XC. évfolyam 22. szám

2018. november 9.

Városi közéleti lap

Megjelenik kéthetente

Városi megemlékezés október 23-án
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi
magyar történelem egyik legmeghatározóbb
eseménye
volt.
Mezőtúr Város Önkormányzata a
forradalom és szabadságharc 62.
évfordulója alkalmából tartott
városi megemlékezést október
23-án.

Az eseményen a Mezőtúri Járás
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Század díszőrséget állított fel,

Átadták a városi kitüntetéseket

majd a Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Kollégiuma 12.
c és 9.a osztálya adott műsort. Az
előadásban történelmi visszaemlékezésekből, korabeli újságcikkekből és Rákosi Mátyás egyik beszédéből hallhatott részleteket az
emlékező közönség, továbbá záró
versként Márai Sándor költeménye
hangzott el.
A műsort követően Majoros
Gergely a Karcagi Szakképzési
Centrum Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Kollégiuma igazgatója mondott
emlékező beszédet, melyben kitért
nemzeti ünnepünk jelentőségére.
A megemlékezés az 1956-os
emlékműnél a kegyelet és az emlékezés virágainak elhelyezésével
zárult, ezt követően a városi díjak
és kitüntetések átadására került sor
a Városháza dísztermében.
Veres Nikoletta

Jubileumi kiállítás
A Népi Díszítőművészeti Szakkör
idén ünnepli fennállásának 40.
évfordulóját, ebből az alkalomból
október 23-án jubileumi kiállítás
nyílt a Közösségi Ház nagytermében. Több mint húsz kiállító
munkái láthatóak a tárlaton.

A nemzeti ünnepünkön megtartott
eseményen elsőként a Vadvirág
Népdalkör jászsági népdalcsokorral
köszöntötte a megjelenteket, majd
Berczeliné Boldog Mária gondolatait hallgathatta meg a közönség.
Beszédében kiemelte a magyar
hímző kultúra gazdagságát és a

Ingyenes

hagyományápolás fontosságáról is
szót ejtett.
Ezután Patkós Éva városi képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke
Mezőtúr Város Önkormányzata
nevében, Bodor Márta művelődésszervező pedig a Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. nevében köszöntötte
az ünneplő Szakkör tagjait. Ezt
követően a környékbeli településekről meghívottak mondták el
jókívánságaikat a mezőtúri hímzőknek. A program emléklap - és
virág átadással folytatódott, ahol
megköszönték a kiállítók kreativitását.
A tárlaton a jelenlegi és a régi
szakköri tagok munkái láthatóak. A
kiállítás november 24-ig látogatható
a Közösségi Ház nyitvatartási ideje
alatt.
Veres Nikoletta

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
szeptember 27-ei ülésén döntött
az október 23-i ünnepségen
átadásra kerülő városi kitüntetésekről.

Gyöngyi Márta, Dr. Ecseki Terézia
Éva, Kormosné Dr. Simon
Zsuzsanna, Dr. Keresztes Károly,
Dr. Szabó Bálint, Dr. Szentes János,
Dr. Csellár Zsuzsanna, Csománé
Dr. Dobra Ibolya, Dr. Mile Ágota,

A kitüntetéseket átadta Herczeg
Zsolt, Mezőtúr Város polgármestere, a rendezvényt konferálta Patkós
Éva képviselő asszony, az Ügyrendi
Bizottság elnöke.
A díjak átadására ünnepélyes
keretek között került sor a
Városháza Dísztermében: „Mezőtúr
Város Díszpolgára” kitüntetésben
részesült Seres Attiláné; „Mezőtúr
Városért” díjat kapott Kormosné Dr.
Simon Zsuzsanna; „Mezőtúr Város
Szolgálatáért” díjban részesült Dr.
Imreh Zoltán; „Az Év Mezőtúri
Vállalkozója” kitüntetést a Syngenta
Magyarország Kft. és a Príma
Nyomda és Reklámstúdió Kft.
kapta; a „Mezőtúr Sportjáért” díjat
Karsai András; a „Mezőtúr
Kultúrájáért” díjat Bíróné Sáfár
Anikó érdemelte ki; a „Mezőtúr
város jó tanulója, jó sportolója”
díjat Forján Anna Bojána nyerte el;
„Az év mezőtúri sportolója” pedig
Ádám Sándor lett.
Mezőtúr Város Önkormányzata a
24/2018.(IX.27.) képviselő-testületi
határozata alapján címzetes főorvosi cím használatát tanúsító
Díszoklevelet adományozott háziorvosok, házi gyermekorvosok és
fogorvosok részére: Dr. Bodola

