nyert a mezõtúri Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda az Új
Széchenyi Terv keretében. A projekt célja a képzés, tanulás
színvonalának javítása a könyvtár informatikai struktúrájának
korszerûsítésével és a hatékony kommunikáció megteremtésével. A program keretében hardver és szoftver eszközöket szereztek be és helyeztek üzembe. A projekt során létrejött modern
könyvtár elsõdleges feladata, hogy gyûjteményeivel és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató nevelõ munkát segítse. A
projektben megvalósult fejlesztések révén létrejött egy korszerû, információs, kommunikációs technológiákkal jól felszerelt
iskolai könyvtár, mely megfelelõ felkészültséget adhat a tanulóknak a továbbtanuláshoz.

Nemzetõr hírek
2012. augusztus 24-én kelt levelében Simon Antal nemzetõr
bajtárs bejelentette kilépését és lemondását a Kelet Magyarországi
Nemzetõrségbõl. Ugyanakkor Kiss Fruzsina Katalin és Simonné
Szabó Mária nemzetõr bajtársnõk is bejelentették a KeletMagyarországi Nemzetõrségbõl történõ kilépésüket.

A 2012. szeptember 20-i parancsnoki állománygyûlés a kilépést elfogadta és felszólította a végleges elszámolásra a parancsnokság felé.
A Kelet-Magyarországi Nemzetõrség 2012. október 20-i állománygyûlésén kinevezte Herczeg Zsolt nemzetõr alezredest
Mezõtúr Város és vonzáskörzetének nemzetõr parancsnokává.
Kelet-Magyarországi Nemzetõr
Parancsnokság, Karcag

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben a jövõben a segítségemet kérik, vagy szeretnének találkozni velem, kérem személyesen jelezzék munkaidõben az alábbi
ügyintézõknél:
Mezõtúron a Polgármesteri Hivatalban, Szabóné Kara Erzsébetnél
(I. emelet). Telefonon: (56) 551-902
Mezõhéken a Polgármesteri Hivatalban Szilágyiné Enyedi Ibolyánál.
Telefonon: (56) 314-001
Mesterszálláson a Községházán Vargáné Józsa Mónikánál. Telefonon:
(56) 313-001
Boldog István
Országgyûlési Képviselõ

A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Múzeumok Igazgatósága
a közmûvelõdési intézményekkel
együtt, a korábbi gyakorlatnak
megfelelõen

néprajzi és nyelvjárási
gyûjtõpályázatot
hirdet kutatással, gyûjtéssel
nem hivatásszerûen foglalkozók
számára.
Pályázni lehet néprajzi és
nyelvjárási témájú, eredeti helyszíni vagy levéltári gyûjtést tartalmazó Jász - Nagykun - Szolnok
megyei vonatkozású pályamunkával, mely nyomtatásban még
nem jelent meg.
Ajánlott témakörök:
1. Kiútkeresés a munkanélküliségbõl
A munkanélküliség 1989 óta
változó mértékben, de folyamatosan létezõ társadalmi probléma. A
reakciók, a megoldáskeresés
egyik típusa a külföldi munkavállalás. A témát azoknak ajánljuk,
akik vagy személyesen érintettek,
vagy ismeretségi körükbõl tudnak
közvetlen információkat szerezni
a külföldi munkáról.
2. Tereink a változó idõben
Az e témát választóktól azt
reméljük, hogy vagy térbeli rendszerezésben, vagy az év eseményeihez kötött idõrendben minden új
és felújított objektumot és az ezek
köré szervezõdõ jelenségeket
(ünnepeket, egyházi eseményeket,
falunapokat, évnyitókat, évzárókat,
stb.) bemutatnak, esetleg visszatekintve még az uniós csatlakozás
elõtti évekre is, nagyjából 1989-ig.

