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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap
Átadták az Ókönyvtárat

Megkérdeztük...
A novemberi testületi ülések
napirendi pontjairól, döntéseiről tartott sajtótájékoztatót
Herczeg Zsolt polgármester
és Batta Attila Viktor alpolgármester.
– A soros ülésen a napirendi pontok között szerepelt a közterületi
térfigyelő rendszerről szóló 9/2016.
önkormányzati rendelet módosítása. Mit takar ez?

2016. november 25-én ünnepélyes keretek között került átadásra a
Mezőtúri Református Kollégium
állami támogatásból felújított
Ókönyvtára.
A Református Nagytemplomban
igét hirdetett Beszterczey András a
Nagykunsági
Református
Egyházmegye esperese. Az igei
rész után Szabó Viktória énekével
és Gácsi László zongorakíséretével
folytatódott az ünnepi istentisztelet. Köszöntőt mondott Dr. Latorcai
János az Országgyűlés alelnöke az
Igazgatótanács elnöke, öregdiák. A
köszöntéseket Lázár János, a
miniszterelnökséget vezető miniszter folytatta, aki annak idején a felújítási munkálatok megkezdése
előtt is jelen volt, és aki örömmel
fogadta az intézmény meghívását
erre a jeles alkalomra is.

közösen elhelyezték a könyvtár legrégebbi - 1529-ből származó –
könyvét. Ezt követően három ajándékkönyvet nyújtottak át az
Ókönyvtár részére a XVII. századból. Mihalina László a Mezőtúri
Református Egyházközség lelkészelnöke pedig Isten áldását kívánta a
könyvtár jövőjére.

Ezek után a meghívott vendégeket
a Kollégium dísztermébe várták,
ahol Vasas István főigazgató üdvözölte a jelenlevőket, majd ajándékkönyveket adott át Boldog István
országgyűlési képviselő, valamint
Éger Gábor, a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények munkatársa.
Majd az Ókönyvtár ünnepélyes
birtokbavétele következett, ahol
Lázár János és Dr. Latorcai János

- Szerk. Forrás: http://mezotur.
reformatus.hu/

H.Zs.: – A vonatkozó jogszabályhoz történt hozzáigazítás. A közterületi térfigyelő rendszerrel kapcsolatosan a fejlesztésről is tárgyalt a
testület. Augusztus végén a képviselő-testület részt vehetett egy
olyan tájékoztatáson, amelyet a
WBS Rendszerház – a jelenlegi
rendszerünk kiépítője – tartott.
Ebben bemutatásra kerültek a rendszer
fejlesztési
lehetőségei.
Természetesen a szándék már megfogalmazódott korábban is, hogy ha
az első rendszerünk lízingje lejár,
akkora már újból fejleszteni szükséges. Így amikor 2017 februárjában a költségvetésünk megszületik,
akkor ezzel a fontos témával is foglalkoznunk kell és a fejlesztést is be
kell terveznünk.
– A 2016. évi helyi adókivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a
behajthatatlan követelésekről is
tárgyalt a testület.
H.Zs.: – Tetemes kintlévősége van
az önkormányzatnak, de igyekszünk
a behajtás terén is a lehető legtöbbet
elérni. Élünk a jogszabály adta lehetőségekkel. A tájékoztató alapján láthattuk, hogy az idei esztendőben az
adóhátralékainkból ezen eljárások
eredményeként több mint 50 millió
forint adóbevételhez jutottunk, de

