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Megemlékezés a Doni Áttörés Emléknapja
alkalmából
Mezőtúr Város Önkormányzata a
Doni Áttörés Emléknapja alkalmából
rendezett városi megemlékezést 2017.
január 12-én a Kossuth Lajos téren
álló II. világháborús emlékműnél.
74 éve kezdődött meg a Donkanyarban a szovjet Vörös Hadsereg
áttörése. A magyar csapatok ellenálltak, azonban az orosz túlerő
térdre kényszerítette honvédjeinket. A magyar katonák több mint
200 kilométeres frontvonalat védtek
nyári felszerelésben -40 fokos
hidegben. A kilátástalan helyzet
ellenére a magyar honvédek több
napon át védekeztek, ezzel emberfeletti hőstettet hajtottak végre, de
végül a harcokban és a hosszú vis�szavonulás alatt 100-120 ezer
magyar katona vesztette életét.

Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

det mondott Csipes Ádám a Karcagi
Szakképzési Centrum Teleki Blanka
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Kollégiuma történelemtanára, valamint a műsorban közreműködtek
az iskola diákja. A műsort követően
az egyházak képviselői ökumenikus imádsággal emlékeztek az áldo-

A Magyar Kultúra Napja Mezőtúron
A Magyar Kultúra Napja Kölcsey
Ferenc nevéhez köthető, ugyanis a
költő 1823. január 22-én fejezte be a
Himnusz megírását. Fasang Árpád
ötletének köszönhetően 1989-től
kezdve vált ünnepé ez a nap. Az
ötletgazda szerint ez a nap annak
tudatosítására is alkalmas, hogy az
ezeréves örökségből meríthetünk,
és van mire büszkének lennünk,
hiszen ez a nemzet sokat adott
Európa és a világ kultúrájának. Ez
az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai
gondok megoldásában is.
A Mezőtúri Móricz Zsigmond

Napja alkalmából január 19-én a
Közösségi Házban rendezett közönségtalálkozót.
Az est folyamán „greCSÓKOLlár”
címmel Grecsó Krisztián és KollárKlemencz László teltházas zenés
irodalmi estjén vehetett részt a
közönség.
A zenés kalandozás különlegessége volt, hogy László prózaíróként, Krisztián pedig dalszerzőként
mutatkozott be.
Az est zárásaként Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Patkós
Éva városi képviselő köszöntötte a
művészeket.

Városi Könyvtár és a Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. a Magyar Kultúra

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

zatokra.
Az esemény végén a kegyelet, az
emlékezés koszorúinak virágainak

elhelyezésére került sor.
A városi megemlékezésen beszé-

Bodor Márti

MEGHÍVÓ
A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt és családját
A puszta világa című
időszaki kiállításának megnyitójára.

Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A megnyitó helye, időpontja:
Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
2017. február 9. (csütörtök), 16 óra
A kiállítást rendezte és azt megnyitja:
Benedek Csaba néprajzkutató, a szolnoki Damjanich Múzeum munkatársa
A kiállítás anyaga a túrkevei Finta Múzeum, a szolnoki Damjanich
Múzeum és a Túri Fazekas Múzeum gyűjteményéből került összeállításra.
A tárlat 2017. április 23-ig látogatható.

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• február 19., március 19., április 23., május 21., június 25., július 16.,
augusztus 27., szeptember 17., október 15., november 19., december
17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709			
Boldog István Országgyűlési Képviselő
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mezőtúr és vidéke
Tisztelt Lakosság!

KÓBORKA HÍREK...

Kérjük Önöket, hogy a Mezőtúri Ipari Park területén áthaladó földutat
rendeltetésszerűen szíveskedjenek használni.
A szóban forgó terület mezőgazdaságilag művelt, ezért azon áthajtani,
megfordulni szigorúan tilos.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az út nem megfelelő használata miatt keletkező anyagi kár jelentős, ezért amennyiben a helyzet változatlan marad,
úgy a földutat sorompóval
fogjuk lezárni.

Szeretetben, egészségben gazdag, boldog és békés új esztendőt
kívánunk minden segítőnknek,
támogatónknak!