Helytörténeti pályázat
Pályázni lehet bármely szabadon választott helytörténeti téma
feldolgozásával, mely megyénkhez
vagy annak kisebb régiójához, valamely településéhez kapcsolódik.
Alapkövetelmény, hogy a pályázó
eredeti kutatómunkát végezzen,
közgyûjteményben levõ vagy oda
be nem gyûjtött eredeti történeti
forrásokat. Helytörténeti témájú
OKTV dolgozat beküldhetõ.
Feldolgozásra kiemelten javasolt témák:
-Életsorsok a második világháború éveiben
-Családom története az 1950es években

-Termelõszövetkezetek szervezése, kollektivizálás 1949-1960.
-Tanyavilág lakóhelyemen
A pályázatot ifjúsági (20 év
alatti) és felnõtt korú kutatók számára hirdetjük meg, rajtuk kívül
pályázhatnak csoportok: ifjúsági
és felnõtt honismereti szakkörök,
egyéb közösségek is.
3. „Miért hagytuk, hogy így
legyen?”
Az Illés együttes dala az 1960-as
években vált slágerré. Az akkori
tizen- és huszonévesek ma már
szülõk, sõt inkább nagyszülõk. A
témát elsõsorban a középiskolás
és egyetemista¬, fõiskolás korosztálynak ajánljuk, oly módon, hogy
szüleikkel, nagyszüleikkel, rokonaikkal, ismerõseikkel beszélgessenek errõl a korszakról.
4. Katonaélet
Visszaemlékezésszerû leírásokat várunk „érintettek” tollából
arról, hogy telt katonaidejük. Hol,
mennyi ideig volt az illetõ katona,
milyenek voltak a hétköznapok és
a jelesebb napok a laktanyában,
mibõl álltak a gyakorlatok, milyen
volt a sorkatonák és a feljebbvalók
viszonya, mennyire tartották be az
elõírásokat, milyen „kihágások”,
milyen büntetések fordultak elõ.
A fentieken kívül bármilyen,
szabadon választott néprajzi témájú dolgozattal is lehet pályázni.
A megyei pályázat díjai:
•Felnõtt egyéni,
•Szakköri,
•Ifjúsági kategóriában a legjobb pályamunkák pénz - és
könyvjutalomban részesülnek
A pályázatokat egy példányban
a Damjanich János Múzeum címére (5001 Szolnok, Pf. 128.) kérjük
beküldeni. A borítékra kérjük ráírni: NÉPRAJZ. Kérjük, a pályamunka mellett szerepeljenek a pályázó
adatai is: 1. a pályázó neve, 2. életkor, foglalkozás, 3. munkahely,
iskola, 4. a pályamunka címe, 5. a
kategória, amelyben a munkát
szerzõje szerepeltetni kívánja.
Beküldési határidõ: 2013.
március 20.

Jász-Nagykun Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága
A pályázati kiírást teljes
terjedelmében elolvashatják a
www.mezoturesvideke.hu
weboldalunkon!
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Õsz az idõ Dömötör nap közeledik…

2012. október 28-án a
Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport KKN Kft. által került megrendezésre az I. Dömötör Napi
Vigasság, és ehhez kapcsolódott az I. Regi-onális Dömötör
napi népdaléneklõ verseny.
Hosszas elõkészületek eredménye lett ez a felejthetetlen nap.
Nagyon sok lelkes népdalt kedvelõ
ember
ellátogatott
Mezõtúrra ezen az esõs napon.

hattak, hallhattak. Mind az öt
kategóriában I., II., III. helyezést osztottak ki, melynek díja
Biharyné Zoltán Emese fazekas által készített serleg volt.
Különdíjak átadására is sor
került, melyet Mezõtúr Város
Önkormányzata ajánlott föl.
Mezõtúron ilyen jellegû verseny még nem volt, szeretnénk
ha ennek lenne folytatása,
hiszen igény van rá. A hagyo-