azzal is szembesültünk, hogy IX. hó
30-ai határnappal közel 130 millió
forint kintlévőségünk van csak a
2016-os esztendőből.
Ezt a témát követte egy másik
előterjesztés, amely szintén a helyi
adóval összefüggő volt; ez a helyi
adórendeletek felülvizsgálatáról
szólt. Ennek az lényege, hogy
Mezőtúr Város Önkormányzata
2017-ben nem kíván adót emelni,
valamint új adónemet sem szeretnénk bevezetni.
– A Városi Közbeszerzési Bizottság
is ülésezett, mit emelne ki a témák
közül?
H.Zs.: – Fontos előterjesztés volt
a kórházunk vonatkozásában, hogy
az egészségház megépülésével
lényegesen megnőtt a parkolási
igény. Úgy döntöttünk, hogy az
önkormányzat területén – hiszen az
önkormányzatnak is van ott tulajdona, ahol az orvosi rendelő és a
mentőállomás is van – építtetünk
egy parkolót, amelytől azt várjuk,
hogy a parkolási problémák enyhülnek. Ezzel kapcsolatban azt kell
még elmondani, hogy a Kossuth
úton a Református Kollégium oldalában a következő esztendőben
fogunk építeni közel 20 férőhelyes
parkolót. Természetesen parkolási
díjat nem tervezünk bevezetni.
– Napirendi pontok között szerepeltek a Karcagi Tankerületi
Központtal, valamint a Szolnoki
Tankerületi Központtal megkötött
szerződések. Mit tartalmaznak
ezek?
B.A.V.: – Arról van szó, hogy
eddig az általános iskoláinkat és a
szakszolgálatot a város működtette,
most átkerülnek állami működte-
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tésbe. Ezek évi 70-80 millió forintjába kerültek önkormányzatunknak.
Valószínűleg több önkormányzat
nem tudta finanszírozni, vagy gazdaságosan működtetni az intézményeit, így olyan döntés született,
hogy egységesen állami működtetésbe kerülnek a tanintézmények.
– A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzat
Ösztöndíjpályázatot zárt ülésen bírálta el a
testület. Milyen eredmények születtek?
B.A.V.: – Természetesen minden
évben támogatjuk ezt a pályázatot,
amellyel szociálisan rászoruló hallgatókon segíthetünk. Ennek van
egy „A” típusú része, ahol már a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók kapnak 10 hónapon keresztül
5 000 Ft támogatást. Illetve van a
„B” típusú, ahol 5 fő középiskolás
tanuló kaphat hozzájárulást, olyanok, akik vállalják, hogy felsőfokú

intézményben folytatják tanulmányaikat. Az „A” típusúra 23 fő
jelentkezett, akik közül 15 főt
választottunk ki az anyagi rászorultságot figyelembe véve. A „B”
típusú pályázatra nem érkezett
jelentkezés.
Ehhez a témához kapcsolódik a
városvezetés mostani döntése,
amely értelmében a nehézsorsú, jó
képességű, jól tanuló mezőtúri fiatalokat fogunk támogatni, megajándékozni minden karácsonykor.
Ebből hagyományt szeretnénk
teremteni. Ennek értelmében
Patkós Éva képviselő társunk javaslatára egy olyan döntés született,
mely szerint az év végéhez közeledve minden tagintézmény 3-3 fő
tanulót kiválaszthat, akik karácsony előtt 10 000 Ft-os egyszeri
jutalmat fognak kapni Mezőtúr
Város Önkormányzatától.

Bodor Márti

HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2016. november 24-ei soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
• Mezőtúr Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról,
• A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2016.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Kabinet és Szervezési Irodánál, valamint a városi
könyvtárban.
A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2016. november 25.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Mezőtúri Református Egyházközség Isten iránti hálaadással megköszöni mindazoknak a segítségét, akik az orgonafelújításért szervezett
jótékonysági rendezvényünket támogatták.

MRE Presbitériuma

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• december 18.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709			
Boldog István Országgyűlési Képviselő

Pályázati kiírás
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezető tisztségének betöltésére
A meghirdetett munkahely: Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
5400 Mezőtúr Kossuth Lajos tér1.
A pályázó feladata:
• a Kft. tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• felsőfokú végzettség,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
Az elbírálásnál előnyt jelent:
• építőiparban szerzett gyakorlat,
• pályázatírói- és projektmenedzseri gyakorlat
• vezetői gyakorlat
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
• szakmai tapasztalat igazolása
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány/igazolás az erkölcsi
bizonyítvány igénylésről
• vezetői, szakmai program
• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázatba betekinthetnek
• a pályázó nyilatkozata a Ptk 3:115 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi feltételre vonatkozóan
A pályázat benyújtási határideje:
A pályázat elbírálási határideje:

2016. december 12. 16.00 óra
2016. december 16.

