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LEADER térségek közötti együttmûködés keretében induló „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok eltérképezése és hálózatba szervezése JászNagykun-Szolnok megyében” címû projekt

MEGHÍVÓ
(A RENDEZVÉNY NYILVÁNOS, INGYENES)
A Gál Ferenc Fõiskola tisztelettel meghívja Önt a
a LEADER térségek közötti együttmûködés keretében induló „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” címû projekt keretén belül meghirdetett

„Hagyomány - Helyi termék - Hálózat”
címû konferenciára
Helyszín: 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1. (Gál Ferenc Fõiskola - Városi Oktatási Centrum)
Idõpont: 2014. november 6.
PROGRAM
9:00-10:00
Regisztráció
10:00 – 10:15
Köszöntõ
Méhecske citera zenekar bemutatója
Herczeg Zsolt Mezõtúr Város polgármestere
Dr. Kállai Mária Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja

10:15 – 10:40
Megnyitó
Dr. Fazekas Sándor Földmûvelésügyi Miniszter
Dr. Kozma Gábor a Gál Ferenc Fõiskola rektora

PLENÁRIS ELÕADÁSOK
10:40 – 10:55 Dr. Nagyné Varga Ilona Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esély Szociális Közalapítvány igazgatója
10:55 – 11:15 Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelõs államtitkár
11:15 – 11:35 Szakáli István Loránd Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelõs helyettes államtitkár
11:35 – 11:55 Hubai Imre Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztésért felelõs Alelnöke
12:00 – 13:00 Állófogadás, ebédszünet
PÓDIUM BESZÉLGETÉS
13:00 - 15:00 Pódium beszélgetés a Jász-Nagykun-Szolnok megyei hálózatok vezetõivel, megyei jó gyakorlatok „mûvelõivel”
(Tószegi-Faggyas Katalin – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztési igazgatója
Dr. Nagyné Varga Ilona – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház vezetõje
Kovács Szilvia – Karcag város alpolgármestere
Karancsi Tamás - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója
Kazinczy István – Tiszatenyõ község polgármestere
Szabó István - Tisza-tó Térsége Leader Egyesület elnöke)
Zárszó: Mezõtúri Fõiskola történetét bemutató emlékterem ünnepélyes avató beszéde
A rendezvény moderátora: Dr. Eperjesi Tamás a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Vidékfejlesztési igazgatója
A rendezvényt kézmûves kiállítás és vásár, illetve gyermeknek kialakított mûhelymunkák kísérik.
ZÁRÓ RENDEZVÉNY
15:00 – 17:00 Gyakorlati mûhelyek bemutatása Mezõtúron (Móga házaspár, mint fiatal õstermelõk tanyájának megtekintése, Mezõtúri Fõiskola történetét bemutató emlékterem megtekintése)
17:00 – Szakember találkozó, vacsora
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk.
Érdeklõdés:
Dr. Barancsi Ágnes fõiskolai docens, MNVH referens, tel. 30/359-7435, 30-696-5031
e-mail: postmaster@turagro.t-online.hu, jnszmegye@nakvi.hu, web: http://www.gff-mezotur.hu/projekt-rendezvenyek
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KÓBORKA HÍREK…
Kedves Mezõtúriak!

Nagy-nagy köszönet azoknak a
jó szándékú embereknek, akik az
adójuk
1%-át
idén
is
a
KÓBORKÁNAK adták! Köszönet
azoknak, akik tõlünk fogadtak/
fogadnak be kutyát. Õk 2 életet
mentenek meg: egyet örökbe fogadnak, ezáltal helyet adnak egy következõ kóborkának. Nagyon szépen
köszönjük, hogy élelemmel, takarókkal, játékokkal, vagy akár pénzzel támogattok bennünket.
De ahhoz, hogy ezt a munkát
tovább tudjuk folytatni, kétkezi
segítségre is szükségünk van. Máskülönben nem tudunk több kutyát
bevállalni. Nem azért, mert nem
akarunk, hanem azért, mert sem
helyünk, sem erõnk, sem idõnk,
sem pénzünk nincs már.
Elszánt, szavahihetõ emberekre
van szükségünk. Akik komolyan is
gondolják a segítségadást.
Néhányan vagyunk, akik erõn
felül még dolgozunk. Ingyen, szabadidõnkbõl, család és munka mellett. Megyünk, ha esik, ha fúj, ha 40
fokos meleg van. Mert menni kell.
A kutyákat meg kell etetni, orvoshoz kell õket vinni, tisztán kell õket
tartani, fotózni, hirdetni kell õket.
Közben füvet kell nyírni, folytatni
kell az építkezést.
De ehhez a rengeteg elhagyott,
elûzött, kidobott kutyához nagyon
kevesen vagyunk. A menhelyünk
még hivatalosan nem mûködik, ott
nincs dolgozó, aki a kutyákat gon-