Dr. Ambrózy Péter, Dr. Jódi Pál, Dr.
Patakfalvi Károly, és Dr. Tálas
Gabriella vehették át polgármester
úrtól díszokleveleket.
Kiemelkedő munkájukért Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesültek: Szabó András, Dr. Balogh
Ferenc, Baranyiné Fodor Zsuzsanna
és Németh Lajosné.
Továbbá Polgármesteri Elismerő
Oklevélben részesültek azok a
Csecsemő- és gyermekosztályról
nyugdíjba vonulók, akik több évtizeden keresztül a Mezőtúri Kórház
és Rendelőintézetben dolgoztak:
Nagy Sándorné, Szűcs Lajosné,
Varga Andrásné, Varga Sándorné,
Trinyik Istvánné, Mikes Bálintné,
Vadász Ferencné, Podmaniczki
Lajosné, Horváthné Molnár Görgyi,
Domokos
Istvánné,
Arany
Mihályné, Király Imréné.
Az ünnepség keretein belül
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
átadására is sor került, Dóczi
Sándorné Őze Edit és Tornyiné
Herbály Ilona részére.
Ezúton is szívből gratulálunk a
kitüntetetteknek és jó egészséget
kívánunk!
Tóth Ádám

Egyiptomban járt a Szivárvány Citerazenekar
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Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Mezőtúr Város Önkormányzata a 138/2018.(IX.27.) képviselő-testületi
határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő Mezőtúr, külterület 01091 helyrajzi számú Túrtői HoltKörös (a) alrészleteként feltüntetett, fásított területű művelési ágú ingatlanán található nemes nyarast értékesíti. Az értékesítést a fák elöregedett túltartott állapota tette indokolttá, valamint a balesetveszély megelőzése, a
part felőli oldalon az alámosás következtében a fák holtágba való dőlése, a
parton található stégek, bódék veszélyeztetése, és a mezőgazdasági területek megművelésének akadályozása.
Az értékesítés feltételeként a faállomány lábon történő értékesítését
határoztuk meg a következő munkafolyamatok elvégzésével: cserjezúzás,
fakitermelés, vágástér takarítása, terület tuskózása, tereprendezés.
Az értékesítésre négy árajánlatot kértünk be, melyből a legmagasabb
árajánlatot tevővel (Gumi-Coop Kft. Gyula, Dobay utca 5.) kötöttünk megállapodást a fent említett faállomány értékesítésére, és a munkák elvégzésére.
A munkák megkezdése várhatóan november 10-e után fog elkezdődni a
vállalkozó tájékoztatása alapján, melyet az időjárási körülményeknek megfelelően végeznek. A faanyag kiszállítását az önkormányzat tulajdonában
lévő 01146/2 helyrajzi számú úton (a Túrtői földhídhoz bevezető út) fogják
elvégezni, a megállapodásban rögzített feltételek szerint, folyamatos karbantartással, a munkák végeztével az eredeti állapot szerinti helyreállítással.
A területen működő Mezőtúri Horgász Egyesületet tájékoztattuk a megállapodás megkötéséről, és a munkák várható időpontjának a megkezdéséről, valamint kértük az egyesület segítségét a parton található stégék,
bódék elszállításában az esetlegesen a letermelés során okozott károk
minimalizálása érdekében.

Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
2018. november 1-jén részesülőknek, az Erzsébet utalvány kiosztása 2018.
november 26. és 2018. november 29. napja között történik. A kiosztás
helye a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya
(Postával szembeni bejárat). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a következő beosztás alapján:
A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „J” kezdőbetűig
2018. november 26.
A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig
2018. november 27.
A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig
2018.november 28.
Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra
között lehetséges.
Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megjelenni 2018. november 29-én 8.00-11.00 óra között vehetik át az utalványokat.
Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok
jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!
Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem szerepelnek a kiosztási listán legkésőbb 2018. november 30-ig jelezze a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán, mert utána nem lehet az utalványokat beszerezni.
A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.
Az utalványok átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges. A meghatalmazást két tanúnak is alá kell írni. Tanú családtag nem
lehet. Személyi igazolvány és lakcímkártya hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!
Mezőtúr, 2018. november 05.
dr. Enyedi Mihály sk.
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
tel:(56) 551 – 901, fax:(56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu

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

Egyiptomban járt a Szivárvány Citerazenakar
A nemzeti ünnepünk tiszteletére
rendezett diplomáciai rendezvényen a mezőtúri Szivárvány
Citerazenekar képviselte hazánkat október 23-án Kairóban. E
rangos eseményen az együttes
lehetőséget kapott a magyar citeramuzsika népszerűsítésére az
európai
országok
után
Egyiptomban is.