A pályázatokat zárt borítékban a bérigény megjelölésével az alábbi
címen kell benyújtani:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezőtúr Kossuth Lajos tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni: „Mezőtúri Városfejlesztési Kft. pályázat”
A megbízás időtartama: a 2013. évi V. tv. ( Ptk) 3:114 §-a alapján a vezető tisztségviselő megbízatása 5 évre szól , a Munka Törvénykönyv hatálya
alá tartozik
Próbaidő tartama: 3 hónap
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Herczeg Zsolt polgármester
dr. Enyedi Mihály jegyző
T: 56/551-902
A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Véradás
2016. december 21-én Véradás lesz a
Közösségi Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

2016. december 02.
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Sajtóközlemény

A Komplex Útfelújítási Program keretein belül,
megújult a 46-os számú főút mintegy 11 kilométeres
szakasza
A 69 milliárdos hazai forrásnak köszönhetően Jász-NagykunSzolnok megye több útszakasza, közel 26,6 km hosszan megújult. A
felújításokból adódóan a megyében jelentős mértékben javult a közlekedés színvonala mind biztonsági szempontból, mind pedig az utazási
idő hosszát tekintve.

Te (Ön) elhozod!
Mi célba juttatjuk!
Az MSZP helyi szervezete
karácsonyi gyűjtési akciót
szervez, ezzel kapcsolatban
Rózsa Endre önkormányzati
képviselőt kérdeztük:
– A Magyar Szocialista Párt helyi
és országos szervezete gyűjtési
akciót szervez. Ennek keretén belül
várjuk az adományokat: tartós élelmiszert, tisztítószert, tisztálkodási
eszközöket, gyermekjátékokat és
ruhaneműt. Kérem, ha tud segítsen!
– Milyen időpontban és hol zajlik
majd a gyűjtés?

Balról: Boldog István országgyűlési képviselő, dr. Fónagy János államtitkár
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere,
Szilvai József Attila a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgatóhelyettese. Fotó: Mészáros János.

A megújult útszakaszok a következőek:
- 4-es számú Budapest–Debrecen–Záhony I. rendű főút két szakaszát
érinti, a 126+323–128-510 km szelvények között, valamint a 138+325–
140+800 km szelvények közötti szakasza (Fegyvernek–Szapárfalu lakott
területe),
- 46-os számú Törökszentmiklós–Endrőd–Mezőberény II. rendű főút
12+508–23+772 km szelvények közötti szakasza (külterületi szakasz),
- 32-es számú főút Hatvan–Szolnok I. rendű főút 58+170–63+110 km
szelvények közötti szakasz (külterületi szakasz),
- 44-es számú Kecskemét–Békéscsaba–Gyula I. rendű főút 50+500–
51+150 km szelvények közötti szakasz (külterületi szakasz 44–45 sz. főúti
csomópont),
- 4628-as jelű Tiszaföldvár–Mezőtúr összekötő út 11+955–17+570 km
szelvények közötti szakasz (külterületi szakasz).
A munkálatok során a már meglévő, de elöregedett kopóréteg marását
követően, a szükséges vastagságú aszfaltréteg terítésére került sor. A beruházás keretein belül, további munkálatok is történtek, így például az autóbuszmegállók felújítása, az árkok, padkák, átereszek javítása. Több szakaszon burkolatprizmákat telepítettek, egyúttal megújítva a jelzőtáblákat és
szalagkorlátokat.
A kivitelezési munkák végrehajtásának véghatárideje 2016. november 22.
A 46-os számú Törökszentmiklós–Endrőd-Mezőberény II. rendű főút
útfelújítása, 12+508–23+772 km közötti szakaszának fejlesztése befejeződött. Az építési szakasz teljes hosszon, külterületi szakaszt érintett.
Az érintett útszakaszon, a meglévő aszfaltburkolatok profilmarása mellett, új aszfaltburkolat, valamint a teljes hosszon stabilizált padka kiépítésére is sor került. A felújításra kerülő szakaszon a földárkok tisztítása és
profilrendezés is megtörtént. A beruházás keretein belül, a szakaszt érintő
autóbuszöblök és autóbuszperonok teljes körű felújításán túl, 710 kétszer
iskolázott fa került elültetésre, 9100 cserjével egyetemben. A felújított
útburkolatra új forgalomtechnikai eszközök, KRESZ táblák, valamint
útirány jelző táblák kerültek kihelyezésre. A tartós kivitelű burkolati jelek
felfestésével egyidejűleg, útburkolati prizmák elhelyezése történt meg a
Kétpói Hulladékkezelő Központ csomópontjában, valamint a 4204 jelű
Kuncsorba–Fegyvernek összekötő út csomópontjában.

