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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Megkérdeztük
2013. január elsejével több
változás történt. Ezek a változások érintették az oktatási
intézményeket és az
Önkormányzati Hivatalt is.
Ezekrõl a változásokról, valamint a 2013. évi költségvetés
alakulásáról Herczeg Zsolttal
Mezõtúr város polgármesterével és Batta Attila Viktorral,
Mezõtúr város alpolgármesterével beszélgettünk.
– Az állami adósságátvállalással
kapcsolatosan mit lehet tudni,
mekkora az a rész, amit az állam
átvállal Mezõtúr város adósságállományából?
– Mezõtúr tartozásainak minimum 60%-át vállalja át az állam.
Ezzel kapcsolatban az illetékes
minisztériumok képviselõivel február 4-én egyeztettünk Szolnokon a
Kormányhivatalban, ahol városunk
adósságait beszéltük át. Ez az adósságállomány több tételbõl áll. Ezen
a megbeszélésen kinyilvánítottuk
azt, hogy szeretnénk, ha a 60%-nál
magasabb lenne az átvállalt adósság
mennyisége. Elmondták a jelenlévõk, hogy február 28-ig a minisztériumok egymás között egyeztetnek,
aminek hatására kialakul a végleges
adósságátvállalási mérték. Majd a
késõbbiek során egy olyan egyeztetésre kerül sor, ahol megmondják,
hogy egyes tételekbõl mekkora lesz
az adósságátvállalás mértéke. A mi
feladatunk az, hogy megnézzük,
hogy a város hogyan járna jobban.
Hiszen ezek a tartozások más-más
kondíció mellett lettek megkötve. A
végleges megállapodásokat az év
közepéig kell majd megkötnünk.
– A 2013. január elseje több változást hozott városunk életébe. Az
egyik ilyen, hogy megkezdte Mezõtúron is mûködését a Járási

Képünk illusztráció

Hivatal. Hogyan értékelné ezt az
évkezdést?
– Valóban 2013. január elsejétõl
mind az államigazgatás területén,
mind az oktatás területén nagy változások következtek be. Ezekre a
változásokra már 2012-ben felkészültünk.
Az államigazgatás területén nagy
változás a Járási Hivatal megalakulása, Mezõtúr járási székhelyé vált.
5 település van a mi járásunkban:
Túrkeve, Mesterszállás, Mezõhék,
Kétpó és Mezõtúr. Az önkormányzat tekintetében ez azt jelentette,
hogy számos kollégánk átkerült a
járási hivatalba, néhányan pedig
távoztak az önkormányzattól. Hisz
ezek a változások egy bizonyos fokú
bizonytalanságot is szültek és aki
talált magának egy biztosabb helyet
– ahol jobban biztosítva látta a jövõjét – az távozott. Így 20 fõvel csökkent a hivatalunk létszáma. 2013.
január
elsejétõl
már
nem
Polgármesteri Hivatal a nevünk,
hanem Közös Önkormányzati
Hivatalként mûködünk tovább,
Mesterszállással és Kétpóval együtt.
Túrkeve Mezõhékkel alakított egy
Közös Önkormányzati Hivatalt. A
Járási Hivatalhoz 5 szakigazgatási
szerv tartozik: a Szolnoki Járási
Hivatal Járási Földhivatalának

Mezõtúri Kirendeltségeként mûködik a földhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ
hivatal, járási népegészségügyi intézet, a járási gyámhivatal és a járási
munkaügyi kirendeltség, ami változatlanul a Rákóczi úton várja ügyfeleit. Ezeken kívül az okmányiroda is
átkerült a Járási Hivatalhoz.
Jelenlegi információnk alapján év
végére
fog
kialakulni
a
Kormányablak, ami az egyablakos
ügyintézést teszi lehetõvé. Számos
hatáskör a mi hivatalunkból átkerült a járásokhoz. A változások kapcsán még nem sok lakossági jelzés
érkezett be hozzánk. Nagyon remélem, hogy az ügyfelek elégedetten
távoznak akár a Járási Hivatalból,
akár a mi hivatalunkból.

– 2013-ban az oktatási intézményrendszer is átalakult. Mit jelent
ez? Hogyan érintette a változás az
intézményeket, mik a visszajelzések alpolgármester úr?
B.A.V.: – Gyakorlatilag, ha megnézzük a német mintát vették át, az
oktatási intézmények kettõs fenntartás alatt mûködnek. Az állam
vállalta magára a fenntartást, ami a
tanárok fizetését, a hozzájuk átvett
szakdolgozók fizetését, illetve az
oktatáshoz kapcsolódó kiadásokat
fedezi. Mi vettük át az üzemeltetést,

ami az épület, az infrastruktúra
kiadásainak fedezését jelenti. Itt
még van egy bontás, ha megnézzük
a feladatköröket, van szakképzés és
van általános képzés. A szakképzés
átkerült a megyei központokhoz, az
általános képzés a járásokhoz.
Ezenkívül még a városnál is maradtak feladatok, a bölcsõde és az
óvoda nálunk maradt, a kollégiumi
ellátás és a közétkeztetés úgyszintén. Az az érdekes helyzet alakult
ki, hogy gyakorlatilag az összes felmerülõ költséget a város fizeti és
ezután számlázzuk tovább a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezõtúri
tankerületének. A visszajelzésekrõl
annyit, hogy nálunk Mezõtúron
nem történt különösebb fennakadás. Úgy gondolom az együttmûködés nagyon jó.
– A jelenlegi idõszak témája a
2013. évi költségvetés. Hogy áll
ennek a kialakítása? Ahogy azt
korábban már Polgármester Úr
elmondta veszteséggel nem tervezhetnek az önkormányzatok mit
jelent ez? Mi várható?
– Már januárban elkezdtük a
2013. évi költségvetés tárgyalását,
összeállítását. Elsõ lépésben megnéztük azt, hogy az állami normatív
finanszírozás és a saját bevételeink
hogyan alakultak.
Az államigazgatás és az oktatás
területének átalakulása kapcsán az
önkormányzati finanszírozási rendszer
is
átalakult.
Feladatfinanszírozási rendszerre tért át az
állam, ami azt jelenti, hogy címkézetten érkeznek feladat végrehajtásra az állami normatívák, ezek az

Folyt. a 2. old.

„A legszebb konyhakertek”

3. old.

II. világháborús katonák sírhelye

5. old.

Múzeumi hírek

4. old.