dozná (40 kutya). És a menhelyen
kívül legalább 20 kutyánk van még
a városban több helyen. Talán nem
mindenki tudja, de az állam 1 forintot sem ad állatvédelemre. Valóban
mi vagyunk az állatvédõk, de segítség nélkül nem megy. Civil emberek vagyunk, nem hatóság.
Ennyit tudunk tenni a kutyákért,
Mezõtúrért!
Ha szeretnéd megismerni a munkánkat, vagy részese szeretnél
lenni annak, mennyire kedves és
hálás egy menhelyi kiskutya,
várunk szeretettel!

Legyél ÖNKÉNTES!
MIBEN TUDSZ ÖNKÉNTESKÉNT SEGÍTENI?
- a kutyák körüli teendõkben:
takarítás, etetés, vízhordás, szõrzetápolás, fürdetés, nyírás, fésülés,
a kutyák szeretgetése, simogatása,
játék velük
- az udvar rendezésében: fûnyírás, gereblyézés, söprés, takarítás
- fotózásban, reklámanyagok
készítésében
- gyakran járunk Törökszentmiklósra állatorvoshoz, akár
fuvarozásban, akár kísérõként
- itt helyben is jó lenne, ha valaki
vállalná, hogy beül 1-1 kutyával
(oltásra például) az állatorvosi rendelõbe, mert ez 1-2 óra, s addig mi
tudnánk mást csinálni
kisebb
szakmunkákban:
kennelfestés, ólak, kerítés javítása
- kõmûves munkák

A SEGÍTSÉGET ELÕRE IS
KÖSZÖNJÜK!
06/20-395-0432,
vagy 06/30-473-5038
(este 6 után)
koborka.mezotur@freemail.hu

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

INGYENES KÉPZÉSEK
A képzési programon való részvétel ingyenes és támogatott (tananyagot,
étkezést és szükség esetén szállást biztosítunk). A résztvevõkkel felnõttképzési szerzõdést kötünk.
A mezõtúri Oktatási Centrumban (Mezõtúr, Petõfi tér 1.) mûködõ Gál
Ferenc Fõiskola a LEADER térségek közötti együttmûködési projekt –
címe: Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében - keretében képzést indít háztáji gazdálkodás alapjai témakörben.
Megszerezhetõ dokumentum:
(certificate) tanúsítvány
Részvétel feltétele :
- befejezett általános iskolai végzettség, és
- betöltött 18. életév
A képzés címe: A háztáji gazdálkodás alapjai
Képzési napok: 2014. november 03-07. minden nap 8:00-16:00,
Jelentkezési határidõ: 2014. november 01.
A tananyagegység megnevezése:
1. A háztáji gazdálkodás meghatározása, magyarországi története, jelentõsége, szerepe, ágazatai
2. Családellátó kert és háztáji kertészet
3. Zöldség- és gyümölcstermesztés a háztájiban
4. Háztáji állattartás alapjai, szabályai
5. Háztáji állattartás gyakorlata
6. A háztáji gazdálkodás néhány jó gyakorlatának megismerése, a marketing alapjai
A képzés címe: Kézmûvesség a helyi gazdaságban
Képzési napok: 2014. november 17-21. minden nap 8:00-16:00,
Jelentkezési határidõ: 2014. november 15.
A tananyagegység megnevezése:
1. A kézmûvesség jelentõsége a helyi termékek rendszerében, a helyi
gazdaságban
2. Népi kézmûves stratégia a gyakorlatban
3. Vállalkozás és marketing alapfokon
4. Kézmûves technikák alapfokon I.
5. Kézmûves technikák alapfokon II.
6. Jó gyakorlat, helyi termékbemutató
A képzés megvalósítója, a részvétel további feltételei, jelentkezés és
részletes képzési információ:
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa
Szolnok, Kossuth L. u. 2. B ép. 210.
Tel.: (56) 515-250, 514-946, Fax: (56) 513-456, 514- 947
E-mail: eselyfk@t-online.hu
Honlap: http://www.gff-mezotur.hu/leader-egyuttmukodes; vagy
http://eselyfk.hu/index.php/tovabbi-programjaink/tovabbi-programjaink-2

MEZÕTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Telefon: 06/56 350-075, 06/70 673-0110
Email: mvtv@mkskft.hu
mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu
Cím: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17. I. em.
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Pályázati kiírás
Mezõtúr Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetve a felsõoktatási tanulmányokat 2015-ben
kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
A polgármester a 237/2014.(IX.25.) sz. képviselõ-testületi határozat
alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot 2015. évre, felsõoktatási hallgatók részére.
(„A” típusú pályázat)
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat, kivéve a középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgatókat, a
Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatóit, doktori (PhD) képzésben részt vevõ hallgatókat, valamint a
kizárólag külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatókat.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi
félév (a 2014/2015. tanév második féléve és a 2015/2016. tanév elsõ féléve).
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 õszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév elsõ
félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján történik.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdõdõen
az Emberi Erõforrások Minisztériuma és az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
indítja el a pályázatok kezelését. A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik
a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt, vagy belépést követõen tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) A személyes és
pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az
EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
- A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszonyigazolás a 2014/2015. tanév elsõ félévérõl
- Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi
nettó jövedelmérõl. (Egy háztartásban élõnek kell tekinteni a pályázó

lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyeket.)
- Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetérõl.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának határideje: 2014. november 7.
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el
2014. december 8-ig.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai
úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A polgármester a 237/2014.(IX.25.) sz. képviselõ-testületi határozat
alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot 2015. évre, a felsõoktatási tanulmányokat 2015-ben
kezdõ fiatalok részére.
(„B” típusú pályázat)
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû (a 2014/2015. tanévben utolsó
éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézményben teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezõk közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2015/2016. tanévben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt, illetve a
Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója.
Az ösztöndíj idõtartama 3 X 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév). A
támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján történik.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdõdõen
az Emberi Erõforrások Minisztériuma és az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
indítja el a pályázatok kezelését. A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik
a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt vagy belépést követõen tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) A személyes és
pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az
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EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el
2014. december 8-ig.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
- Iskolalátogatási igazolás, vagy az érettségi bizonyítvány másolata.
- Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi
nettó jövedelmérõl. (Egy háztartásban élõnek kell tekinteni a pályázó
lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyeket.)
- Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetérõl.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai
úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának határideje: 2014. november 7.

A zene egy összekötõ kapocs ember és ember
között Mezõtúron is!
„Még mindig úgy gondolom,
hogy szükség van ilyen rendezvényekre is, ahol a városban mûködõ
öntevékeny és értékteremtõ csoportok együtt is megmutathatják
tudásukat. A városnak is jó, de szerintem a csoportoknak is. Talán
alkalmunk nyílhat meghallgatni a
többieket, megismerni munkájukat, ezáltal tisztelni másokat.”
Csiderné Csizi Magdolna

Szatmári népdalcsokrot. A rendezvényen felléptek és közremûködtek a
80 fõs alkalmi kórusban a mezõtúri
Iringó Citerazenekar, a Mongol Agrár
Zrt. Népdalköre, a Petõfi Dalkör, a
Szivárvány Citerazenekar, a Tücsök
Citerazenekar, a Vadvirág Népdalkör,
a Városi Pedagógus Énekkar, és a
Vivace Kamarakórus. Most is köszönöm nekik, hogy segítettek a rendezvény megvalósításában. Külön

Újabb álom vált valóra! Mezõtúr
megmutatta, hogy mekkora a zene
összetartó ereje. 2014. október 4-én a
Városi Oktatási Centrum sportcsarnokában Zene Világnapi rendezvényre került sor. Ezen a rendezvényen helyi dalkörök, kórusok, és
citerazenekarok léptek fel. Ez egy
különleges alkalom volt, mert
Mezõtúr kórusai a hangverseny
végére egy alkalmi kórussá alakultak
át, akik együtt énekeltek egy
Mezõtúri népdalcsokrot, és egy

köszönet jár a Zene világnapi hangverseny fõvédnökének és támogatójának Herczeg Zsoltnak, Mezõtúr
város polgármesterének. Köszönöm
az est háziasszonyának Berczeliné
Boldog Mária konferálását, a
Szivárvány Népzenei Egyesület, a
Mezõtúri Ipari Park Kft. dolgozóinak, Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium támogatását.