– A gyűjtés 2016. december 15-20ig mindennap 16-17 óráig zajlik.
Kérem azokat, akik megengedhetik
maguknak, illetve ilyen formában
segíteni akarnak, hogy ezt a gyűjtési akciót támogassák. Várjuk ebben
az órában, hozza el adományát. Mi

eljuttatjuk a rászorulóknak, valamint azoknak, akik nagyon várják
az Önök küldeményüket.
– Hol adhatják le az érdelődök az
adományokat?
– A Szocialista Párt képviselői
irodájában, Mezőtúron a Dózsa
György út 1. szám alatt.
– Ezen felül milyen segítségre számítanak még?
– A segítségnél nem csak az adományokat várjuk, hanem olyan személyek jelentkezését is, akik az
adományokat eljuttatják a célszemélyekhez. Kérem, ha tehetik segítsék akciónkat. Segítő szándékukat
ezúton is köszönöm. Köszönettel:
Rózsa Endre önkormányzati képviselő.

Bodor Márti

Tündököl a Városháza fenyőfája

A Városháza fenyőfáját 2016.
november 24-én öltöztették aranypiros színű pompába a Mezőtúri
Református Kollégium, Gimnázium,
Szakgimnázium, Általános Iskola
és Óvoda 4.a és 4. b osztályának
tanulói. A díszeket környezettudatosan, újra felhasznált anyagokból
készítették az iskola diákjai és
pedagógusai. A díszek felhelyezése
után a gyermekek egy kis műsorral

kedveskedtek, a Városháza auláját
csodálatos furulya - és citeraszóval
és gitárkísérettel töltötték meg. A
Polgármester úr szaloncukorral
köszönte meg a gyermekek önzetlen segítségét az adventi készülődés jegyében.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a fenyőfa felajánlást Kiss
Dánielnek, illetve Vígh Gabriella és
Csídérné Lévai Anikó pedagógusoknak a díszítésben és a felkészítésben nyújtott segítségüket.

Szabó Sára
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Advent 2016
Elkezdődött az adventi időszak
November 27-én kezdetét vette
advent, az ünnepi készülődés, a
várakozás időszaka.

Mezőtúron a hagyományokhoz
híven az első gyertyagyújtást a
Városháza dísztermében tartották
meg. Mihalina László lelkész-elnök
úr a mezőtúri Református Egyház
nevében, Fülöp Mónika lelkész az
Evangélikus Egyház nevében áldotta
meg, Ondavay Tibor plébános, pápai
prelátus úr a mezőtúri Katolikus
Egyház nevében szentelte meg a
város adventi koszorúját, melynek
első gyertyáját Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere gyúj-

totta meg.
Ezután Dr. Csellár Zsuzsanna a
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
főigazgatója, „Mezőtúr Városért” díj
2016. évi kitüntetettje osztotta meg
adventi gondolatait a teltházas
közönséggel.
A program a Mezőtúri Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola diákjainak és tanárainak
műsorával folytatódott, akik zenei
összeállítással köszöntötték a tél
legszebb ünnepét.
A rendezvény a városháza díszkivilágításának felkapcsolásával zárult.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Kézműves portékák vására
Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit a Túri Fazekas Múzeum által
szervezett kézműves vásárba, ahová a helyi alkotók mellett a környékbeli
jó kezű mesterek is elhozzák portékájukat. Az elmúlt évekhez képest változott a helyszín: nem a múzeum épületében lesz a vásár, hanem a Petőfi
út 56. alatt található Kézműves Házban. A vásár időpontja: 2016. december
4. (vasárnap), 10 és 17 óra között.

II. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Közösségi
Ház, nagyterem
Program időpontja: 2016.
december 4. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség:
Bodor Márta 06/56 350-075
A második vasárnapon a helyszín a Közösségi Ház nagyterme.
Az ünnepi koszorú második gyertyáját Batta Attila Viktor alpolgármester gyújtja meg. Az adventi gondolatokat Fülöp Mónika evangélikus lelkész mondja el. Ezt követően
az arTúr Fesztiválon nagy sikerrel
fellépett Líria Társulat - helyi előadók - műsora következik.

A Líria 2015 januárjában alakult
baráti társaság. A társulat legfontosabb elve, hogy mindenki csak
olyan dalt énekel, amit igazán szeret, amiben otthon érzi magát. A
társulat kifejezetten alkalmakra
készül, felkéréstől függően. Több
mint 50 számot tartalmazó repertoárjukból bőven jut mindenkinek
kedvére való.
Előadók: Kiss Viktória, Lajter
Dorina, Papp Veronika, Uhljár
Bettina, Varga Erzsébet, Geszti
Viktor, Pete Gergely
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

III. Adventi gyertyagyújtás
Közösségi Ház, nagyterem
Program időpontja: 2016.
December 11. (vasárnap) 16 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség:
Orosz Annamária 06/56 350 075
Advent utolsó előtti vasárnapján
a Közösségi Házba invitáljuk kedves vendégeinket. Szabó András a
Bodoki
Fodor
Helytörténeti
Egyesület elnöke, a „Mezőtúr
Városért” díj 2016. évi kitüntetettje
osztja meg velünk gondolatait,
majd dr. Enyedi Mihály jegyző meg-

gyújtja a harmadik gyertyát. Az est
hátralevő részében a kiváló zenéről
a Dalvarázs Együttes gondoskodik.
A DALVARÁZS EGYÜTTES szeretettel várja a tisztelt érdeklődő
közönséget karácsonyi hangversenyére. Műsoruk tartalma műfajokon és korokon átívelő. Az énekes
szólistákat zenekar kíséri. A szólisták között elismert énekesek és ifjú
tehetségek állnak színpadra.
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

Karácsonyi készülődés a gyerekekkel
Közösségi Ház, 124-es terem
Program időpontja: 2016.
december 16. (péntek) 16 óra
Kapcsolattartó:
Orosz
Annamária 06/56 350-075
Az adventi időszak végén járunk.
Mindenki a karácsonyra készül.
Nincs is csodásabb dolog, mint

izgatottan várni az év legszentebb
ünnepét! A levegő tele van a meglepetések izgalmával, finom sütemények illatával. Mi felnőttek is szívesen díszítgetjük ilyenkor otthonunkat. A jókedvű készülődésbe vonjuk be gyermekeinket is! Készüljünk
együtt a közelgő ünnepre.

2016. december 02.

Nemzetőr Emlékmű avatás

Deák Ferenc és a népi cserépedények (I. rész)

Még egy hónap sem telt el október hatodikától, ismét újabb emlékezetes Hagyományőrző Történelmi
esemény
zajlott
a
Nemzetőröknél.