Mezőtúri Ipari Park Kft.
Mezőtúr Város
Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!
Ezúton is kérjük Önöket, hogy problémáikkal ne a közösségi oldalakon
keressenek minket, mivel az ott közölt információk nem jutnak el hozzánk.
A következő elérhetőségek bármelyikén állunk szíves rendelkezésükre:
Levelezési cím:
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.

Az idei év sem lesz könnyebb
mint az elmúlt. Menhelyünk jelenleg is telt házzal működik (a 60
férőhelyen közel 90 kutya). Szépen
kérjük a lakosságot, a kutyáikat
tartsák a kerítésen belül. Ha véletlenül mégis kiszökik, jelezzék felénk,

keressék és vigyék haza. Minden
kutyában legyen chip, és az legyen
az állatorvos által regisztrálva - lakcím, telefonszám (leellenőrizhető:
http://www.petvetdata.hu/ ). Ha
találunk egy kutyát és van chipje,
akkor szinte azonnal haza tudjuk
segíteni.
Mostanság a hideg okozza a legnagyobb gondot. Továbbra is várjuk
a meleg takarókat, plédeket, vastag
kabátokat, nagyobb pulóvereket. A
műtött kutyáink alá szívesen fogadunk nagyobb törölközőket, ágyneműket, lepedőket, vattapaplant.
Nem baj, ha szakadt, csak tiszta
legyen. A képen látható fiatal kislányt is a szilveszteri petárdázás
idején találtuk. Nyakörv volt a nyakában. Barátságos, ápolt kutya.
Kérjük, jelentkezzen, aki felismeri!
06/20-395-0432

Sajtóközlemény

Titkárság
email: pmh@mezotur.hu
Tel.: 06/56/551-902

Jász-Nagykun-Szolnok megye influenza helyzetéről
2017. január 10.

Herczeg Zsolt polgármester
email: pm@mezotur.hu
Tel.: 06/56/551-904
Fogadónap: minden hónap első szerdáján 13 órától 16 óráig
Batta Attila Viktor alpolgármester
email: alpm@mezotur.hu
Tel.: 06/56/551-909
Fogadónap: minden hónap első szerdáján 13 órától 16 óráig
dr. Enyedi Mihály jegyző
email: jegyzo@mezotur.hu
Tel.: 06/56/551-901
Fogadónap: minden hónap második szerdáján 13 órától 16 óráig
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző
email: aljegyzo@mezotur.hu
Tel.: 06/56/551-905
Fogadónap: minden hónap második szerdáján 13 órától 16 óráig
További elérhetőségekről a www.mezotur.hu honlapon
tájékozódhatnak.

Herczeg Zsolt
polgármester

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

				
A figyelőszolgálati jelentések elemzése alapján elmondható, hogy
megyénkben az év első hetében több mint 500 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.
A betegek 17%-a 15 éven aluli, 34%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A
35-59 évesek korcsoportjába a betegek 26%-a tartozott, 23%-a pedig 60
éven felüli volt. Kórházi ápolás nem vált szükségessé.
Megyénk mintavételezésre kijelölt háziorvosai által levett 12 légúti mintából ez idáig 5 esetben került kimutatásra Influenza A vírus.
2017. január 9-én egy 165 fős iskolából 93 tanuló influenzaszerű megbetegedés miatti hiányzását jelentették, a mintavétel folyamatban van.
Még most is javasolt a védőoltás beadatása, a háziorvosi rendelőkben a
térítésmentes oltóanyag a kockázati csoportokba tartozók részére rendelkezésre áll, egyéb személyek részére gyógyszertári forgalomból beszerezhető.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetõk meg,
amelynek elérhetõségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu,
telefon: 06- 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása
szükséges. Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON
hibabejelentõ részére is jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére.
Telefon: + 36 80 / 210-310.

2017. január 27.