Bemutatjuk az Index Televíziót

6. old.

Kosnár Lajosné Rádványi Mária emlékére

5. old.

Itt a farsang áll a bál...avagy farsang a Közösségi Házban

7. old.

2

2013. március 01.

mezõtúr és vidéke

összegek másra nem használhatóak
fel. Jelen pillanatban azt látjuk,
hogy a város költségvetése veszteség nélkül nem tervezhetõ. Bevételi
oldalon látható, hogy a normatívák
jelentõsen lecsökkentek. Az oktatás
átszervezésével a pedagógusok
bérei - városi szinten az alapfokú
oktatásban és a középfokú oktatásban - közel 600 millió forintot tettek
ki, ettõl a tehertõl a város megszabadult, de több mint 800 millió forinttal a normatív finanszírozásunk
csökkent. Emellett elvonják a személyi jövedelemadókból az eddig
visszaosztott részt, illetve a befolyt
gépjármûadó 60%-át az állam elviszi. Ez tetemes összeg, 4-500 millió
közötti összeg az, amellyel csökken
a város összbevétele. Ha emellé teszszük a 60%-os csökkenést, ami az
állami adósságátvállalással jár, még
akkor is Mezõtúrnak 250-300 millió

forint a hiánya, mûködési és felhalmozási oldalon együttvéve. Nekünk
most ezt kellene lefaragni a vonatkozó jogszabály alapján, amely azt
mondja ki, hogy 2013-tól az önkormányzatok nem tervezhetnek veszteséget a gazdálkodásukban.
Országosan igaz az, hogy ilyen mértékû bevételcsökkentést az önkormányzatok nem tudnak kezelni. Az
önkormányzati gazdálkodásról azt
kell tudni, hogy vannak kötelezõen
ellátandó feladatok és vannak
önként vállalt feladatok. Az önként
vállalt terület is olyan jelentõsséggel
bír, hogy nem tehetjük meg, hogy
nem finanszírozzuk tovább õket.
Ide tartozik a sport, a kultúra, a
hosszú éveken át megszokott szolgáltatások. Ezért mindenképp egy
olyan kormányzati beavatkozás
szükséges, amelyben a finanszírozás mértékén növelnek. Az nem

járható út, hogy a vonatkozó jogszabály megváltoztatásával megengedi
a kormányzat, hogy veszteséget tervezzünk. Akkor ugyanazon a lejtõn
mennénk tovább, amin az elmúlt
évtizedben, ez az önkormányzatok
eladósodását növelné. Azt mindenképp biztosítani kell, hogy a kötelezõ feladatokat ellássuk. Az ilyen
nagy mértékû finanszírozás csökkenés oda vezetne, hogy az önkormányzat a kötelezõen elrendelt feladatait sem tudná ellátni, jelentõsen
sérülne a feladatellátási rendszer; a
közterületek nem lennének olyan
sûrûn takarítva, nem lenne a fû
lenyírva, az önkormányzati hivatal
és a gazdasági társaságok esetében
olyan szintû létszámcsökkentést
kellene végrehajtanunk, amely csorbítaná a feladatvégrehajtási színvonalat. Ezen valahogy változtatni kell
kormányzati szinten. Azt még

hozzá teszem, hogy 2011-ben és
2012-ben már jelentõs költség megtakarítási intézkedéseket vezettünk
be. Mind az oktatási intézményeinktõl, mind az önkormányzati gazdasági társaságainktól jelentõs forrásokat vontunk el azért, hogy a
gazdálkodásunk minél kevesebb
veszteséget okozzon.
Összefoglalásképpen: meg kell
várni, hogy az adósságátvállalás
hogyan alakul, pontosan mennyi
lesz az átvállalt összeg, ezt követõen a gazdasági társaságainkkal
tovább kell folytatni a tárgyalásokat,
meg kell nézni mik azok az intézkedések, amelyekkel csökkenhet az
üzemeltetés. Ezek alapján március
17-ig kell a költségvetést elfogadnunk.

Bodor Márti
közremûködött az Index Tv

Hirdetmény

Tisztelt Ügyfelünk!

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. február 25-ei soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott a városfejlesztéshez és
városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal
Mezõtúr Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve
a Mezõtúri Járási Hivatal (5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.)
Okmányirodai Osztályának hivatalos helyiségében az alábbi napokon tart ügyfélfogadást:

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
A térség országgyûlési képviselõjeként ha a jövõben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni
velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri
Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek
bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)

Boldog István
Országgyûlési Képviselõ

2013. március 18., 2013. április 15.
2013. május 13., 2013. június 17., 2013. július 15.
2013. augusztus 19., szeptember 16., október 21.,
november 18., december 16.
(minden hónap 3. hétfõi napján, kivéve május hónapban)
9-11 óra között.
Ügyfélfogadási idõben az alábbi ügyeket intézhetik a szakigazgatási
szervnél:
-TAJ Hatósági Igazolvány iránti kérelem átvétele,
-EU Kártya iránti kérelem átvétele,
-Okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem átvétele,
-Betegségi-anyasági ellátások kérelmeinek átvétele,
-Útiköltség utalványok átvétele,
-Lejárt közgyógyellátási igazolványok átvétele,
-Valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének feladatkörébe
tartozó egyéb nyomtatványok, beadványok, iratok.

Tisztelt Adózó Mezõtúriak!

dr. Boldog Szilvia
hivatalvezetõ

A Bodoki-Fodor Helytörténeti Egyesület megköszöni az elmúlt évben
felajánlott 1 százalékos támogatásukat. Tevékenységünk segítéséhez
ebben az évben is várjuk felajánlásukat.
Adószám: 18841637-1-16
Tisztelettel az egyesület nevében:

Szabó András
elnök

www.turivasar.hu

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. február 14-ei soron kívüli
nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott a homlokzatfelújítási
alap létrehozásáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal
Mezõtúr Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.
dr. Szûcs Attila

jegyzõ
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Mezõtúr város polgármestere - csatlakozva „A legszebb konyhakertek” –
Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti

„A legszebb konyhakertek”
címû programot/versenyt
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy
barátai udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél
több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei:
•
az illetõ a programhoz önként kíván csatlakozni,
•
rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett
•
balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
•
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák – megmûvelt földterület méretei alapján:
•
Balkon kategória:
Erkélyen kialakított
•
Mini kategória:
10 – 50 m2
•
Normál kategória:
50 m2 felett
•
Zártkert 1. kategória: Zöldség
•
Zártkert 2. kategória: Gyümölcsös
Jelentkezési határidõ:
2013. április 15.
Jelentkezés módja:
A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhetõ és leadható:
•
A Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal fõportáján
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy
annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor, illetve a program idején szívesen veszünk fotót a balkonról vagy a kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1.A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen
2.A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének
megfelelõen
3.A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen
gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4.A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5.A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen
6.Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan vezetett
Permetezési napló
7.Elõnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és
öntözés esetén a csatorna/esõvíz használata.
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezés és indokolt esetben
különdíjak a helyi fazekas mesterek alkotásaiból, polgármesteri elismerõ
oklevél
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történõ jelölésre, minden kategória elsõ helyezettje
lesz jogosult a zsûri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
•Bronzplakett – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas
szobrászmûvész alkotása
•Miniszteri elismerõ oklevél,
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia
ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (június 20-ig és augusztus 31-ig)
történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: várható idõpontja 2013. október 15.
Várjuk minden zöldség/gyümölcstermesztõ kertmûvelõ jelentkezését!

Herczeg Zsolt
polgármester

Vállalkozó fórum
2013. február 22-én a Mezõtúri
Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozói Fórumot szervezett, a
Városháza nagytermében.
Az
eseményt
megnyitotta
Herczeg Zsolt, Mezõtúr város polgármestere, elõadást tartott a
Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Hatósági Irodája részérõl
Juhászné Molnár Melinda, az
Észak-alföldi Regionális Adó
Fõigazgatóság Tájékoztatási és
Koordinációs Osztály részérõl dr.
Dencsõ Istvánné, Toldi Szilvia,
Bicskei Éva és Nagyné Budai Erika.
A megjelentek széleskörû tájékoz-

tatást kaptak az ipari- és kereskedelmi igazgatás menetérõl, annak
legfontosabb szabályairól, az SZJA
és az ÁFA változásokról, a szociális
hozzájárulási adó 2013-tól érvényes
új kedvezményeirõl, valamint a
pénztárgépekkel kapcsolatos szabályok változásairól.
Herczeg Zsolt köszöntõjében
elmondta, a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal fontosnak
tartja a lakosság pontos tájékoztatását az aktuális változásokról, ezért
az idei évben is várható lesz több
ilyen fórum megtartása.

Bodor Márti

Mezõtúron is kitûztük a székely zászlót
Mezõtúr Város Önkormányzata
szolidaritása jeléül kitûzte a székely
zászlót a Városháza homlokzatára
2013. 02. 14-én.
Az erdélyi magyarokat ért támadásokról értesülve Herczeg Zsolt
polgármester úr javasolta, hogy
Mezõtúr is csatlakozzon ahhoz a
szolidaritási akcióhoz, amely azután vette kezdetét, miután Hargita
megye prefektusa felszólította a
megye településeit a székely zászló
levételére. A trianoni döntés óta
kisebbségi helyzetben élõ székely
nép kisebbségi jogai mellett állt ki

már számos magyarországi település, sõt még Felvidékrõl is csatlakoztak az ügyhöz.
Mezõtúr
Város
Képviselõtestületének tagjai egy meghitt,
rövid ünnepség keretében tûzték ki
a székely lobogót. Herczeg Zsolt
polgármester beszéde után Patkós
Éva képviselõ asszony egy Wass
Albert verset szavalt el, majd a
jelenlévõk elénekelték a Himnuszt
és a Székely Himnuszt.

Batta Attila Viktor
alpolgármester

Tisztelt Szülõk!
A gyermekek életében az óvodás
kor elérése fontos állomás, egész
személyiségüket meghatározó idõszak, ezért nagy felelõsség hárul
Önökre az óvodaválasztás idõszakában. A család az óvodai neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja
legjobban a gyermekek fejlõdését.
A jó választás, a gondtalan, élményekkel teli óvodás évek záloga.
Szeretettel várjuk a
Kedves Szülõket,
2013. március 18-án
17 órai kezdéssel
Beóvodázási programsorozatunk
elsõ alkalmára, mely a
Csoda-Vár Óvodában (Zrínyi út 1.)
kerül megrendezésre.
Tájékoztatást kapnak az óvodai
beíratással kapcsolatban, megismerhetik az óvodák programját, a
tehetséggondozás kiemelt területeit,
az óvoda nyújtotta lehetõségeket.

2013. március 20-tól különbözõ
idõpontokban lehetõséget biztosítunk a gyermekeik számára, hogy
több alkalommal betekintést kapjanak az óvoda csodálatos világába.
Gyermekeikkel együtt lehetõség
nyílik arra, hogy a leendõ kiscsoportos óvónéniket személyesen
megismerjék.
A programok további részleteirõl
a következõ számban adunk tájékoztatást Önöknek.
Várjuk szeretettel gyermekeiket a
magas szakmai színvonalú, több
éves sikeres múlttal rendelkezõ
óvodáinkba.

Tisztelettel:
Kontér Béláné
izgagató
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MÚZEUMI HÍREK
Felhívás

Meghívó

A Túri Fazekas Múzeum „Kertek,
szõlõk, gyümölcsösök Mezõtúron”
címû helytörténeti kiállításának
megvalósításához fényképeket és
dokumentumokat keres.

Szeretettel hívom Önt és kedves családját A mûhely címû kiállításom megnyitójára, mely 2013.
március 16-án (szombaton) 16
órakor kerül megrendezésre a
Túri Fazekas Múzeumban.

Tisztelettel kérjük azokat, akik a
19-20. századi városi, városkörnyéki
kertkultúrával, szõlõk és gyümölcsösök telepítésével kapcsolatban tárgyakkal, iratokkal, adatokkal rendelkeznek, hogy értesítsék a múzeumot.
A dokumentumokat lemásolás
után azonnal visszaadjuk, illetve a
behozott
tárgyakért
átvételi
elismervénnyel a visszaadásig felelõsséget vállalunk.

Közremûködik: Lázár Domokos
és Lázár Ágoston, Veres Gyula
keramikus
A tárlat a Túri Fazekas Múzeum
és a Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport KKN Kft. közös rendezvénye.
2013-ban 30 éves a Túri Fazekas
Múzeum!