A volt Szolnoki Fõiskola épületében zajló rendezvényen
nem vette el senki kedvét a
borús idõ – sok derûs és jó
kedvû daltól volt kellemes a
hangulat. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen nagy érdeklõdés
volt a verseny iránt, az elsõ hívó
szóra 58 jelentkezõ (ami azt
jelenti kb. 400 fõ) jelezte részvételi szándékát. A megmérettetés öt kategóriában zajlott.
A verseny két teremben folyt
– szólisták, és csoportos fellépõk. A zsûritagoknak nagyon
nehéz dolguk volt, hisz nagyon
jól felkészült produkciókat lát-

mányápolás szép, nemes dolog,
ezek a rendezvények azt a célt
szolgálják, hogy megmutassuk
a fiataloknak, hogy milyen népszokásaink, néphagyományaink, népzenénk, népdalaink,
népviseletünk van. Reméljük a
jövõben nagyobb számban
jelentkeznek a mezõtúri szólisták és csoportok erre a megmérettetésre. Most is akadt szép
számmal helybeli, de tudjuk
ennél sokkal többen ápolják ezt
a mûfajt itt a városban. A versennyel párhuzamosan kézmûves vásár és népi játszóház is
látogatható volt, melyen külön-

bözõ népi kézmûves képviseltette magát: kosárfonó, fazekas,
bõrdíszmûves, kalapos, fajáték
készítõ, süteménykészítõ, foltvarró, cukorkakészítõ. Lehetett
itt kapni finom házi sajtot,
túrót, kolbászt, szalonnát, gyümölcsbefõttet, savanyúságot és
nem utolsó sorban különbözõ
gyümölcspálinkát, melyet ha
megkóstoltak nem is volt olyan
hûs az idõ…
A nagyérdemû közönség
találhatott kedvére való szórakozást, kikapcsolódást.
Gratulálunk a nyerteseknek:
Szólisták
Általános Iskola
I. Nagy Vivien
II. Magyar Mirella
III. Papp Nikolett
Középiskola
I. Dudás Klára
II. Erdei Virág
III. Juhász Eszter
Felnõtt
I. Kiss Ferenc
II. Szerencsi Zsuzsanna
III. Székács László
Különdíjasok:
• Bóka Kamilla
• Rostás Istvánné
• Tar Csilla Eszter
Csoportok
Különdíj
• Berényi Népdalkör Mezõberény
• Bokréta Népdalkör Orosháza
• Kossuth Lajos Általános
Iskola Kicsinyek Fiúk -

Mezõtúr
Általános Iskola
I. Bokrétás Énekegyüttes Dévaványa
II. Nép Mûhely - Kisújszállás
III. Kossuht Lajos Általános
Iskola Violák - Mezõtúr
Felnõtt
I. Csabacsûdi Hagyományõrzõ Népdalkör és Citerazenekar - Csabacsûd
II. Törõ Gábor Hagyományõrzõ Népdalkör Egyesület Püspökladány
III. Szapáry Népdalkör Fegyvernek
Köszönjük támogatóinknak:
Mezõtúr
Város
Önkormányzata, Mezõtúri Ipari Park
Kft., Újvárosi Hagyományõrzõk
Klubja, Biró László, Herczeg
Zsolt, Kelemen Mártonné,
Szegény Dániel, Patkós Éva,
Kelemen Márta, Kovács Sándor,
Szûcs Dániel, Városi Nyugdíjas
Klub Énekkara, Hallássérültek
Klubja, Dalma Dance Club,
Baracsi Paletta 97 Kft. Városi
Polgárõr Egyesület, Szûcs
Gergely, Papp János, Batta
Attila Viktor, Fitori Sándorné,
Szabó Ferenc „Franky”, Pont
Rádió, INDEX TV, Búzavirág
Dalkör, Balla Tibor, Kovács
Sándor, Fehér István, Bíró
Ferenc, Sõrés Erzsébet Hedvig.
Jövõre találkozunk
2013. október 26-án!
Kelemen Márton