Mezőtúri Városi Intézmény – Csoda-vár Központi
Óvoda és Tagóvodái 2. és 3. alkalommal nyerték el
a megtisztelő Zöld Óvoda címet
2016.
december
14-én,
Budapesten
a
Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban, került
sor a Zöld Óvoda pályázatok ünnepélyes eredményhirdetésére, melyre Intézményünk 5 óvodája is sikeresen pályázott.
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Mindezt sok-sok megfigyeléssel,
sétával, kirándulással, játékkal,
kísérletezéssel, énekkel, verssel,
kézműves tevekénységekkel igyekszünk elérni. A városunk megújult
terei, épületei, Ligete, Bányatavunk, a Berettyó folyó belvárosi

A Csoda-vár Központi Óvoda harmadik, 4 tagóvodánk, a Gyermekkert, a Harmatcsepp, a Mesekert és
a Százszorszép Óvoda második
alkalommal vehette át a megtisztelő
címért járó az Oklevelet.
Ezt a címet a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként kaptuk, melyet óvodáink 2019 szeptemberéig használhatnak.
A környezeti nevelés terén a legfontosabb célunk, az óvodás gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának, magatartásának, megalapozása, formálása
az élményalapú tevékenységek
során.

része, a Túri Fazekasság, a szülők
által kínált lehetőségek, sokszínű
tapasztalatszerzési lehetőséget
nyújtanak az óvodáinkba járó gyermekeknek. A játékos ismeret- és
tapasztalatszerzésen keresztül észrevétlenül lehetőség nyílik a lakóhelyünkhöz fűződő pozitív érzelmi
viszony elmélyítésére, a környezet
megismerésére, megszerettetésére,
a környezetét szerető, ismerő, környezetét védő emberi tulajdonságok kialakítására.
Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, melyet kollégáinkkal, a
gyermekekkel, a szülőkkel közösen
valósíthattunk meg, s mindezek
szellemében folytatjuk a reánk

Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink életkori sajátosságainak megfelelő élményekre és tapasztalatokra
építő környezeti nevelésben részesüljenek.

bízott gyermekek nevelését.

Andrási Ilona
Mezőtúri Városi Intézmény–
Csoda-vár Központi Óvoda

Feltűzték a kék szalagot a Teleki végzősei
Életünk mérföldkövei mindig
kicsit megállítanak bennünket,
gondolkodásra, számvetésre ösztönöznek, s hálával töltenek el azok
iránt, akik segítettek minket utunk
során. Diákként, pedagógusként és
szülőként is ilyen emlékezetes állomás számunkra az érettségi előtt
állók szalagavató bálja.

lükkel együtt kaptak.”

December az év utolsó hónapja a
búcsúzást juttatja eszünkbe.
Nemcsak az óévet búcsúztatjuk
ilyenkor, de a középiskolai vagy
gimnáziumi tanulmányaik befejező
évében járó diákok ebben a hónapban állnak a nagyérdemű elé, hogy
ünnepélyes produkcióikkal köszönjék meg tanáraiknak, szüleiknek,
nagyszüleiknek az eddigi támogatást, útmutatást, gondoskodást, és
osztálytársaikkal, évfolyamtársaikkal karöltve adják át magukat egy
felhőtlen közös szórakozásnak.
„Nem tudok nem műsorvezetőként
is nyilatkozni erről a rendezvényről,
hiszen ebben az évben nekem jutott a
megtisztelő feladat, hogy felkonferáljam a rendezvény műsorszámait osztálytársammal Szedlacsek Alettával
együttműködve. Nagy élményként
éltem meg a kitüntetett szerepet,
nagyon elhivatott voltam. Mindezek
mellett mi tizenegyedikesek műsort
adtunk a felnőtté válás küszöbén álló
diákoknak, útravalóul azt az üzenetet hagyva, hogy mindenki vegye
észre önmagában a csodát. Hiszen
minden ember egy csodálatos teremtmény, aki képes gondolkodni, alkotni és szeretni. Egy zenés, táncos
műsorban próbáltuk a lehető legjobban átadni végzőseinknek azt az
érzést, hogy mind magukban hordozzák ezeket a csodákat. Érezzék magukat csodásnak és csodásan egyaránt,
s ne csak ezen a rendkívüli estén, az
illékony valóság pillanatában legyen
emlékezetükben az emberi természet
megismételhetetlen varázsa, de minden nap fedezzék fel magukban létük
misztériumát, melyet világra jövete-