Biró László
Szervezõ

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható a www.emet.gov.hu internet címen, vagy a Mezõtúri
Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodáján. (dr. Csányi István 56/551927)
Herczeg Zsolt
polgármester

Helyesbítés: Homoki Nagy Istvánra emlékezés
kapcsán
Az október 10-én megjelent
Mezõtúr és Vidéke „Megemlékezés
Mezõtúr híres szülöttérõl” címû írásának egyik kitételéhez kell szólnom, ahhoz a félre érthetõ és félre
magyarázható részhez, mely a
Homoki Nagy Istvánról szóló 13.
számú helytörténeti füzet kapcsán
ezt mondja: „Szerzõje Tóth
Boldizsárné és segítõtársa Cs. Kiss
Imréné volt.” Nos ez a mondat
nagyon nem stimmel. Egy tájékozatlan olvasónak teljesen mindegy,
de a Tóth Boldizsárné munkásságát
jól ismerõk másként értelmezhetik.
Talán csak egy pontatlan fogalmazás, de úgy érzem tisztázni kell. Az
említett 70 oldalas Helytörténeti
füzet teljes anyaga Tóth Boldizsárné
tanárnõ egyedüli, saját, önálló kutatómunkájának eredményeként jött
létre (jóval több anyaggal és részlettel, mint ami akkor 1994-ben beleférhetett a terjedelembe). Õ, mint
biológus találkozott valahol egy
életrajzi utalással, ami megindította
kutatói érdeklõdését. Idõt, pénzt
nem sajnálva levelezett, utazott
rokonok, munkatársak, ismerõsök,
adatok, fényképek stb. után és
ennek alapján született meg ez az
érdekes könyv. Jómagam: (Kiss
Imréné Mikes Éva) csak abba tudtam neki tanácsot adni, hogy

Homoki Nagy István születési helyszíne nem lehetett a Búza utca 8.
számú ház, amely egy idõben a
Homoki Nagy család rokonaié
Ringvald Zoltánéké volt (és ma a
miénk) és hogy a születési anyakönyvben szereplõ születési helyként jelölt 1618. sz. házat a Kossuth
úton kell keresni. (Nekem ugyanis
akkor már a régi házszámozás pontosításáról volt egy saját gyûjtésû
listám.) Ezután derült ki a földhivatal segítségével, hogy Homoki Nagy
István 1914. szeptember 2-án a
Kossuth út, ma 50. számú házában
született. E házon ezt dombormûves emléktábla hirdeti 2009 óta.
Meg kellett ezt jegyeznem, mert
jól tudom, hogy Tóth Boldizsárné
tanárnõ áldozatos kutatásai nélkül
ma itt Mezõtúron nemigen tudnánk, hogy a nagy természetfilm
rendezõ kötõdött városunkhoz. S
még annyit – ha már kezemben a
toll - e százéves évfordulóra jó lett
volna ismét megjelentetni ezt az
értékes, sok képpel illusztrált könyvecskét egy szebb, méltóbb kivitelben, amit sok embernek a kezébe
lehetett volna adni.

Kiss Imréné M. É.

Halloween Party
A Közösségi Ház meghív Téged, egy félelmetes buliba…
2014. október 30-án

16.00 - 17.30
16.00 – 18.30
18.30
19.00

Tökfaragó verseny
Halloween kézmûvesház
Eredményhirdetés
Filmvetítés – ParaNorman

A program alatt teaház várja a szomjazókat.
A party INGYENES!
Sokan várunk Rád…gyere, ha mersz…
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Õszi gyermekszínház

Skóciai út
A Teleki Blanka Gimnázium tanulói a Challenge Utazási Iroda szervezésében ellátogattak Skóciába. Az
utat angoltanárnõnk, Pálné Balázs
Ibolya szervezte. Az idegenvezetõnk
pedig a Teleki egy másik tanára,
Hollósvölgyi Péter volt.

2014. október 9-én a Szegedi
Miniszínház társulata látogatott el
Mezõtúrra, a Közösségi Ház nagytermébe A kiskakas gyémánt
félkrajcárja címû elõadással. Két
igazán jó hangulatú elõadásnak
lehettünk szem- és fültanúi, délelõtt 10 és délután 14 órától.
Az elõadáson – némileg modernizált megközelítése révén - roppant
jól szórakozott kicsi és nagy egyaránt. A mesét mindenki ismeri,

mindenki hallotta már, így a gyerekek pontosan nyomon tudták
követni a történetet a már meglévõ
ismereteik alapján is. Sõt!
Néhányan cselekvõ részesei is voltak a török császár megleckéztetésének. Reméljük ismét egy újabb
pozitív színházi élménnyel tudtunk
hozzájárulni az óvodás és alsó tagozatos gyermekek életéhez.
Találkozunk legközelebb!