Pusztai Zsolt
muzeológus

Túri Fazekas Múzeum
Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
Telefon: 0656/350 174; 0630/315 16 27
E-mail: fazekasmuzeum@gmail.com

Munkaközben, Dobos Henrietta és
modellje: Hajdu Krisztina

Az egész napos versenyen nõi-,
férfifodrász, kozmetikus, pedikûrös,
mûkörömépítõ
és
mûkörömdísztítõ versenyszámokban mérték össze tudásukat az
indulók. A versenyen a benevezettek között volt a mezõtúri Dobos
Henrietta. Õ a kozmetikus versenykiírásra jelentkezett, tanuló kategóriában a nappali kikészítés – hordható smink versenyszámban. A
versenyen fõ szempont volt, hogy a
smink a modellt szépítse és egyéniségével, ruházatával harmonizáljon. Hordható nappali sminket kel-

„ A játék nélküli élet rettentõ unalmas.
Az emberi lét drámáját a játék és a humor
teszi elviselhetõvé. Az iskolát is ! „
( Oroszlány Péter )
Március 4-én 17 órától
indulnak a
FejlesztElek foglalkozásai!
Ajánljuk:
- azoknak az elfoglalt szülõknek, akik szívesen töltik el EGYÜTT kevés
szabadidejüket gyermekükkel;
- saját, bevált módszereiket, ötleteiket elhoznák közénk, és akár
egy-egy foglalkozás vezetésével a gyakorlatban is bemutatnák azt.
Jelentkezni és érdeklõdni személyesen a gyermekkönyvtárban,
illetve a 350-075-ös telefonon lehet.
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Közösségi Ház
2013. április 19-én rendezi meg a III. Óperenciás Bábfesztivált
általános iskolai csoportok részére.

Kozmetikai sikerek
A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Szakmai Tagozatai 2013. február
10-én ismét megrendezték a
„Szabolcskupa 2013” Nemzetközi
Fodrász-Kozmetikus, Mûkörömépítõ, Mûkörömdíszítõ és Pedikûrös
Felnõtt és Tanuló Versenyt
Nyíregyházán.

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
GYERMEKKÖNYVTÁ R

Kedves Bábosok, Kreatív Alkotók!

lett készíteniük, ami utcai viseletre
is alkalmas. A smink elkészítésére
40 perc állt a versenyzõk rendelkezésére. Dobos Henrietta elmondta,
hogy budapesti kozmetikus oktatója ajánlatára nevezett be a versenyre. Elmondta azt is, hogy modelljének Hajdu Krisztinának elõzetesen
elkészítette a frizuráját – mivel a
mindennapokban fodrászként dolgozik –, mondhatni „teljes harci
díszben” jelentek meg a verseny
reggelén. Bizonyára ennek is és
kézügyességének is köszönheti,
hogy saját kategóriájában a 2.
helyezést sikerült elhoznia, valamint az Ilcsi termékek különdíját is
bezsebelte.
Visszaemlékezve
elmondta, hogy a szoros mezõny
ellenére is jó szájízzel távoztak a
nap végén a versenyrõl. Nagy lelkesedés mellett osztotta meg velünk,
hogy már a következõ megmérettetés dátuma is megvan. Szintén
tanuló kategóriában indul, ezúttal
Miskolcon méri össze tudását a
„Kézmûves Kupa 2013” elnevezésû
versenysorozatban, ahol Pályi
Andrea lesz segítségére. Õt majd a
kozmetikus I. éves tanuló kategóriában az alkalmi kikészítés - „tavasz
köszöntõbál” témakörében kell
sminkelnie.
További sok sikert és szép eredményeket kívánunk!

Bodor Márti

1. Arra bíztatunk benneteket, hogy szépséges meséket, nevetõs-sírós igaz
történeteket hozzatok el hozzánk, szólaltassatok meg a bábok segítségével.
Javasolt mûsoridõ: 10-15 perc
2. A fesztivált megelõzõ napokban, illetve idejére segítségetekkel kiállítást szeretnénk rendezni. Kérünk benneteket, készítsetek bármilyen
technikával, de legalább A/3-as méretben olyan rajzokat, melyek a
korábbi bábos élményeitekrõl szólnak.
Nevezési határidõ: április 10. – mely egyben a rajzok leadási határideje is!
5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17.
Nevezési lap a könyvtár honlapjáról is letölthetõ.
Töltsünk együtt egy szép napot! Számítunk rátok!

Telekis sikerek az SZKTV megyei döntõjén
Januárban a Kereskedelmi és
Iparkamara szolnoki székházában
rendezték a kereskedõ képzésben
résztvevõ tanulók szakmai versenyét. A Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium két 14. évfolyamos tanulója vett részt a verseny megyei
döntõjén, felkészítõ tanáruk Szûcs
Imre volt.
Almási Edit és Sebestyén Gergõ
számára kettõs volt a tét, hiszen a
továbbjutás lehetõsége mellett az év
végi vizsgamentesség megszerzését is
célul tûzték ki. A vizsgaszabályzat
szerint ugyanis azok a tanulók akik
legalább 60 %-ra megoldják a versenyfeladatokat mentesülnek az adott
tantárgyi modul év végi vizsgái alól.
Nagy örömünkre a „vállalkozások

alapítása, mûködtetése” tantárgyból
mindkét versenyzõnk 85 %- os eredményt ért el, így májusban ebbõl a
tananyagból már nem kell vizsgázniuk. Gergõ „az áruforgalom tervezése,
lebonyolítása és elemzése” tantárgyból is megszerezte a mentességet és
az összesített eredménye alapján, két
szolnoki középiskolás mellett, tovább
jutott az országos versenyre, amelyen
az ország 12 legjobb tanulója méri
össze szakmai felkészültségét. Az
elõdöntõ lebonyolítására márciusban
kerül sor Budapest legnagyobb bútoráruházában és a szomszédos bevásárlóközpontjában.
Az eredményekhez mindkét versenyzõnek és a felkészítõjüknek gratulálunk, további sikereket kívánunk.

BR.

2013. március 01.