Veress Miklós kiállítás és kútavatás a Református Kollégiumban
A Reformáció heti ünnep
keretében október 25-én délelõtt szép, lélekemelõ ünnepség volt a református templomban
és
a
Református
Kollégiumban. Szabó József a
Nagykunsági
Református
Egyházmegye esperese, valamint országos hírû sportolók
részvételével adták át a felújított régi és újabb tornacsarnokokat, az új vörös futópályát és
Veress Miklós keramikusmûvész, az iskola öregdiákja szép
díszkútját. A díszkút leleplezése és megáldása után az iskola
ó-könyvtárában Kiss Imréné
megnyitotta a Veress Miklós

mûvészi munkásságát bemutató kiállítást, melyet a mûvész
szülõvárosának adományozott
életmû anyagából Pusztai Zsolt
múzeumigazgató válogatott és
rendezett. Veress Miklós – aki
Mezõtúr díszpolgára és jelentõs
mûvészi kitüntetések birtokosa
- a kút makettjét és tervrajzait
még 1998-ban készítette a túri
fazekasok, az „aranykezû sárkovácsok” tiszteletére (melyet
gyönyörûen fejez ki a kútkompozíció záró koronázó része).
Most ennyi év után a Református
Kollégium valósította meg
ebben a formájában. Köszönet
érte a Református Egyháznak és

köszönet a 83 éves Veress
Miklósnak, aki mint mindig,
most is ajándékképpen adta a
tervrajzokat és a gyönyörû kis
makettet szeretett városának,
iskolájának, s akinek kívánunk
ezúton is gyógyulást és további
szép munkálkodást.
A kút kivitelezésében társszerzõ és kivitelezõ volt Takács
Gyõzõ kerámiamûvész és Lévai
András kõfaragó mester.
Szöveg és fotó:
Kissné Mikes Éva

6

mezõtúr és vidéke

2012. november 30.

Vass Jánosné emlékére
(Kovács Györgyi)
(1952-2012)
„Csillagok közt él már,
angyalok közt jár,
ott, hol csendbõl épül vár...”

Györgyike! Neked nem adatott meg, hogy megöregedj.
Örökké fiatal maradsz már
emlékeinkben. Most, - hogy
úgy érezzük: szemtõl szembe
állunk a halállal - bánat, keserûség és fájdalom üli meg szívünket. Vass Jánosné Györgyike, a
Teleki Blanka Gimnázium
matematika-fizika szakos tanára úgy ment el közülünk, ahogy
élt:
csendben,
tartással.
Mindannyian nagyon szerettük
õt. Nemcsak tudást adott át,
hanem emberségre, szeretetre
nevelt, arra, hogy megértõnek,
türelmesnek kell lennünk.
Ahányszor eszembe jut: mindig
mosolyog, mindig nevet, mindig kedves. Mindig él. Most
mégis halott. Értelmetlenül,
kegyetlenül, idõ elõtt. Ritka
emberi tulajdonságok birtokosa
volt: kiegyensúlyozott, derûs,

megértõ és együtt érzõ, feltétel
nélkül segítõ, a bajokat megoldó, az örömökben õszintén
osztozó napsugaras lénye szeretetet sugárzott. Öröm volt
Vele lenni. A tél végén minden
évben a kertjében nyíló kis
hóvirágai meghozták a tavaszt,
a gyöngyvirágai a jó illatot, a
kedvessége pedig a fényt az
örömet, a mosolyt és jókedvet
mindannyiunk arcára. A jósága
leírhatatlan volt, soha senkit
meg nem bántott, rossz szót
senkire nem mondott. Tisztelte
tanítványait és kollégáit, munkatársait is. Tanár volt, aki
tanítványai körében érezte igazán jól magát. Barát volt, aki
kevés szóval és nagy bölcsességgel igazította el a hozzá fordulókat az élet dolgaiban. Végül
a mindent kibíró, minden
nehézséget legyõzõ szív, amely
annyit küzdött, annyit harcolt
szótlanul, néma kitartással,
hogy végül maga is felõrlõdött
benne. Azóta már csak az égi
messzeségbõl hallja az iskola
csengõszavát, az õszi esõ kopogását az ablakon. Simogató lágy
keze már a mindenséget markolja. De még elõttünk van szeretetet sugárzó alakja, hiszen
szinte csak most lépett ki az
iskola kapuján. Egész pályafutását a Telekiben töltötte. 36
évet dolgozott, oktatta mélységes szeretettel, nagy tudással
diákjait. Egész lényét a humánum hatotta át. Sok százan vannak, akik most fejet hajtanak