Gyula nemzetőr alezredes logisztikai parancsnok képviselte.
Az Emlékmű avatási ünnepségét
fővárosi XVII. kerületi Polgármesteri Hivatal és a Rákosmente

2016. november negyedikén
Bacsó Ernő nemzetőr – altábornagy
vezetésével a Hagyományőrző és
Történelmi
Szövetség
tagjai
Budapesten a Kucorgó téren
Nemzetőr Emlékmű avatási ünnepségén vettek részt és elhelyezték a
megemlékezés koszorúit.
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei
Nemzetőr egyesület is jelen volt,
amelyen a Mezőtúr Kistérségét
Herceg Antal nemzetőr őrnagy, kistérségi vezető helyettes és Ladányi

Polgári Kör szervezte.
Rendezvényen beszédet mondott
Dr. Boros Péter volt miniszterelnök is.
A Nemzetőr Emlékmű megvalósításához nemzetőrségünk adományai is hozzájárultak.
Ezzel az emlékművel az 1956-os
Nemzetőrök tiszteletére, egy maradandó alkotást hoztak létre és adtak
át az utókor részére.

A Draskovits Kerámiagyűjtemény gyarapodása egy
különleges tárgy apropóján
A Petőfi Sándor utca 5-ben, állandó kiállítás formájában látható
Draskovits Kerámiagyűjtemény a
márciusi megnyitás óta igen jelentősen bővült, mind a Badár Balázshoz
és családjához kötődő anyagot, mind
a Kárpát-medence nagy fazekas központjait bemutató néprajzi anyagot
tekintve – mindez összhangban áll a
gyűjtő szándékával, hisz az újabb
kerámiák felkutatását folyamatos feladatának érzi, a tárlatot nem tekinti
statikusnak, az új szerzeményeket is
be akarja mutatni.

Molnár Sándor nemzetőr –
ezredes

Főszerepben a csigatészta
A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület
és
az
Újvárosi
Hagyományőrző Klub társszervezésében valósult meg immár második
alkalommal a csigatészta készítésének hagyományait felelevenítő
folyamatot bemutató nap.
2016. november 16-án a Közösségi
Ház nagytermébe várták a szervezők az érdeklődőket. A nyilvános
eseményen citeraszó, nótázás, valamint jó hangulatú beszélgetések
voltak jellemzőek. A csigatészta
készítését
az
Újvárosi
Hagyományőrző Klub tagjai mutatták be, a nap házigazdája Szabó
András a Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület elnöke volt. A délelőtt
folyamán városunk iskoláiból is
érkeztek diákok, akik szintén elsajátíthatták a tésztakészítés fortélyait.
Az eseményen Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Batta
Attila Viktor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte,
hogy hagyományaink őrzése
nagyon fontos, hiszen a múltból
táplálkozik a jövő és a jelen is.
Szabó András házigazda elmond-
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ta, hogy a rendezvény alapvető ötlete a tanyavilágból jött. A XVIII. és
XIX. században volt szokás a csigatészta készítés, amelyeket nagy családi eseményekhez kötöttek. Fő cél,
hogy a mai generációval is megismertessék a hagyományokat. Külön
öröm, hogy a résztvevő diákok
nagyon érdeklődőek voltak, részvételükkel egy kis versenyre is sor
került, ahol a legjobbak díjazásban
részesültek. Elnök úr köszönetét
fejezte
ki
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának a segítő támogatásáért.

A nap folyamán több eszközt is
meg lehetett figyelni, volt, amely már
közel 200 esztendős. A megjelent
vendégeket csigatésztával készült
húslevessel kínálták a szervezők.

Bodor Márti

Ez év őszén egy olyan kerámia
került a néprajzi anyagba, melynek
jelentősége, ritkasága mindenképp
indokolja, hogy az elmúlt fél év gyűjtőmunkáját röviden bemutassuk.
A különleges tárgy neve Deák-fejes
alakos butella. A Deák elnevezés
Deák Ferencet, a 19. század második
felének jelentős magyar politikusátgondolkodóját takarja. A mezőtúri
fazekasságban az 1867-es kiegyezés
után a kerámiákon igen hangsúlyosan jelennek meg a magyar nemzeti
szimbólumok: a címer, a nemzeti színek, magyaros életképek stb. Nem
véletlen, hogy ezek az elemek nem
csupán a díszítés szándékával kerülnek az edényekre, hanem komoly
mondani valóval bírnak, hiszen a
református, kiváltáságaikat védő túriak sosem voltak nagy barátai a császári udvarnak és igyekeztek elkülönülésüket akár használati tárgyaikon
is kifejezni.
Ennek a kifejezésmódnak voltak
egykoron - jellemzően az 1870-1890
közötti időszakban – érdekes változatai az ún.: emberalakos edények,
ezek közül is leggyakrabban a
boroskancsók és a pálinkás butellák