nekünk kedves tánctanárunk Márki
Norbert a menetrendszerinti próbákon. Rengeteg készülést és odafigyelést igényelt a táncok megvalósítása,
megannyi áldozattal járt, mire összeállt a kívánt koreográfia. De legalább
annyira szórakoztató és kikapcsolódást teremtő alkalmak voltak számunkra, hogy hetente egyszer, vagy
kétszer, mi lehettünk a parkett ördögei. A nagy megtiszteltetés, hogy az
avató napján minden értünk pompázik majd, és minden résztvevő miattunk lesz ott aznap este, nagy felelőséggel jár, ami hatalmas súlyként
nyomta vállunkat. Hiszen bennünket
keres majd szüleink, rokonaink,
barátaink büszke tekintete, akiknek
szeretnénk örömet okozni. Az avató
ünnepség és a szalag kitűzése, azt
juttatta eszünkbe, hogy végzősök
vagyunk, nemsokára sor kerül az
érettségire, és hamarosan elhagyjuk
iskolánkat, elballagunk, végleg kiköltözünk az osztálytermünkből és a
kollégiumi szobánkból. Viszont ez a
rendezvény még értünk van, nekünk
szól. Jó érzés volt megosztani élményeinket szeretteinkkel, barátainkkal, s közösen leülni a színpompás
rendezvényterem vacsoraasztalához.
Remélem, egyszer minden telekis társam megtapasztalhatja, milyen érzés
próbákra rohanni, megfelelő ruhát
keresni, és átélheti a pillanatot,
mikor csakis érte villannak fel a
vakuk, és miatta zúg a taps a nézőtéren és a lelátókon egyaránt. Bizton
állíthatom, hogy ez a mi pillanatunk
volt, rólunk szólt, és örök emlék
marad mindnyájunk számára.”

Mosonyi Eszter 11.A
És hogyan élték meg e nem mindennapi rendezvényt az ünnep
főszereplői?
„Egy, két, há, négy, öt, hat, egy,
két, há, négy, öt, hat, - még mindig a
fülembe cseng, hogyan számolt be

Tóth Leila 12. A
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My Fair Lady – Szolnokon
Mezőtúrról évek óta két színházi
busz indul a Szolnoki Szigligeti
Színházba, de rajtuk kívül még jó
néhány autós baráti társaság, sőt a
Henry Dunant klub szervezésében
– délutáni előadásra - vonattal is
utaznak az előadásokra. Balázs
Péter tíz éve igazgatja az intézményt, arra törekedve, hogy minél
több sikerdarabot vigyenek színre.
Nagy rutinnal és odafigyeléssel
támogatja társulatának tagjait, a
darabválasztás értelemszerűen az ő
kiteljesedésüket és a nézők örömét
szolgálja. Nagyon hangulatos az
idei évad is; imádtuk az Anconai
szerelmeseket – a sok-sok világslágerrel, nevettünk a Vidám kísérteten és együtt éreztünk a Molnár
Nikoletta által megjelenített Szent
Johannával. Legutóbb az elmúlt
csütörtökön Loewe: My Fair Lady
(G.B. Shaw: Pygmalion) című
darabjának tapsoltunk. Mi a nyilvános főpróbán – a premier előtti
estén - látjuk a bemutatókat, ferge-

teges siker kezdetének voltunk
részesei. A darab főszereplője - a
zenés darabok sztárja - Kertész
Marcella ismét kitűnően játszik,
Higgins szerepében mi Szolnoki
Tibort láthattuk - ő is remekelt,
folyamatos nyílt színi taps kísérte a
direktor Balázs Péter játékát, aki a
főhős Eliza szabad szájú, részeges
édesapját alakítja. Kiváló a zenekar
és a tánckar is. Mindenképpen ki
kell emelni a produkcióban sokat
foglalkoztatott kórust, melynek
tagjai az éneklés mellett szerepjátékot is kaptak. Örömmel és büszkeséggel fedeztük fel a kórusban
Berec Zsoltot - a megyei közgyűlés
mezőtúri alelnökét. Egy barátja
ajánlására vállalkozott próbaéneklésre, kiválóan megfelelt! Fürdőzik
ebben a kedves színházi kalandban
- e helyről is gratulálunk neki! A
hagyományos felfogásban rendezett előadást (Radó Denise) jó szívvel ajánljuk mindenki figyelmébe!