5

mezõtúr és vidéke
Kosnár Lajosné Radványi Mária emkékére

Õ már nem álmodik virágos tavaszt,
Nem emlékezik a múltra,
Õ volt ki bánatot, gondot sosem
mutatott.
Csak következetesen, csendben
tanított.
A végsõ vég egyetlen pillanat, ez
az egyetlen pillanat, ami kegyetlen
fájdalmat okozva magába tömöríti a
dolgos, küzdelmes éveket. MÁRIA
néni munkájának fontos pillanatai a
Teleki
Blanka
Gimnázium
Közgazdasági Szakközépiskola
nagy családjához kötõdtek.
E nagy családhoz tartozott Kosnár
Lajosné Radványi Mária tanárnõ.
2013. január 27-tõl már csak
emlékezünk a kedves, szelíd tekintetû, nagy szaktudású gyorsírás és
gépírás tanárra.
Tavaly augusztusban még annak
örülhettünk, hogy 90. születésnapja

alkalmából köszönthettük. Akkor
még nem gondoltuk, hogy az lesz
az utolsó Telekis találkozás, hogy
csak rövid ideig lesz már közöttünk.
Mezõtúr város, a Teleki Blanka
Gimnázium
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium életében
kiemelkedõ volt az õ pedagógiai
munkássága, hiszen 1947-tõl 1977ig nevelte az ügyviteli szakma, a
hivatás szeretetére, tiszteletére a
gyorsírókat, gépírókat.
Szegedi nagyvárosi életét váltotta
fel a kisvárosi: mezõtúri életre, csak
azért, hogy pedagógiai hivatását
gyakorolja, hogy a tízujjas vakíráson alapuló gépírás, és a gyorsírás
titkait feltárja, megszerettesse,
megtanítsa.
1947. szeptemberétõl magániskolájában kezdte meg a tanítást
Mezõtúron. Több gyorsíró és gépíró
tanfolyamot is indított, melyek általában 6 hónaposak voltak.
Az 50-es években anyai örömök
szólították el városunkból, de iskolájában kollegái folytatták a tanítást.
1962-tõl a Teleki Blanka
Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola képzési lehetõségét
gazdagította a gyorsíró és gépíró
szakiskola.
A 2 évesre emelkedett szakiskolai képzés mellett már a nappali
tagozatos közgazdasági osztályokban is tanította a gépírást.

1964-tõl kezdve, a szakközépiskolai ügyviteli ágazat bevezetésével, szakmai érettségivel együttes
oktatás indulhatott a gyorsírás és
gépírás tanításában.
Végtelen türelme, nagy szaktudása, szerénysége minden pedagógustársában, tanítványában tiszteletet,
megbecsülést vívott ki.
Tanítványai kiemelkedõ eredménnyel tettek érettségit gyorsírásból, jegyzõkönyvvezetésbõl és gépírásból egészen 1977-ig. Ezután
még egy évig néhány órát vállalt az
iskolában.
Õ adni tudott kezeknek mesterséget,
a gyermeki léleknek akaratot,
kitartást,
a gyorsírás és gépírás mûvészetében egyre magasabb fokra jutást.
Pedagógus társaival örömmel
osztotta meg szakmai tapasztalatait, emlékeit. Sokat mesélt a kezdeti
idõkrõl, nehézségekrõl, de sosem
panaszkodott.
Imádta munkáját, szép eredményeket ért el a gépírás és gyorsírás
tanítása során, de a sikert csendben, a tanítványokkal ünnepelte.
Diákok ezrei köszönhetik,
köszönjük neki, hogy a gyorsírás és
gépírás különleges világát elhozta
az Alföld városába - Mezõtúrra.
Köszönjük, hogy az ügyviteli képzés bölcsõje lett évtizedeken át a mi

iskolánk.
35 éve, hogy nyugdíjas lett.
Látogatásainkkor örömmel mutatta
meg régi tankönyveit, hímzéseit, a
lágyan csengõ zenéket, verseit.
Sohasem mulasztotta volna el, hogy
az iskoláról érdeklõdjön. Mindig
örömmel fogadta az iskola meghívását az ünnepi rendezvényekre.
Köszönjük, hogy a gyorsírás és
gépírás oktatásának történetével
gazdagította a Teleki centenáriumi
évfordulójára kiadott évkönyvet.
Köszönjük, hogy együtt zsûrizhettünk vele a jubileumi szakmai versenyeken.
Mária néni hatalmas hivatástudattal, szakmai alázattal eredményre vitte élete célját.
Az elmúlt év utolsó hónapjaiban
többször is a tõle megszokott beletörõdéssel nyugtázta, hogy az élettõl a kort, az öregedést is el kell
fogadni.
Betegágyán mégis azon gondolkodott, vajon lesz-e még a gyorsírás
tanítására lehetõség a mi iskolánkban, kell-e még a jó gyorsíró.
A nap fénye már hiába világítja
meg a sötét égboltot, törékeny alakját, szelíd mosolyát, táblára írt
titokzatos sztenogramját nem látjuk
többé, de emlékét féltett kincsként
kegyelettel õrizzük meg.

Jurtáné Gellért Edit

II. világháborús katonák sírhelye
Az Örkény és Tatárszentgyörgy
között lévõ temetõben van egy sír,
ahol három II. világháborúban
elhunyt katona van eltemetve.
Nevük egy ócska vaskeresztben
lévõ deszkatáblán volt. 1992. május
9-ére egy kopjafa lett felállítva a
sírhelyen.
Pontos adatokat találtunk a helyi
halotti anyakönyvben, így a három
katona egyike Madarász Péter 37
éves honvéd (an. Bali Rolália)
mezõtúri lakos volt, a Magyar
Királyi 19. Honvéd gyalogezredhez

tartozott és 1944. november 4-én
halt hõsi halált, illetve sebesülése
után az itteni kórházban halt meg.
A kórház a Pálóczi – Horváth kastélyban lévõ tábori kórház volt.
A HEÕ (helyõrség) nyugdíjas
klub a sírt 1998 óta gondozza és a
Hõsök Napján évente megkoszorúzza.
A mezõtúri katona élõ-rokonaival
felvettük a kapcsolatot, értesítettük
õket. Csuka László tábornok (tábori
lelkész) a sírt felszentelte, az ünnepségen a rokonok is itt voltak.

Meghívó
Körös – Völgyi Esték!
Március 12-én 17 órakor a Közösségi Ház 124-es termében
Szûcs István: Erdélyi barangolásokra hívja a képzeletbeli utazások
kedvelõit, emellett erdei iskolák, táborok bemutatására kerül sor.

A Körös-Völgyi Természetvédelmi
Egyesület vezetõsége

A Mezõtúri Városi Nyugdíjas
Klubbal jó a kapcsolatunk, több
ízben voltunk meghívásukra
strandpartin és nyugdíjas találkozón. A mezõtúriak is voltak
Örkényben Vitéz napon. Szeretnénk
a jó kapcsolatot fenntartani.
Hõseink emlékét továbbra is
megõrizzük, sírjukat gondozzuk.