azért, amit tett, amit adott
nekik. Kristálytiszta logikája,
határozott, de segítõkész fellépése, következetessége miatt
tanítványai tisztelték, ragaszkodtak hozzá, igazságosságát
nagyra értékelték. Kedves
Tanítványok! Köszönjétek meg
szívetek mélyén minden jó szavát, minden értetek végzett
munkáját.
A
sokszor
„csakazértis” napi újrakezdéseket. Minden mosolyát, biztatását, az együtt megélt örömöket.
A jó példát. Életének az eredményeit itt sem felsorolni, sem
értékelni nem lehet. Számunkra
most az érzelmek tolulnak elõtérbe: a fájdalom, az ûr érzete,
amely visszamarad utána, a felismerés, hogy nélküle a világ
már nem ugyanaz. Tudjuk,
hogy nem távozik nyomtalanul.
Érezzük tekintetét, mondatai
visszacsengenek, hogy bizonytalanságunkban irányt mutassanak. A tantestület meghatározó személyisége volt. Az 1990es évek elején részt vett a hat
évfolyamos gimnáziumi képzés
tematikájának kidolgozásában,
s mint szaktanár közel 20 évig
tanított e képzési formában.
Több mint egy évtizedig õ volt a
Teleki Blanka Gimnázium osztályfõnöki munkaközösségének vezetõje.
1990-ben miniszteri dicséretet kapott pedagógiai munkájáért. 2000. májusában Teleki
Plakettel ismerte el az iskola
közössége a kiemelkedõ mun-

káját. 2003-ban „Mezõtúr gyermekeiért” kitüntetést kapott. A
2008. évi Pedagógusnap alkalmából az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Teleki Blanka Díj kitüntetést adományozott
számára. Nyugdíjba vonulása
alkalmából 2011-ben Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet és
Mezõtúr Önkormányzata által
adományozott „Életmûért” díjat
kapott.
Tervekkel, álmokkal tele
ment nyugdíjba. Akkor még
nem sejtettük, hogy tervei már
nem válhatnak valóra, mert a
gyógyulásáért, életéért való
küzdelme mindent felülír majd.
60. születésnapján csendesen
megpihent. S amit a szív melegének ellobbanása után az
emberi szó elmondani nem
képes, azt néhány másodpercnyi teljes csöndben, egy gyertya
lángjánál ki-ki a szíve legmélyérõl jött, utolsó búcsúként még
suttogja el neki. Mi, akik szerettük, lelkének azt a darabját kaptuk tõle, melyben egész életének szeretete volt elhelyezve, és
ez többet ér minden elpusztuló
anyagnál. Mostantól ez a lélek
szól mindenkoron hozzánk,
megerõsíti életünket, biztat és
bátorít. Mert Õ csak a testét
adta át a mindent elpusztító
idõnek, lelke, szeretete a mi
szívünkben marad halhatatlan.
Juhászné Patkós Edit

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak! Kedves Olvasó!
A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület ez év novemberében
öt éves lett. Sikerült elérni, hogy
a szervezetnek állandó székhelye és megfelelõ tároló helyiségei
legyenek. Ezek együtt biztonságot adnak minden tárgynak,
amelyek hozzánk kerülnek.
A Városi Helytörténeti Gyûjteménytár létrehozása és gazdagítása érdekében kéréssel fordulunk
a túri emberekhez. Ha az lenne a
szándékuk, hogy az Önök által
eddig megõrzött mezõtúri emlé-