Szaktudásukon kívül kreativitásukat és tervezési
képességeiket is bevetették a sikerért

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
által meghirdetett XIV. HIV/AIDS
prevenciós versenyre és az V. AIDSlepedő készítő versenyre is két-két
csapattal neveztek a telekis diákok.
Az előbbi sikeres teljesítéséhez egy
online feladatsort töltöttek ki a
nebulók, valamint prezentációt készítettek az adott
témában. A lepedőkészítő
versenyen pedig 1X1 méter
felületű anyagra kellett festeni, vagy bármely más módon
megjeleníteni egy, az AIDS-el
kapcsolatos témát. A kész
alkotásokat a verseny orszá-

cér, villanyszerelő.
Az iskola valamennyi szakma gyakorlati képzését biztosítja saját tanműhelyeiben, vagy vállalkozásokkal kötött tanulószerződéssel. A jelentkező
tanulók számára felvételi követelmény: az érvényes szakmai – és vizsgakövetelményben előírt iskolai végzettség és bemeneti kompetenciák, egészségügyi vizsgálat.
FELVÉTELI VIZSGA NINCS. A szakiskolai ösztöndíj mértéke eredményektől függően 10.000 és 35.000 Ft között változik.
A tanulószerződéssel folytatott gyakorlati képzés során szintén ösztöndíjat kapnak. Vidéki tanulók részére az iskola saját, a főépület emeletén
található kollégiumában biztosít ellátást.
Szakmával rendelkezők számára 2017. 09. 01-vel, megfelelő létszám
esetén indítjuk 2 éves érettségire felkészítő szakközépiskolai képzésünket, nappali tagozaton.

Berczeliék

Remekeltek a telekisek a Vöröskereszt szakmai
versenyein

Országos első és második helyezéssel büszkélkedhetnek a Teleki
Blanka Gimnázium ápolóképzésben résztvevő tanulócsapatai.

Érettségizetteknek, vagy 8 osztályt végzetteknek (1995.09.01. után születettek) 3 éves nappali képzés: ács, asztalos, eladó, női szabó, szakács
Szakiskolai ösztöndíjjal: hegesztő, ipari gépész, kőműves, pin-

gos döntőjének budapesti helyszínén állították ki, ekkor lehetett szavazni rájuk. - A csapat tagjai a verseny előtt egy hétig ötleteltek, hogy
mit is tartalmazzon a plakát,
majd az előzetes tervek szerint
megrajzolták és megfestették a
felületet - mondta a diákok felkészítője és mentora Tóth Klaudia
egészségügyi szakoktató. A prevenciós verseny felnőtt kategóriájában a Filip Szonja, Török
Viktória és Ficzere Norbert alkotta csapat a második helyen végzett.
A lepedőkészítő versenyen pedig
Szabó Evelin, Szöllősi Alexandra,
Kövér Zsanett remekművével elnyertük az országos első helyezést - tette
hozzá.

Karsai Zita

Az ingyenes felnőtt oktatás folytatódik iskolánkban!
2017. februárjában hegesztő, cukrász, eladó szakmákban indul felnőttoktatás, megfelelő jelentkező esetén. Jelentkezési feltételek: sikeresen befejezett 8. általános iskolai osztály, vagy már meglévő, iskolarendszerben
szerzett szakmai végzettség, 16. életév betöltése, egészségügyi alkalmasság
az adott szakmára.
Jelentkezés (érdeklődés) a fenti elérhetőségeken, személyesen az igazgatóságon 2017. január 31-ig. Felnőttoktatásról részleteket olvashat a: www.
nive.hu és a mezoturiszakkepzo.hu oldalon is.