különböző változatai. A legismertebb ezek közül a bor tárolására
szolgáló miskakancsó, melynek
mezőtúri formái is megvoltak, bár
olyan szintre nem jutott készítésük,
mint Tiszafüreden vagy Mezőcsáton.
A pálinka tárolására a gyakoribb
lapos butella és a nagyobb butykos
mellett, mint egyedi rendelésre
készült tárgyak, az 1870-es évek
legelején tűnnek fel azok az általában pitykés-zsinóros magyar viseletbe öltözött, bajszos, hol félalakos, hol a lábakat is ábrázoló alakos
butellák, melyek igazi különlegességei a magyar népi kerámiakultúrának. (Nőket nagyon ritkán ábrázolnak még ebben az időben, csak a
19. század végéről ismerünk ilyen
forma agyagedényeket, jellemzően
ezek már a gyári porcelán nippek
mintáit követik.)
A
Draskovits
Kerámiagyűjteménybe most bekerült, 34 cm
magasságú, az idősebb K. Nagy
Gábor korsósmester által 1875-ben
készített többszín-engóbos, színtelen
mázas, feliratos butella különlegessége, hogy az emberábrázolás konkrét
személyt jelenít meg, Deák Ferencet,
korának legnépszerűbb – és ami
lényeg az alkotónak: legmagyarabb –
államférfiját. (Deák mellett a mezőtúriaknál és hasonlóan hazafiasan gondolkodó fazekas központok anyagában előfordult még Kossuth Lajos
ábrázolása és/vagy valamilyen beszédének írott formájú megjelenítése.)
Ismert volt eddig is 3-4 hasonló
kerámia Mezőtúrról, ezek elsősorban galériák árverésein és magángyűjtőknél bukkantak fel, ám ilyen
méretű és ilyen épségű darab még
nem került elő. Fontos néprajzi
érték, mely a helytörténetnek, a
helyi lakosság politika-és történelemszemléletének is érdekes, sokat
elmondó tárgyi adaléka. Kijelenthető,
hogy a gyűjteményben jelenleg ez a
legnagyobb ritkaságnak számító és a
műtárgypiacon is igen komoly értékkel bíró kerámia, melyet Békéscsabán
egy magángyűjtőtől vásárolt meg dr.
Draskovits Dénes.

Pusztai Zsolt muzeológus
(A gyűjtemény gyarapodásának
bemutatását lapunk következő számában folytatjuk.)
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A hímzés ezer arca

2016. november 26-án nyílt kiállítás „A hímzés ezer arca” címmel a
Közösségi Ház nagytermében. A
szervező Népi Díszítőművészeti
Szakkör, ezúttal a Magyarországon
leginkább kedvelt hímzéstechnikákkal készített alkotásokkal kívánta
bemutatni a hímzés sokoldalúságát.

A
kiállítást
a
Méhecske
Citerazenekar és a Daloló Pacsirták
műsora nyitotta meg. Majd Vékony
Erzsébet a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár gyermekkönyvtárosának
szavai következtek. – „Szeretetet,
nyugalmat és kötődést érzek a

nagymamámhoz, a dédmamámhoz
és minden nőhöz, akik előttünk
éltek; akik szeretettel készítették,
őrizték meg ezeket a mintákat és
adták át ezt a csodálatos tudást.
Hiszen utolsó szentörökségünk
ez.” – hangzott el a megnyitó beszédében.
Ezt követően Csider
Irén szakkörvezető
tárlatvezetése következett, majd a kiállító
tagoknak, kluboknak
egy
emléklappal
köszönte meg a részvételt.
Mezőtúr
Város
Önkormányzata nevében Patkós
Éva városi képviselő köszöntötte a
megjelenteket, valamint méltatta a
szakkör egész éves munkáját.
A tárlat 2017. január 28-ig tekinthető meg.