Orosz Annamária

Köszönetnyilvánítás
A Mezõtúri Intézményellátó Kft.
a lakosság segítségét kérte abban,
hogy a Városi Strandfürdõt virágokkal szebbé varázsolhassa. Nagy
örömünkre szolgált, hogy milyen
sok felajánlás érkezett.
A Kft. egy két személyre szóló egyszeri strandbelépõvel illetve a Kovács
Kerámia Kft. által felajánlott kaspóval
köszönte meg a növényeket.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani:
• Borissza Zsigmondnak - Erkel
Ferenc útról,
• Papp Lajosnak - XIII. útról,
• Székely Jánosnénak - Diófa útról,
• Szõke Imrénének - Sugár útról,

• Békefi Gergelynek - Semmelweis
útról,
• Gecser Istvánnénak - Eper útról,
• Hártó Sándornénak - Faragó Bálint
útról,
• Nádházi Józsefnek – Dobó István
utcából,
• Szûcs
Antalné
Lõrinczi
Erzsébetnek - Dobó István utcából,
• Bankó Bélánénak-Balassa útról,
• Dorogi Editnek- Korsós útról,
• Olajos Jánosnénak- Zrínyi útról,
• Szûcsnének- Zrínyi útról.
Továbbra is várjuk szíves felajánlásukat. Elérhetõség: 0656/350-037

Köszönet a Virágok Világa virágboltnak
Szeptemberben nagy meglepetés
érte az óvodáinkat, a Virágok Világa
üzlet minden óvodának 50 tõ
árvácskát ajánlott fel.

Harmatcsepp tagóvodák nevében.
A gyermekek lelkesen vettek
részt a virágok ültetésében. Az elültetett árvácskák szebbé varázsolták

Utunkat 2014. augusztus 23-án
kezdtük meg. Mikor átléptük az
országhatárt, a megállóknál már
nem magyarul kértünk kávét vagy
szendvicset, és ez különleges érzés
volt. Az éjszakát a buszon töltöttük,
és szerencsésnek mondható az, aki
többet aludt 3-4 óránál.
A Kölnben tett látogatás után
Amszterdam kikötõje felé vettük az
irányt. Odaérve elámultunk a hatalmas ,,luxus jacht” látványától.
Beszállás után a dermesztõ szél ellenére kinnmaradtunk, mert a tenger,
a horizont és a lemenõ nap gyönyörû
volt. Nehezen, de hozzászoktunk,
hogy a talaj hullámzik alattunk.
Newcastle-ben már mindenki
megcsillanthatta
angoltudását.
Skócia felé indulva elsõ megállónk
a Falkirk Wheel volt, amely nagyon
látványosan köt össze két csatornát.
A poénos idegenvezetõt is megtanítottuk, hogyan kell magyarul
köszönni. A Stirling Castle-hez is
elmentünk, ahol elõször láttunk
skót ruhás férfit, akit - jó turistához
híven - mindenki lefotózott.
Edinburgh-ben megnéztük a várat
és a Whisky Heritage Museumot.
Hordó alakú kocsikban ülve interaktív módon egy barlangban tekintettük meg a whisky készítésének fortélyait. Sétáltunk a Royal Mile-on, hallgattuk a zenészeket, és szuveníreket
vettünk a mosolygós eladóktól.
A skót Felföldön a Blair kastélyban találkoztunk egy magyar idegenvezetõvel, és ez eszünkbe juttatta, milyen kicsi a világ. A kastély