VÁRJÁK HAZA

Január 19-én reggel a Kiss János
útról elveszett egy jól ápolt, játékos,
bolhanyakörvet viselő, microchippel
ellátott, kb. 10 cm hosszú szőrű, 5
hónapos fekete kan pulikutyánk.
Értesíteni a 06/20 218-4119-es számon lehet. A megtaláló jutalmat kap!
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Életpályám „örömdísze”
Életem igazi nagy örömteli meglepetése köszöntött be hozzám úgy névnapom tájékán. Mezőtúr Város Díszpolgára lettem. A tisztelet, a megbecsülés elismerése ez, munkám jutalma, mely a legrangosabb városi kitüntetés. Ezúton is köszönöm a városvezetésnek és mindenkinek, akik erre
javasoltak kimondva, vagy gondolataikban. Életművem közös munka eredménye. Egyik tényezője a 10 kötet helytörténeti könyvem megjelenése, így
olvasóim nagyon széles tábora, a másik pedig pedagógiai tevékenységem.
Tanítványaim érdeklődése is motivált a történések leírására. – Biológia –
földrajz és a filozófia szakom tág teret kínáltak az életre való nevelésre,
nem csupán az oktatásra. Én mindig és ma is biológusnak vallom magam,
s a természet sugallata ott vibrál írásaim soraiban. A természet csodáit, az
emberi élet célját, értelmét, s egy íratlan erkölcsi értékrendet igyekeztem
átplántálni az ifjú lelkekbe. Nagy igazságot fejez ki az egykori túlahéki tanító, Páldi János mondása: „A tehetség, a gondolkodás felszítása az egyik legnagyszerűbb emberi tett.”
Telekis diák voltam, a Telekibe jöttem vissza egyetemi diplomámmal,
bár csábítottak híres városok gimnáziumai. Megszámlálhatatlan tanítványom tanult tovább a biológiával kapcsolatos pályákon. Az itt közölt képet
féltve őrizgetem. Egyik szakköri kirándulásunkon, a szilvásváradi vízesésnél készült 1969-ben a Szalajka-völgyében. Rajta a középső kislány Papp
Rózsika, Dr. Papp Róza belgyógyász főorvos asszony, aki szintén Mezőtúr
Díszpolgára, immár 4 éve. A fényképen ott van még jobbról Szegény Kati,
Angyal Nóri, Csipes Edit, Cs. Tóth Marika, és külön felvételen én is. Akkor
18 szakköri tagommal jártuk az Északi-hegyvidéket az őszi napsütésben.

1969. Szilvásvárad (Szalajka-völgy)
Balról: Cs. Tóht Mária, Csipes Edit, Papp Róza, Angyal Nóra, Szegény Katalin és
a tanárnő Boldog Terézia

Mindezt a röpke epizódot azért említem, mert sok olvasóm előtt nem
ismert tanári pályám. Ha mégis, irodalmárnak gondolnak. Ez nem gond,
sőt dicséret számomra.
Díszpolgári kitüntetésem életpályám aranyló örömét jelenti, annak
„örömdísze” az én szóalkotásommal. Minden nap reám mosolyog a szobámban és mesél... Igaz meséket mond a szellő ringatta búzamezőkről, a
bárányfelhőkről, pacsirtadalról, az esti tücsökzenéről, a harmatos, pittypalattyos hajnalokról, iskolatársaimról, édesapám égszínkék szemeiről,
drága édesanyámról, a paraszti bölcsességekről, a gondtalan, de igen dolgos gyermekkorról, a sok-sok küzdelemről, melyek során virágszirmokként
csillantak meg az örömök. Himnuszokat zengenek az emlékek az Isteni és
az emberi szeretetről, családomról, reményről, hitről. Miért? Mert: „Az életöröm, a boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van.” (Lev
Tolsztoj)
Talán egyszer, ha nem áldozik le a Nap, papírra vetek a sok-sok mondanivalóból néhány eseményt, mely életünk része, búja, boldogsága, az emberi lét értelme volt és ma is az. Mostmár mint díszpolgár vallom, hogy: „Egy
ember igazi gazdagsága az a jó, amit a világon tesz.” (Mohamed 570 – 632.)

Tóth Boldizsárné Boldog Terézia Ibolya

AZ EL NEM FELEJTETT NEMZEDÉK
1991. október 31-én szomorú
mezőtúriak ezrei gyülekeztek a
Kossuth téren. Emlékművet avattunk, a II. világháborúban elesett
földijeinket sirattuk azon a napon.
Valamikor a hetvenes évek közepén
olvastam Nemeskürty beszámolóját
a 2. magyar hadsereg pusztulásáról.
Addigra már volt egy kis ismeretem
erről: apám és sógorai, a névnapi és
vasárnapi kártyacsaták alatt végeérhetetlenül mondták világháborús
történeteiket
egymásnak,
és
nekünk, a szót hallgató fiataloknak.
A Requiemben említett helységek
ismerősen csengtek fülemben,
hiszen apám ott volt abban a lövészárokban, azon a kegyetlenül hideg
1943. január 12-i éjszakán a doni
áttöréskor, az irtózatos pergőtűzben. De sokszor hallottam Uriv,
Osztrogozsszk, Sztarij Oszkol és a
többi falu nevét…
A könyv olvasásakor nem volt
nehéz összekapcsolni a személyes
emlékeket a nagybetűs Történelemmel. Elbeszélték, hogy milyen
volt a 30-40 fokos hidegben, a
lövészárkokban. Milyen a szülőföldtől távol, a világvégi esett földeken a
nehéz élet, és a még nehezebb
halál. Ma sem tudjuk pontosan,
hányan hagyták ott fiatal életüket a
végtelen hómezőkön, és milyen volt
a magyar bakák tízezreinek fejvesztett és rémült menekülése a földi
pokolból. Ma már el sem tudjuk
képzelni, csak sejtjük. Ő is úgy
tudott kimenekülni, hogy egy vis�szavonuló busz hátsó létrájára felkapaszkodott. Fogságba így akkor
nem esett, majd csak 1945. február