Öllek Imréné
Pusztavacsi Helyõrségi
Nyugdíjas Klub nevében

A fénykép 2012. május 29-én a Hõsök
napján készült, a sírról és a koszorúzásról

Meghívó!!
Fejes Imre zeneszerzõ születésének 116. évfordulójára emlékezünk
március 18-án 11 órakor a Kiss János út 64. sz. alatti
Mesekert Óvoda emléktáblájánál.
A megemlékezést követõen koszorúk elhelyezésére kerül sor.
Szeretettel várunk minden emlékezni vágyót:

Szervezõk
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Bemutatjuk az Index Televíziót
Ahogy azt Önök már tudják
Mezõtúr városában mûködik
egy televízió, Önöknek,
Önökért, Mezõtúrért. Az
Index Tv múltjáról, jelenérõl
és jövõjérõl beszélgettem az
„Indexes fiúkkal”, Pete
Lajossal, Nagy Zoltánnal és
Kovács Zoltánnal, Roszik
Mihály egyéb okok miatt nem
tudott jelen lenni.
– Kezdjük ott a beszélgetést, hogy
mióta üzemel az Index televízió,
milyen fejlõdésen ment keresztül
az évek folyamán.
P.L.: – 2010. áprilisában kaptuk
meg az - akkor még – ORTT-tõl
(Országos Rádió és Televízió
Testület) a sugárzási engedélyt. Egy
mûködõképes városi televízió létrehozása volt a szándékunk. 2010.
nyarán megnyertük a mezõtúri
médiapályázatot, így Mezõtúr város
elsõszámú médiuma lettünk, folyamatos együttmûködéssel az önkormányzattal. 2011. áprilisában nyertünk az államtól fenntartási támogatást (rezsi pályázatot), amit 2012ben szintén magunkénak tudhattunk. Gyakorlatilag a televízió
mûködése pályázatokból biztosított.
– Milyen felvételek készültek a
televíziózás kezdetekor? Hogyan
alakult ez a napjainkig?
P.L.: – Mezõtúr kulturális eseményeit öleltük fel. Minimális stúdióbeszélgetéseket készítettünk, többnyire helyszíni felvételekbõl dolgoztunk. 2012. májusában nyújtottunk be az NMHH-nak (Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság)
mûsorkészítésre pályázatot. Idõ
kellett mire eljutottunk technikailag
a bõvítésig. A pályázatban 2 fajta
mûsortípusra pályáztunk – a híradóra és a magazinmûsorra –,
amely pályázatot megnyertünk. Így
2012. augusztus elsejével új mûsorstruktúrával, bõvített létszámmal
kezdtük meg a munkát. Ehhez az
önkormányzat egy bizonyos
összeggel hozzájárul, a többi költséget reklámokból és pályázatokból
oldjuk meg.
N.Z.: – A híradó által napi szinten
friss híreket mutatunk be a városról
és az itt történõ eseményekrõl.
Oknyomozó riportunk kapcsán
megkeressük a problémákat, és
megpróbáljuk orvosolni azokat. A

televízió szemlélete embercentrikus.
A lakosságnak „tévézünk” nem
magunknak. Gyakori eset, hogy
megkeresik szerkesztõségünket egy
kérdéssel és kérik, hogy járjunk
utána. Ezek is azt mutatják, hogy
nézik a mûsorainkat. Pozitívak a
visszajelzések, ezért még több
olyan mûsort szeretnénk készíteni,
amiben a város érdekeit képviselve
bemutatjuk a problémákat és az
örömöket egyaránt.

– Hogyan néz ki egy nap mûsorfelépítése?
P.L.: – 0:00 – 24:00 óráig sugárzunk:. 9 - 16 óráig képújságot, 16:00
- 00:00 mûsorainkat. Az effektív
mûsorszórás 16:00 - 00:00-ig és reggel 8 és 9 óra között a híradót és a
magazinmûsort ismételjük. A friss
hírek mindennap este 7-kor kezdõdnek. Az idei újítás, hogy a heti híradós anyagokat hétvégén egy másfél órás blokkban megismételjük.

Az Index Tv jelenlegi stábja: Szõke Levente, Roszik Mihály, Nagy Zoltán, Kovács
Zoltán, Pete Lajos

– Ha már arról beszélünk, hogy
mit szeretnétek. mit hoz 2013?
Hogyan alakulnak a mûsorok?
P.L.: – Elkészült egy nagyobb stúdiónk, amibe 4 fajta mûsort tervezünk : 1 sport, 1 gazdasági, 1 információs magazinmûsort, valamint
egy rendvédelmi mûsort felváltva
egy városunk kiemelkedõ alakjáról
szóló mûsorral. Ehhez járult hozzá
az, hogy 2012. szeptemberében
sikerült beállítani az új adáslebonyolító állomást, ennek köszönhetõen már decembertõl idõre pontosan meg tudjuk adni, hogy mikor
melyik mûsor kezdõdik. Ezekben a
mûsorokban is a kérdéseket a lakosságtól várjuk majd.
N.Z.: – Ami még fontos az adáslebonyolítással kapcsolatban, hogy
a jelenlegi internetes rendszert felváltja majd az optikai rendszer, ez
minõségi javuláshoz vezet.
– Milyen csatornán vagytok jelenleg foghatóak?
N.Z.: – A város két kábelhálózatán foghatóak vagyunk, a UPC-n és
az OptaNeten is. Tervben van, hogy
a környékbeli településekre eljuttassuk az adásainkat, Mezõhék,
Mesterszállás, Kétpó és Túrkeve
települések esnének a bõvítésbe.

– Hogy alakult az emberi erõforrás? Kinek mi a feladata?
N.Z.: – Az én feladatom a híranyagok szerkesztése, riportok
egyeztetése, mûsorvezetés. Lajos is
egyeztet riportokat, valamint õ az
operatõr is, Misi az adás-lebonyolításért felelõs, illetve a számítógépes
informatikai rendszerek mûködéséért. Zoli vágó, szerkesztõ, riporter.
K.Z.: – Mivel kis televízióról van
szó, ezért nem engedhetõek meg a
munkaköri különbségek.
N.Z.: – De ebben van elõny. Aki,
amihez ért itt 100%-osan tudja
kamatoztatni. Zolival együtt kerültünk ide, õ nagyon jól ért a szerkesztéshez, a vágáshoz. Én a
beszédkészségemet, a szervezõkészségemet tudom jól kamatoztatni. Tehát itt tényleg mindenkinek
mindenhez kell érteni, mert másképp nem tudunk elõre jutni.
Lacika megpróbálja az egészet kézben tartani. Úgy érzem, hogy most
kevesebben vagyunk igaz, de robbanékonyabban, összeszedettebben megy a munka.
– Hogyan értékelnétek az Index Tv
hatását a lakosságra nézve?
N.Z.: – A médiának Magyarországon belül óriási súlya van.