önmagában olyan eleganciát sugárzott, hogy mindenkit elkápráztatott. A Loch Ness-nél sajnos senkinek nem volt lehetõsége közös fotót
készíteni Nessyvel. Visszafelé a
skót táj lélegzetelállító hegyei közt
haladtunk. Olyan volt, mint egy
csoda! Hiába készítettünk képeket,
azok nem adják vissza azt az érzést,
amelyet az nyújtott.
A Glamis kastélyban egy kedves
idegenvezetõ bácsi ismertette a
hely történetét és a kísértethistóriákat, amelyek övezik. Úgy éreztük
magunkat, mintha egy másik korba
csöppentünk volna. Majd Dundeeban a Discovery hajót néztük meg,
amellyel a Déli-sark felfedezésére
indult Scott kapitány és csapata.
Utoljára az Alnwick kastélyba
mentünk, ahol néhány Harry
Potter-filmet is forgattak. Óriási szökõkút, sövénylabirintus, gyönyörû
virágoskert... De hiába ragaszkodtunk a csodálatos helyhez, lassan el
kellett búcsúznunk a Brit-szigettõl.
A honvágy ellenére még nem akartunk hazamenni.
Amszterdamban sétahajózáson
vettünk részt, így bejárhattuk a
várost, láthattuk a különleges házakat, hidakat, amelyek megadják a
hely sajátos hangulatát. Az eseménydús nap után végül elindultunk haza.
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk ezen az úton. Megérte naponta
több órát utazni, hogy ilyen csodákat láthassunk, és betekintsünk más
kultúrákba. Remek idegenvezetést
kaptunk, és felejthetetlen élményeket szereztünk. Biztos vagyok
benne, hogy a következõ utat is
nagy lelkesedéssel fogadjuk majd…

Tatár Krisztina 11.e
(Az írás bõvebb változatát elolvashatják a
www.mezoturesvideke.hu weboldalon.)

ADJ NÉKIK ÖRÖK NYUGALMAT, URAM
(REQUIEM AETERNAM DONA EIS, DOMINE)
A legszebb dalokkal, kórusmûvekkel emlékezünk öörkre eltávozott szeretetteinkre.
2014. november 8-án, 18 órakor
A Római Katolikus Templomban
Köszönjük szépen a virágüzletnek az önzetlen felajánlását a
Mezõtúri Városi Intézmény Csodavár Óvoda, a Mesekert, a Gyermekkert, a Százszorszép és a

óvodáink udvarát, elõkertjét.
Köszönjük, hogy támogatták az
óvodáinkat!

Az óvoda munkatársai
és gyermekei

Közremûködik: Kozák Júlia - ének
Herbály Katalin - ének
A Városi Pedagúgus Kórus - Kugyela Anna
A Sonno Felici Kórus - Lázárné Katalin
Kísér: A Dalvarázs Kisegyüttes
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Pályi Csaba újabb gyõzelme

2014. augusztus 23-24-én
Kiskunlacházán újra megrendezésre került a 12 és 24 órás
kerékpárverseny. A tavalyi
évben rekordgyõzelemmel
aratott sikert Pályi Csaba, aki
idén újra elindult a 24 órás
versenyen remélve megdönti
saját rekordját. Az idõjárási
viszonyok miatt újabb rekord
nem született, de ismét felállhatott a dobogó elsõ fokára. A
versenyrõl Pályi Csabával a
Mezõtúri Városi Televízióban
beszélgettünk:
– Milyen felkészülés elõz meg egy
ilyen versenyt?
– Nagyon hosszú felkészülés kell
egy ilyen verseny teljesítéséhez. Én
már több éve kerékpározom, tavaly
798 km-t sikerült mennem idén
sajnos ettõl elmaradtam. Talán a
felkészülésem jobb volt, idén több
versenyen is voltam, de sajnos az
idõjárási körülmények nem voltak
túl kedvezõek. Így nem sikerült
rekordot döntenem, de így is a

második helyezetthez képest 91
kilométerrel többet mentem.

volt túl kellemes.
– Az idõjárás mennyiben nehezítette meg a versenyzést?
– Szerintem mindenki számára
sokkal nehezebbé tette; ilyenkor
kihûlnek az izmok, jobban elgörcsöl
az ember a hidegben. A látási viszonyok is sokkal rosszabbak voltak.
– Hányan indultatok ezen a megmérettetésen?

– Hogyan zajlott a verseny?
– Délután 3 körül volt rajt, mi dél
körül érkeztünk a helyszínre. Elég
sok dolgot kell ilyenkor vinnünk,
mindent kipakoltunk, sokan sátrat
is állítottak. Háromkor elrajtoltunk,
elõször este 8 óra körül álltam ki,
amikor a lámpát fel kellett rakni,
addig folyamatosan pályán voltam.
Ezt követõen pedig 3-4 óránként
álltam meg. Éjszaka már elkezdett
esni az esõ onnan hajnalig végig
esett, lehûlt az idõ is, akkor nem

– Csapatokkal együtt körülbelül
200-an.
– A közeljövõre nézve vannak-e
ehhez a versenyhez hasonló terveid?
– Igen vannak. Jövõre ezen is
szeretnék még egyszer elindulni.
Ehhez hasonló verseny még a
Hungaroringen, Olaszországban,
Németországban
és
Franciaországban van, ezekkel már
szemezgettem, viszont nagyobb felkészülést igényelnek majd.
– Egy héten mennyit szoktál átlagosan tekerni?