betegség miatt a budai várban
maradhatott, míg a kitörni akarók
csaknem mind odavesztek. Rá, mint
a többi százezernyi magyarra 3 év
orosz hadifogság várt. Túlélte. Akik
túlélték hazajöttek, hogy mi élhessünk. Az a nemzedék szinte mindent túlélt. 1948-ban hazajöttek és
lettek a „a fasiszták oldalán, a
Szovjetunió ellen harcoló” katonák.
Holott hősök voltak, bár hadseregparancsnokuk első indulatában
becsületüket vesztetteknek titulálta
a seregét.
Ez a nemzedék, amely hazatért a
fogságból, vagy máshol vészelte át a
megpróbáltatásokat, 1956 után,
negyven évesen, vagy idősebb korban kezdhette meg nyugodtabb
polgári életét. Ha átmentek a tisztítótűzön, nem is akartak mást, mint,
hogy hagyják őket békén. Lettek
párttagok, csendes ellenállók,
közömbösnek látszó melósok, vagy
éppen „Kádár népe”. Visszatekintve
életútjukra idegenül hat, hogy a
mai kis kenyércsatákon „edződött”
megmondóemberek, milyen kön�nyen pálcát törnek mások felett. Ez
engesztelhetetlenség.
Egy háborús mezőtúri túlélő és
visszatérő, Fehér Ferenc 1991-es
emlékműavató gondolatait idézem:
„Drága bajtársaim … Bárhol voltatok, mindig mindenütt a hazát védtétek, a magyar népért harcoltatok.
Nem rajtatok múlt, hogy a túlerő
győzedelmeskedett felettünk és több
mint negyven éven keresztül a neveteket is lopva lehetett kiejteni.
Nyugodjatok most már bajtársaim.”

13-án, az ostromkor, amikor súlyos

Bodorik Sándor

Pinki Horgászbolt I. Peresi Lékhorgász Verseny
Az idei első verseny nagyon jó
hangulatban telt és zárult le.
26 versenyző vágott neki ennek a
nem mindennapi versenynek, egy
hal került horogra, 53cm-es csuka,
amit Csató Sándor fogott. Ezúton is
gratulálunk neki.
A többieket is gratuláció illeti,
mivel mindenki kitartott a hideg,
ám napos időben.
Köszönjük a támogatást és a
sok segítséget: Pinki Horgász és

Kisállateledel
Bolt,
Mikado
Hungary, Kiri Csali, KHESZ,
Metzker Krisztina, Veres Imre,
Szamóca Bisztró, Patkós Zsolt
(Füles), Ványai Zoltán.
Köszönjük a finom ebédet:
Veres Imréné Kati és Veres Imre.
Külön köszönet azoknak az embereknek akik segítettek a verseny
gördülékeny lebonyolításában:
Berta Ferenc, Csuka Mihály, Patkós
Zsolt (Füles), Csató Gulliver Gábor.