Legutóbb például a szellemépülettel kapcsolatban léptünk elõre. Azt
kell tudni, hogy a Földvári és a
Fûzfa utca sarkán, a volt Dózsa Tsz
épülete lakatlanul áll évek óta. Ez
az épület a Szolnoki Fõiskolához
került és jelen pillanatban is odatartozik. Lakossági, polgárõri bejelentések érkeztek, hogy éjjel lopják az
épületet, radiátorok tûnnek el, nem
kívánatos személyeket lehet látni, a
környékbeliek félnek. Elindultunk
egy oknyomozással. Kimentünk
forgatni, felhívtuk a fõiskola illetékesét, közben kapcsolatba léptünk
a helyi rendõrkapitánysággal.
Ennek hatására elindult a nyomozás. Így lesz ez ezután is. Azzal,
hogy mi megpiszkáljuk a tüzet,
elõre veszik a dolgokat. Egy témát
minden oldalról körüljárunk, így
láttatva nézõinkkel más nézeteket.
Politikailag mindenképp függetlenek maradunk.
K.Z.: – A tv-nek óriási hatalma
van. Hiszen audió-vizuális mûfajról
beszélünk, ez hat az összes érzékszervre – az érintésen kívül. Mi
mindannyian mezõtúriak vagyunk.
Igyekszünk nem teljesen objektívek
lenni, olyan szinten szubjektívek,
hogy a városhoz lojálisak legyünk.
Mi az itt élõket helyezzük központba.
Mi az üzenet a nézõiteknek?
N.Z.: – Ha van bármi, amit szeretnének, hogy kivizsgáljunk,
bemutassunk, kérdezzünk meg az
illetékeseket az adott ügyben, írják
meg nekünk. Keressenek meg minket e-mailben, levélben, személyesen, bárhogy, névvel vagy név nélkül. Érezzék, hogy mi értük
vagyunk.

Bodor Márti

Újra!!!
Március 5-én, kedden
10 órakor a Közösségi Ház
I. emeleti 124-es teremében
Ringató, baba-mama klub
foglalkozást tartunk!
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Itt a farsang áll a bál…avagy farsang a
Közösségi Házban
Idén február 16-án délután ismét
megrendezésre került a Közösségi
Ház farsangi mulatsága.
Aki kedvet érzett hozzá az jelmezbe bújhatott és megmutathatta
magát a zsûrinek és a közönségnek.
Ezután kedvére kiélhette kreativitását és farsangi maszkot készíthetett
magának vagy akár az egész családnak. Majd mivel a nagy munkában
megszomjazott számtalan ízesítésû
teát kortyolhatott a teaházban.
A zsûri, akinek ezúton is köszönjük
munkáját (Szabó Irén, Berczeliné
Boldog Mária, Szûcs Gergelyné) nehéz
helyzetben volt, hiszen ötletesebbnélötletesebb jelmezesek vonultak fel.
Végül a helyezések a következõ-

nem kímélve idén is elvállalták eme
farsangi finomság elkészítését.
Ezután következett a délután
nagy feladata: a télûzés! Fáklyákkal,
nagy hanggal és még nagyobb csörömpöléssel vonultunk körbe a
Szabadság téren, majd elégettük a
Közösségi Ház kiszebábját, amelylyel reméljük, hogy jövõ télig elûztük a hideget és nemsokára gyönyörû tavaszi reggelekre ébredhetünk.
Támogatásukat
köszönjük:
Szegényné Fehérvári Ildikónak, aki
évek óta segíti munkánkat, idén is
nagy munkával elkészítette nekünk
a kiszebábot, amit mi pillanatok
alatt elégettünk. Köszönjük a Tibi
Cukrászdának az elsõ díjként fel-

Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves
hozzátartozóit az

1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
165. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi programsorozatra.
Programok:
2013. március 15.
9:00
Ünnepi Istentisztelet
Igét hirdet:
Fazekas László
lelkész-igazgató
Helye:
Belvárosi Református Nagytemplom
10:00
Városi Ünnepség
A Túri Lovas Klub huszárainak érkezése után ünnepi köszöntõt mond:
Ondavay Tibor, pápai prelátus.
A mûsorban közremûködnek: A Szent István Katolikus Általános
Iskola és Óvoda tanárai, diákjai
Helye: Kossuth Lajos tér
2013. március 16.
14:00
A kiállítást megnyitja:

Helye:
16:00
A kiállítást megnyitja:
Helye:

képp alakultak:
Kleopátra – Kupai Mónika
Piroska – Király Dóra
Méhecske – Fróna Réka
Különdíj: Bagoly – Valuska Lili
Vörös démon – Tóth Dorina
Valamint további díjakat nyertek
a testvérpárok:
Kiss Annabella, Kiss Lõrinc
Fazekas Anna, Fazekas Flóra
Castilla Anna, Castilla Nóra
Major Levente, Major Regina
Soltész testvérek
Az eredményhirdetés után következett csak az igazi móka! Az
Újvárosi Hagyományõrzõ Klub 250
db fánkot sütött, amit kicsik és
nagyok örömmel és jóízûen
fogyasztottak. Köszönjük a klub
hölgytagjainak, hogy fáradtságot
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ajánlott tortát. Köszönjük a zsûri
munkáját: Berczeliné Boldog Mária,
Szabó Irén és Szûcs Gergelyné.
Kara Zsófi nagyon finom teákat
készített, ezúton is köszönjük neki.
Médiatámogatóink: Index Tv, Pont
Rádió. Köszönjük az Újvárosi
Hagyományörzõ Klub fánksütõinek: Kádár Isvánné, Bíró Lajosné,
Patkós Szilveszterné, Balogh
Sándorné, Lázár Zsigmondné, Kun
Péterné, Körmöndi Gyuláné, Sváb
Lászlóné és az anyagbeszerzõ,
sofõr: Balogh Sándor munkáját.
Valamint köszönjük Mezõtúr Város
Önkor-mányzatának a támogatását.
Minden szülõt biztatunk arra,
hogy látogassák továbbra is rendezvényeinket.