Bodor Márti

Rendőrségi információ
„Házhoz megyünk!” rendőrségi információs pont , „BikeSafe” kerékpár regisztráció illetve Határvadász járőrtársa toborzás:
Időpont:
2016. december 05-én 10-12 óra
2016. december 06-án 13-15 óra
2016. december 07-én 10-12 óra
2016. december 08-án 13-15 óra
2016. december 09-én 10-12 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit
Kft. Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
Futók- kocogók figyelmébe!
A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. Kft. és a Mezőtúr Sportiskola SE
2016. december 30-án 16 órától „Óévbúcsúztató futóverseny” -t rendez a Ligeti-tó körül.
Gyülekező 15,00 órától a Városi Sportcentrumban. (Szolnoki út 15.)
Versenytávok:
2006-ban és később születettek: 2.000 m
2005 és 2003 között születettek: 2.000 m
2002 és 1998 között születettek: 4.000 m
1997 és korábban születettek: 4.000 m
Díjazás: A korosztályok győztesei 1-1 üveg pezsgőt nyernek, illetve 1-3.
helyezett versenyző érem díjazásban részesül. Minden célba érkező pólót
kap ajándékba. Külön díjazásban részesül a legidősebb férfi és női induló.
Azok, akik a kocogást nem választják, lehetőségük lesz közös sétára a
fáklyákkal körbevilágított tó körül. A rendezők forró teával várják a célba
érkezőket.

Meghívó

Az ünnepi készülődés jegyében, sok szeretettel várjuk az iskolába
készülődő óvodásokat és szüleiket is
2016. december 6-án 16 óra 30-kor a Rákóczi úti iskolába,
ahol negyedik osztályosaink vidám ünnepváró műsorral kedveskednek
szüleiknek, ismerőseiknek és a megjelenteknek.

2016. december 2.

mezőtúr és vidéke

7

2016. december 02.

közéleti lap

mezőtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Kovács József élt 82 évet,
Iglódi Lajos élt 68 évet,
Korom Endréné Tor Irén élt 76 évet,
Malkócs Sándor élt 54 évet,
Patkós Andrásné Zoltán Ilona élt 97 évet,
Fodor József élt 66 évet,
Farkas Antalné Major Erzsébet élt 87 évet,
Szilágyi Lajos élt 63 évet,
Pályi Lajosné Nagy Krisztina élt 86 évet,
Ábrahám Mihályné Kiss Erzsébet
élt 84 évet,
Szűcsné Papp Eszter élt 63 évet,
Benyusz Sándorné Ádám Irén élt 80 évet,
Török Imréné Bíró Klára élt 92 évet,
Szűcs István élt 90 évet.

Nyugodjanak békében.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Beke Dávid
(Ádám Erika)

Fejes Jázmin Katalin
(Doba Anikó)

Kovács Noel Ádám
(Asztalos Natália)

Tóth Szófia Evelin
(Nyúl Bernadett)

Trencsényi Boglárka
(Bense Zsófia)

Vékony Nelli
(Szegedi Hajnalka)

Színház

Kedves Gózon-bérletesek!
A következő előadásra december 15-én kerül sor.
Műsoron: Az anconai szerelmesek.
Indulás 17.30-kor a Közösségi Ház előtti parkolóból.

Papp Erika

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
December 2-8-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
December 9-15-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
December 3-4-én
dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
December 10-11-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

MELEGSZENDVICS AKCIÓ A Virág Büfében!
Az év végéig minden melegszendvics akciós áron kapható!
Vajas alapú melegszendvics már 300 Ft-tól,
húskrémes melegszendvics már 350 Ft-tól!
Virág Büfé a Közösségi Ház földszintjén!

Lapzárta: 2016. december 07. (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 őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