kek a jövõben biztosan megmaradjanak és megõrizzük az utókornak, akkor örömmel vesszük,
ha azt az egyesület részére átadja.
Legyenek azok tárgyak, iratok,
fotók – minden, ami a város múltját jelenti. A beadott anyagokról
pontos leltár készül a beadó nevének megõrzésével.
A következõ évben két jeles
dátum ad lehetõséget kiállítás
rendezéséhez. Az elsõ 2013
májusában Lévay Gyula fényképész születésének 100. évfordu-

lójához kapcsolódik, amelyhez
2013. március 31-ig gyûjtjük az
anyagot, és várjuk a felajánlásokat az általa készített fotókból.
A másik az egyesület egyik névadójára, Bodoki Fodor Zoltánra
emlékezünk születésének 100.
évfordulója alkalmából – ez a
kiállítás 2013. júliusában lesz.
A napokban zárult a mezõtúri kovácsok munkáit bemutató
kiállításunk és ezen eszközök
kiegészítésére keresünk „Véghféle boronát”. (Végh Mihály

kovácsmester munkája.)
A segítõ szándékát személyesen a Petõfi Sándor út 5. szám
alatti irodánkban, telefonon a
06/20 214-4756 számon, vagy
e-mailben turandras@gmail.
com címen teheti meg.
Reménykedünk abban, hogy
számos jó szándékú jelzéssel
fognak hozzánk fordulni.
Tisztelettel az egyesület
nevében:
Szabó András
elnök
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Az amerikai Blank TV-n a mezõtúri zenekar videóklipje!

Mezõtúron él a zene! Egy ígéretes formáció mutatta meg
magát az elmúlt hónapokban,
a The Heartless Aisha névre
hallgató zenekar. A néhány
hónapos felállás nagy erõkkel
hajt a kitûzött céljaik elérésért. Saját klip, koncertek,
készülõ lemez.
Megalakulásukról, munkájukról a zenekar mezõtúri
tagjaival, Nagy Lajossal,
Major Zsolttal és Molnár
Dániellel beszélgetek.
– Nem most kezdtétek a zenélést.
Mi ihlette ezt az új felállást?
Hogyan áll össze a banda?

ját képviselitek? Hogy tudjátok
saját egyéniségeiteket belevinni a zenébe?
Major Zsolt: – Mindig nehéz a
saját zenédet kategóriákba sorolni, kívülállóként könnyebb
eldönteni, hogy egy adott zene
igazából milyen stílusba sorolható. Talán a post-rock, posthardcore az, ami a legközelebb
áll hozzánk. Modern, újszerû
rock zenét kell elképzelni.
Minden szám közös, közösen
írjuk a dalokat. Valaki hoz egy
vázlatosan felépített dalt, amit
otthon megír, ezt próbán közösen
megszerkesztjük és összerakjuk.

Molnár Dániel: – A tagok közül
többen már évek óta zenélnek. A
hazai underground szinterén
ismert bandákból jöttek mint például a Hope The Last és a
Riseoffate. Sajnos már egyik
zenekar sem mûködik. Egy biztos, a The Heartless Aisha megszületése az elõbb említett két
zenekar megszûnése nélkül nem
jött volna létre. Öten vagyunk a
zenekarban Nagy Lajos ének,
Major Zsolt basszusgitár, Lipták
Zoltán gitár, Gálik Tamás dob és
végül én, szintén gitár. A zenekar
mellett két személy dolgozik
folyamatosan: Gálik András, aki
koncertszervezõként, marketingügyintézõként, menedzserként
illetve Gyalog István, aki színpadtechnikusként segíti a zenekart.

Molnár Dániel: – Ahogy Zsolt
is említette nálunk közös minden. Kezdve a dalszerzéstõl a
forgatásig, az egész munkafolyamat során mindent közösen szerveztünk, intéztünk. Október
14-én jelent meg a klip és nagyon
pozitív visszajelzéseket kaptunk
itthonról is. Meglepetésünkre
külföldön is értékelhetõ produkciónak tartják, amit csinálunk,
hiszen az amerikai Blank TV is
mûsorára tûzte a klipet és NagyBritanniában is egyre nagyobb az
érdeklõdés a zenénk iránt.