Mezõtúri Rajztanárok kiállítása
Szûcs Dánel
Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság
elnöke
Városi Galéria,
Múzeum tér 1.
Veres Gyula keramikus önálló kiállítása
Pusztai Zsolt
etnográfus
Túri Fazekas Múzeum,
Bajcsy-Zs. E. u. 41.

Német József Matematika Emlékverseny sok-sok újdonsággal
Fordulóponthoz érkezett a hetedik

résztvevõknek és felkészítõiknek, vala-

éve megrendezett, Németh József

mint minden támogatónak a munkáját,

tanár úrról elnevezett Matematika

ötletét, segítségét. Nagy öröm szá-

Emlékverseny.

munkra, hogy mint minden évben,

Az elõször 2007-ben meghirdetett -

most is Németh tanár úr fia, Németh

Gonda Istvánné matematika - fizika

Károly József volt a verseny fõvédnöke.

szakos kolléganõ által elindított - meg-

Az évfolyamok elsõ négy-öt helye-

mérettetés új szakaszába érkezett,

zettje, szám szerint 34 tanuló vehetett

hiszen áttértünk a tesztes feladatmeg-

át oklevelet. Ebbõl 21 dobogós helye-

oldásra.

ugyanaz

zést elért gyermek ajándékot, egy

maradt a verseny, de a gyorsabb kijavít-

modern matematikai segédeszközt

hatóság, az eredményhirdetés és a ver-

kapott jutalmul.

Koncepciójában

seny egy blokkban való megtartása

Egy új kezdeményezés is született: a

miatt sokkal egységesebbé vált így ez a

verseny történetében most elõször

rendezvény. Az eddigi információkból

került sor különdíj felajánlására. A

merítve a tesztes módszer jól debütált.

Klebelsberg

Intézményfenntartó

A rövid megnyitó ünnepséget 60

Központ Mezõtúri Tankerületétõl érke-

perces verseny követte az eddigi csú-

zett ez a díj a legeredményesebben

csot döntõ 118 fõs versenyzõi létszám-

szereplõ iskola számára. Nagy örö-

mal. Az alsóban 10, a felsõben 9 fel-

münkre a Kossuth iskola csapata nyer-

Méltóképpen emlékezünk március 15-re!

adat szerepelt tesztes feladatként,

te meg egy pont elõnnyel a csapatver-

A Huszárság története, ruházata, fegyverzete, felszerelése címû elõadással.
Elõadó: Guba Imre Huszár ezredes
Helye és ideje: Mezõtúr, Közösségi Ház, Jurta terem, 2013. március 13. 17 óra
Az elõadás a Csillagösvény hagyományõrzõ egyesület rendezésében és
támogatásával kerül megrendezésre.
Mindenkit szeretettel várunk!
Az elõadásra a belépés ingyenes!
Támogatónk: Boldog István országgyûlési képviselõ és a
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

ahol 5 válasz egyikét lehetett csak

senyt, s ezzel együtt a különdíjat is.

Orosz Annamária

megjelölni. A jó válasz 5 pontot, a

Az eredményeket mutató tábláza-

rossz válasz 0, az üresen hagyott rub-

tokat és a cikk teljes terjedelmét elol-

rika 1 pontot ért.

vashatják a www.mezoturesvideke.hu

Míg a gyerekek dolgoztak, addig a

weboldalon.

pedagógusok a Mozaik Kiadó gyakorlatban is hasznosítható elõadásán
vehettek részt.
Ezúton szeretném megköszönni
nekik is és az intézményünk nevében a

Nagy Ferenc matematika-rajz
szakos tanár, a verseny egyik
szervezõje, a Tehetségpont
Kapcsolattartója
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ELHUNYTAK

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Szõllõsi István élt 77 évet,
Molnár Lajos élt 87 évet,
Nyári Gyuláné Mihácsi Zsuzsanna élt 82 évet,
Fejes Géza élt 82 évet,
Magda Jánosné Nagy Terézia élt 59 évet.

Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Nyugodjanak békében.
Eladó / Bérbeadó!

Fazekas Tamás
(Szabó Tünde)

Jámbor Levente Bence
(Domokos Ildikó)

Krizsán Attila Buda
(Anda Emese)

Lajter Julianna Lara
(Simon Gyöngyi)

Pályi Lili Kincsõ
(Kovács Viktória)

Papp Máté Zalán
(Pintér Andrea)

1.) Mezõtúr Fóti út 107. sz alatt jelenleg is mûködõ
élelmiszerüzlet (berendezéssel/berendezés nélkül is)
- üzlet raktárral: 289.50 m2
- telek terület: 1001 m2
2.) Mezõtúr Erkel Ferenc. út. 37sz. alatt volt
élelmiszerüzlet: 140m2
Érdeklõdni: 56/470-022, vagy 06-30/542-9673-as
telefonszámokon lehet.

SZÍNHÁZ
Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-bérleteseket,
hogy következõ elõadásra március 7-én kerül sor.
Mûsoron: Szüle-Harmath-Walter: Egy bolond százat csinál - zenés
bolondság két részben.
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház elõtti parkolóból.

Papp Erika
Nagymamámnak születésnapjára
Drága Nagymamám,
ki oly jó és kedves vagy hozzám!
Nálad mindig meleg otthonra lelek,
s úgy szerethetlek, mint anyát a gyermek!
Egy vallomásom küldöm, Mezõtúr és Vidéke által:
Köszönöm Neked, hogy vagy nekem,
Köszönöm, hogy tudásod tovább vihetem,
Köszönöm, hogy ha bármi van, kiállsz mellettem!
S köszönöm, hogy unokád lehetek,
kinek szívébe zárva szívében hála.

Rácz Viktória Maja
(Kelemen Henrietta)

ÜGYELETEK

Kedves Nagymamám!
(ki már túl van a nyolcadik X-en)
Írom Neked e röpke verset,
hálám és e sorok nem elég, hogy szeretetem kifejezzem,
és nincs is annyi szó, de
szívbõl kívánom, születésnapodon áldjon meg a jó Isten,
ezerszer, s még annyiszor!

Készenléti gyógyszertár
Március 01-07-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Március 08-14-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Március 02-03-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Március 09-10-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
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