www.mkskft.hu
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Ajánlások a téli közlekedés során
A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a
járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt - ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot.
Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. A téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival
történő közlekedés fontos kelléke a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a
jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő.
A téli időszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik,
hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit - ezért is
nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli gumikra
van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs
hó. A nyári gumi már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony
hőmérsékleten megnő a tapadási értéke.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a
hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévő kerékre rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét és levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben.
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes figyelnie az
alábbiakra is:
Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra,
lapátra (autó hóból való kiszabadítása esetén), rugalmas vontatókötélre,
fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is.
Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál az út - és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha vonattal indulunk útnak.
Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel kísérni a helyi
sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is
fontos és hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel és közleke-

désbiztonsággal kapcsolatban.
Kisgyerekeket és időskorúakat hosszabb útra lehetőség szerint ne vigyenek.
Mobiltelefonok legyenek feltöltött állapotban.
Vezetéstechnikai ajánlások:
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a
fékút télen általában hosszabb, mint optimális fékezésnél. Amennyiben a
kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak,
a jármű kormányozhatatlanná válhat és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor
lábunkat vegyük le a fékről, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor
fékezzünk, amikor az autó már újra a kívánt irányban áll.
Fel kell hívni a közúti forgalomban résztvevők figyelmét, hogy mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási
és útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esős, havas időjárásra.
Nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén pedig a
hibák könnyebben korrigálhatóak.
Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos
baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is váltotta ki. Ebben az időszakban fokozott figyelemmel kell lenni a „zebrák”, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra, tekintettel arra, hogy a csapadékos, ill. csúszós úttesten a gyalogosok lassabban közlekednek, az eleséstől,
az elcsúszástól való félelem eltereli a figyelmüket, s kevésbé figyelnek a közlekedés más résztvevőire.
Fel kell hívni a háztulajdonosok és kezelőik figyelmét a gyalogosok
közlekedésére szolgáló területeken lévő hó eltakarítására, valamint a járdák
síkosság mentesítésére. Ennek hiányában ugyanis a gyalogosok nem tudnak
a részükre kijelölt helyen közlekedni, rákényszerülnek arra, hogy az úton
közlekedjenek, ami téli időjárási körülmények között fokozottan veszélyes.
Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával minimálisra csökkenthető a balesetek kockázata még a kritikusabb téli időszakban is.
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a
Mezőtúri Rendőrkapitányság!
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ELHUNYTAK
Sőrés Sándor élt 86 évet,
Rafael Ferenc élt 53 évet,
Kelemen János élt 78 évet,
Szőke Lajos élt 97 évet,
Dusa Zoltánné Boda Lídia Ilona
élt 66 évet,
Busi Albertné Csipes Erzsébet élt 69 évet,
Adamik Andrásné Kokavecz Margit élt 72
évet,
Ványai Sándorné Bognár Piroska
élt 83 évet,
Liktor Gézáné Vida Erzsébet élt 89 évet,
Czövek Sándorné Papp Terézia
élt 91 évet,
Cseh Andrásné Benedek Melinda
élt 92 évet.

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

Balogh Lia
(Katona Melinda)

Kora Csaba
(Tímár Laura)

Papp Ádám
(Kaszanyi Judit)

Szabó Levente
(Szilágyi Györgyi)

Nyugodjanak békében.
Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitvatartás: H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
Vas: zárva
Várunk minden régi és új vendéget, kedves kiszolgálással, kulturált környezetben!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Mezőtúr és Vidéke újság terjesztéséhez munkatársakat keresünk.
Érdeklődni: 06/30 684-6138

Tisztelt Televíziónézők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúri Városi Televízió adása
adókarbantartás miatt időnként átmenetileg leáll.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

Tisztelettel: Bordács László felelős szerkesztő

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Január 27- február 2-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 06/56/350-044
Február 3-9-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 06/56/550-445

Állatorvosi ügyelet
Január 28-29-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Február 4-5-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 06/56/352-265; 06/30/963-5209

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

Zdusek Krisztián
(Árvai Judit)

Jóga!
Minden csütörtökön, 18.30-20-ig,
Mezőtúri Közösségi Ház.
Kiknek ajánlott:
-nyaki-, háti-, deréktájéki fájdalmaknál
- ülő életmódnál
- mozgáshiány esetén
- stresszes életmódot folytatóknak,
- gerincproblémáknál.
Milyen eredmények érhetők el:

- gerinc problémák enyhülése
- mozgékonyság növelése
- energiával való feltöltöttség
- lelki, testi, szellemi harmónia
megteremtése
- öregedési folyamatok lassítása.
Az órákat tartja: Hegyi Györgyi
rekreációs sportoktató, jógaoktató, természetgyógyász, aviva oktató
www.fagyongystudio.hu
06/70-398-59-96

Lapzárta: 2017. február 01. (péntek) 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.