– A hangzásvilágotokat tekintve a könnyûzene melyik mûfa-

– Kik voltak segítségetekre?
Merre forgattatok?

– Elkészült a klip! Mondhatnám,
hogy az elsõ közös gyermeke a
zenekarnak. Ez valóban így van,
közös szerzemény? Közös ötletelés
alapján zajlottak a felvételek?

II. Mezõtúri Betlehemes Találkozó
2012. december 7. 15 óra
Közösségi Ház – nagyterem
Elevenítsük fel együtt a betlehemezés népszokásának hagyományát!
Karácsonyi kézmûves játszóház a 124-es teremben.
Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúri Közmûvelédési és Sport KKN Kft.

Nagy Lajos: – Katona Péter
készítette a klippet, aki szintén
mezõtúri, Vida Norbert és
Kelemen Márton voltak a segítõink forgatás alatt, illetve a fõszereplõ Daruka Judit alakítása is
kellett ahhoz, hogy egy ilyen
anyagot tudjunk csinálni. Nagyon
köszönjük nekik a segítséget! A
klip egy része Mezõtúron a
Közösségi Házban készült, amiért szintén szeretnénk köszönetet
mondani Bordács Lászlónak.
Nem megszokott sajnos a mai
világban az önzetlen segítség.
– „Határ a csillagos ég!” Mi a
fõcélotok? Angolul készülnek
dalaitok, angolul is közöltök
oldalatokon. Külföldi törekvéseitek is vannak?
Nagy Lajos: – Nagyon nehéz
már olyan zenét csinálni, amivel
ismert tudsz lenni. Ez azért fontos, mert nyilván szeretnéd, hogy
minél több emberhez jusson el a
zenéd. Mi azon dolgozunk, hogy
ez megvalósuljon! Azért írunk
angolul dalokat, mert ezt a mûfajt
külföldön jobban elismerik és
szeretik. Ma Magyarországon
olyan zenekarok vannak a tévében, rádióban és újságokban,
ahol a tagok 14 évesek - komolyabb zenei múlt, tapasztalat és
tudás nélkül - ami a több éves
gyakorlást, tapasztalatot már
önmagában kizárja. Ez kell
Magyarországon. Rengeteg tehetséges zenekar van itthon is, olyan

zenekarok, ahol rengeteg munkát
fektettek már abba, amit csinálnak. Sajnos eredmény nélkül. Ez
például Nagy-Britanniában nem
így mûködik. Az értéket keresik
és nem azt, mibõl lehet pénzt
csinálni. Azt hiszem egyértelmû,
hogy melyik utat választottuk és
merre orientálódunk!
– A 2013-as évet tekintve vannak e
már felkérések. Mire számítotok?
Major Zsolt: – Sokat várunk a
következõ évtõl. Elkészül az elsõ
lemezünk, várhatóan márciusban.
Folyamatosan dolgozunk azon,
hogy olyan anyag legyen, amivel a
jelenlegi érdeklõdést fent tudjuk
tartani, ami most körül vesz bennünket itthon és külföldön egyaránt. Nyáron egy újabb klip várható tõlünk. Már most nagyon
várjuk a forgatást. Tervben van
egy nagyobb turné, ami külföldi
állomásokkal is színesítve lenne.
Ezt az évet sem zártuk még le,
hiszen több koncert is lesz.
Dolgozunk egy akusztikus videó
sorozaton, amiben három-négy
akusztikus dalunk lesz látható,
illetve hallható. Elsõ lépésben a
Facebook oldalunkon, majd ezt
követõen szeretnénk akusztikus
koncerteket is adni, ahol élõben is
meghallgathatják az érdeklõdõk a
dalokat!
www.facebook.com/
theheartlessaisha

Bodor Márti

VIII. Citerázzunk Együtt Intenzív Citerás Továbbképzés
Kecskemét – Ifjúsági szálló
2012. december 8 – 2012. december 9.
Részvételi díj: 10 500 Ft/ fõ
Bõvebb információ www.citeratabor.hu , 06/10 372-1022
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ELHUNYTAK
Nagy Mihályné Nándori Irma élt 86 évet,
Vass Jánosné Kovács Györgyi élt 60 évet,
Szamosfalvi Róza élt 79 évet,
Kun Sándor élt 73 évet,
Szécsi Mihályné Tar Ilona élt 85 évet,
Bodnár Jánosné Fejes Ilona Róza élt 66 évet,
Simon Józsefné Bencsik Terézia élt 68 évet.