ÕSZ-ÜLÕ a Sétáló utcában
Meglehet, hogy idén az õsz, a
nap utolsó sugarait használta ki a
Közösségi Ház és a Mezõtúriak a
Holnapért Alapítvány az Õsz-ülõ
elnevezésû rendezvény megszervezésére. Október 19-én a Szabadság
téri sétálóutcába vártak kicsiket és
nagyokat egyaránt a szervezõk.

horgászatban próbálhatták ki magukat. Különbözõ kézmûves technikákat is volt alkalma kipróbálni az
érdeklõdõknek Pusztai Zsolt keramikus és a Népi Díszítõmûvészeti
Szakkör jóvoltából. A büférõl a
Mezõtúri
Intézményellátó
és
Ingatlankezelõ Közhasznú Nonprofit

Kép forrása: a Dupla KáVé zenekar facebook oldala

A finom falatokat kedvelõk a fõzõversenyre nevezhettek be vagy kóstolhatták meg a fakanalat ragadók
fõztjét. Akik pedig egy-egy kézmûves jellegû tárggyal vagy finomsággal
akartak gazdagodni a házi vagy népi
jellegû termékek közt válogathattak.
A gyerekeket ingyenes ugrálóvár és
trambulin várta, valamint szerencse-

Kft. gondoskodott.
A nap folyamán végig színpadi
programok is szórakoztatták a
jelenlévõket, itt volt velünk:
Kner Tánc-Sport Egyesület,
Mezõtúri Kutyakiképzõ Iskola,
Gulyás László vándormuzsikus, népi
mesemondó, Városi Nyugdíjasklub
énekkara, Vadvirág Népdalkör, Kék

– Ez változó. Körülbelül 10-15
órát, van olyan, hogy egy nap
megyek 4 órát, van hogy nem
megyek semmit.
– Milyen típusú kerékpárral érdemes elindulni?
– Egy hagyományos országúti
kerékpárral, amit már Mezõtúron is
egyre többen használnak. Egy
városi kerékpárhoz képest számos
eltérés van, nagyobb a kereke, hajlított a kormánya, melyen fékváltókar van, kisebb a légellenállása,
speciális pedállal van felszerelve
melyhez a cipõ rögzítve van, és
lényegesen könnyebb a súlyuk.
– Mit tanácsolnál azoknak akik
megszeretnék mérettetni magukat
egy hasonló típusú versenyen?
– Azt, hogy jól gondolják át,
hogy neki vágnak e. Nagyon sok
munkát kell belerakni, nagy kihívás. Fejben is és fizikailag is nagyon
elfárad ebben a versenyzõ.

Bodor Márti

Szüreti bál
Nefelejcs Népdalkör, Dupla KáVé,
Mesegála –mesemondó gyermekek
(Hanzel Lara, Patkós Máté, Petõ
Antónia, Pápai Kerubina Dea, Szabó
Lõrinc, Ugrai Nikoletta, Nagy Martin,
Árvai Gabriella, Juhász Judit, Garai
Hajnal, Juhász Gergõ), Mezõtúri
Mazsorett és Akrobatikus Rock and
Roll csoport, Szabados Tamás – „Leg
a Láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola,
KEREKES BAND.
A fõzõverseny zsûrije: Fehér
István, a zsûri elnöke, (a 2011-es év
fõszakácsa), Pappné Juhász Emília
(Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ KN Kft ügyvezetõ),
Pete Lajos (Mezõtúri Városi
Televízió fõszerkesztõ)
Helyezettek: I. Katona Csabacsülök pörkölt, II. Tell VilmosBakonyi harcsapaprikás vargánya
gombával, juhtúrós kapros galuskával, III. Juhász Sándor-birkapörkölt.
Gratulálunk mindenkinek!
Köszönjük a kedves kilátogatóknak, hogy velünk töltötték ezt a
gyönyörû õszi napot, valamint
köszönjük minden kedves fellépõnknek és segítõnknek, hogy hozzájárult a rendezvényhez!