Nyugodjanak békében.
Ezüst emlékpénz
Szent-Györgyi Albert legnagyobb tudományos elismerése
átvételének 75. évfordulóján a Magyar Nemzeti Bank ezüst
emlékérmet bocsátott ki, amely egyben a Magyar Nobel-díjasok
emlékérem-sorozat elsõ darabja.
Névértéke:
3000 Forint / HUF
Anyaga.
Ag. 925 finomságú
Vert:
7000 db
Kibocsájtás:
2012. október 26.
Tervezõ:
Vékony Fanni tervezõmûvész
Az elõlapon a C-vitamin forrás paprika látható.
A hátlapon Szent-Györgyi Albert arcképe.
Idézet: „Látni, amit mindenki lát és gondolni, amit még senki nem
Fróna Zsigmond
gondolt.

II. MEZÕTÚRI
ZENESZERZÕI PÁLYÁZAT!
A Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola pályázatot hirdet
jelenlegi és egykori zeneiskolások számára!
Pályázati feltételek:
- Egy pályázó egy pályamûvet nyújthat be.
- A pályázatot jelszóval és a pályázó születési évével ellátott borítékban, egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.
A pályázat korcsoportjai:
I. 12 éves korig, II. 13-16 évesek, III. 17 éves és idõsebbek
(2013-ban betöltött életkor)
A zenemû elõadási ideje nem haladhatja meg a 6 percet.
A neves zeneszerzõkbõl álló zsûri kiválasztja a legjobb
mûveket, amelyek bemutatásra kerülnek a 2013. április 26-i,
pénteki zeneiskolai bérletes hangversenyen.
A pályamû bemutatásához szükséges különleges hangszerekrõl
és a mû betanításáról a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 8-a.
A pályázatok elbírálása 2013. március 15-ére várható.
A pályázat benyújtásának helye:
Bárdos Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola,
5400 Mezõtúr, Bajcsy- Zs. út 39/a

Egyedülálló! Különleges!
Megnyílt Mezõtúr elsõ bio-büféje,

a Napraforgó Büfé,
a Közösségi Házban
(Mezõtúr, Szabadság tér 17.)
Ha fontos saját és gyermeke egészsége, erõs immunrendszere,
válasszon kínálatunkból:
•Hideg- és meleg szendvicsek (különleges, egészséges, friss
alapanyagokból, pl. mangalica kolbász)
•100%-os magyar gyümölcs- és zöldséglevek
•Hagyományos és gyógyhatású szörpök
•Gyümölcskoktélok
Megújuló választék, kedvezmények, akciók!
Büfészolgáltatást vállalunk rendezvényeken!

2012. november 16-án ismét Mezõtúron járt a Budapesti
Bulvárszínház társulata. A szerelmes nagykövet címû elõadás
ismét beváltotta a hozzá fûzött reményeket. Aki egy jót akart
szórakozni és önfeledten nevetni, kikapcsolódni az garantáltan
jól érezte magát a Városi Színházteremben.
Találkozzunk legközelebb is! Várjuk a színházlátogató közönséget elõreláthatólag márciusban is!
Orosz Annamária
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Hétfõ-péntek
Szombat

Nyitva tartás:
10:00-18:00 óráig
9:00-13:00 óráig

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
November 30 – december 6-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
December 7-13-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr. Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
December 2-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Damjanich u. 4.
Tel.: 06/70/3234843
December 8-9-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/9635209

Lapzárta: 2012. december 5. (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.