Orosz Annamária

Az Újvárosi Hagyományörzõ
Klub jóvoltából 2014. október 10-én
Szüreti bálon vehettünk részt. A
rendezvényt immár XIV. alkalommal szervezte meg a klub.
Az eseményen részt vett Herczeg
Zsolt polgármester és Batta Attila
Viktor alpolgármester. A jó hangulatú délután köszönõkkel kezdõdött, majd egy rövid mûsort követõen kezdetét vette a zenés - táncos
mulatság. Polgármester úr és a klub
tagjai is elmondták, hogy mind a
két fél részérõl fontos a hagyományõrzés. A kölcsönös támogatás
biztosított.

Bodor Márti

Szövõgyári Dolgozók
találkozója
(mindenkinek, aki valaha
ott dolgozott)
Helye: Szõlõfürt Vendéglõ
Ideje: 2014. november 17. (hétfõ)
11 óra
Jelentkezni:
Cövek Erzsi 06/56 353-736
Szarkáné Magdi 06/30 389-0782
Elekné Jolán 06/56 351-367
Gyertek el, emlékezzünk közösen
a szövõgyári évekre!

2014. október 22.

közéleti lap

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Gulyás Sándor (80)
Nádas Sándor (94)
Jónás György (63)
Búsi Sándorné Balog Eszter

Nyugodjanak békében.
Felhívás!
A Népi-Díszítõmûvészeti Szakkör mezõtúron készült hímzésekbõl
tervezi novemberi kiállítását.
Várjuk azok jelentkezését, akik szivesen megmutatnák hímzéseiket (goblein kivételével).
Jelentkezési határidõ: 2014. november 10.
Bõvebb információ: Csider Irén szakkörvezetõnél, 06/70 606-4809

Túriak, ha találkoznak
A Délalföldi Régió (Bács-BékésCsongrád) katonai özvegyek konferenciáját Kiskörös vállalta. A rendezvénynek
Soltvadkert
BM
Rendezvényház adott otthont. Szép
környezet, jó levegõ, a Petõfi tó
csillogása, a fák már ezer színben
pompáztak. Kopog az õsz- ma
viszont szép napsütéses idõ van.
Jók ezek a találkozások sok mindenrõl tájékoztatást kapunk. Sok
ismerõs, akik ugyan más színû
parolint viseltek, de a gondok azonosak. Ebéd után kötetlen beszélgetések. Az egyik asztalnál négy
hölgy beszélget, felfigyeltem arra,
aki akkor beszélt. Ez mezõtúri vagy
sokáig lakott ott! Odamentem. –
Áruld el hol születtél? – Mezõtúron
– jött a válasz. – Én is! Ezt nem
lehet leírni, négy könnyes szem,
véget nem érõ ölelés. Mezõtúriak,
ha találkoznak, 100-200 km-re a
szülõvárostól. Õ Kiskunhalasra, én
Kecskemétre kerültem, de mindkettõkben túri szív dobog.
„Öreg diákok ne felejtsétek az
Ifjúságot el ne ejtsétek
Ifjak maradtok Túrra ha

Jártok
Testvéreim jó öregdiákok.”
Most 2014. szeptember 3-án
Jánoshalmán volt a konferencia. Jól
szervezett, sok öröm a szeretet-tisztelet jegyében zajlott. Ez a kedves
túri lány Szabó Zoltánné Gitta ajándékozott meg „Az öregdiákok” c.
Szép Ernõ versével. Szép Ernõ a
mezõtúri fiúgimnáziumba járt, ezt
írta:
„Azt amit adtak, s fel se kérdeztek: azt a szépséges szép magyar
leckét.
Testvért védeni hazáét szolgálni
Hitet, hûséget harcokat állni.
A nemes virtust itt tanultátok.
Túri diákok, öreg diákok.”
Gitta köszönöm ezt a szép ajándékot, hiszen ez nekem az egyik
legkedvesebb versem.
„Öregdiákok, túri diákok
Nektek messzirõl egyet kiáltok
Szívem trombitál messzirõl nektek
Túr városát el ne felejtsétek.”

Szeretettel:
Tóth Dezsõné Kata
Kecskemét

Véradás
2014. november 29-én, 08.00-13.00-ig VÉRADÁS
lesz a Rafi Hungaria Kft épületében!
Szeretettel várunk mindenkit!
A véradáshoz szükséges dokumentumok:
- TAJ kártya,
- Személyi igazolvány, lakcímkártya.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Október 24-30-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
Október 31-november 6-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
Október 25-26-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
November 1-2-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,
hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.
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