Az ünnepi program a Szivárvány
Citerazenekar által előadott egyiptomi és magyar himnusszal vette

kezdetét, majd Dr. Kveck Péter
magyar nagykövet mondta el
köszöntőjét és megemlékező beszédét.
Ezt követte citerásaink közel 60
perces koncertje, melyen a résztvevők megismerkedhettek a magyar
népzenei kultúra legszebb dallamaival. A fogadáson közel 400 vendég
vett részt, közöttük az Egyiptomban
akkreditált diplomáciai testületek
vezető diplomatái és Egyiptom
vezető üzletemberei.
Csider István zenekarvezető, a

Mezőtúri Szivárvány Népzenei
Egyesület titkára kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy feledhetetlen élmény volt részt venni az
egyiptomi eseményen, élvezni az
ott élő emberek vendégszeretetét.
Kiemelte továbbá, hogy jó érzés
volt azt is látni, hogy amit tőlük
kaptak a magyar népzenéből, az
megérintette az egyiptomiakat, szerették a Szivárvány zenéjét.
A Citerazenekar szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akiknek az összefogásával sikerült megvalósítani egyiptomi kiutazásukat.
A repülőjegy megvásárlása az egyesület pénzeszközeiből, a zenekari
tagok magán forrásaiból, Mezőtúr
Város Önkormányzatának köszönhetően, valamint azoknak a magánszemélyeknek, gazdálkodó szervezeteknek a támogatásával vált lehetővé, akik fontosnak érezték a túri
citeramuzsika megismertetését
ebben az egzotikus országban is.

Támogatók:
- Mezőtúr Város Önkormányzata,
Magánszemélyek:
- Dobos Imre és felesége
- Szentesi Zsolt,
- Patkós Sándor és felesége,
- Fűzfa Noémi,
- a Népi Díszítőművészeti Szakkör
tagjai.
Gazdálkodó szervezetek:
- Városháza Gyógyszertár Kft.,
- Baracsi-Paletta Kft.,
- Agrohíd Kft.,
- Rédei-Fém Kft.,
- Dr. Vizdákné és Társa Bt.,
- Ledfak Kft.,
- Mentész Zrt.,
- Túr-Agro Kft.
Forrás: Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat
Veres Nikoletta
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KÖZLEMÉNY
A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek
között”címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó
a kivitelezés során felmerülő zöld felület kialakítását célzó munkálatokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot.
Az Erzsébet-ligetben a meglévő növényállomány erdős-ligetes jelleget
ölt. A cserjeszint sok helyen hiányos, inkább talajtakarók a jellemzők. Az
utakat elöregedett, foghíjas sövényszakaszok követik. Szükség van az utak
környezetének rendezésére is. Faápolási munkákra a sétányok mentén
vanszükség. A déli oldalon haladó kerékpárút, valamint a fősétány mentén
évelőkiültetés készül. Cserjesáv sövények ültetetése a temető felőli oldalon
megy végbe. A legjelentősebb díszcserje kiültetés a körgyűrű és az új játszótér környékén valósul meg. Fatelepítésre a nagy rétet keretező fasorban
nyílik lehetőség. A növényzet szükség szerinti öntözését vízkonnektorról
lehet megoldani.
Beteg, sérült fák kivágása: 35 db
Lombhullató fa ültetése: 30 db
Sövénycserjék ültetése: 800 m²
Évelő kiültetés: 800 m²
Gyepesítés megújítása: 12000 m²
A Ligeti tó mentén a partmagasítás és az egészségi állapot miatt 18 db
fát kell kivágni. A tervezési területen belül, fakiültetésre leginkább a
streetball pálya környezetében van szükség. 20 db parkfa kerül kiültetésre.
Sövénytelepítésre a déli és keleti oldalon kerül sor, valamint a meglévő játszótér tó felőli oldalán. Gyepesítés a strand mentén készül, valamint a sétányok mentén. A növényzet szükség szerinti öntözését vízkonnektorról
lehet megoldani.
Beteg, sérült fák kivágása: 18 db
Lombhullató fa ültetése: 20 db
Sövénycserjék ültetése: 2250 m²
Gyepesítés megújítása: 13800 m²
A Földvári úti Zöld kapcsolat keretében a bontási munkálatok teljes
mértékben az építési munkálatoknak köszönhető, ez a zöldfelületek feltörését, átalakítását foglalja magában. A burkolatok nyomvonala változatlan
marad, csak burkolatcsere történik. A tervezési terület északi részén a meglévő burkolatok felújítása, valamint a zöldfelületek feltörésével új kiemelt
térkő burkolat lefektetése tervezett. A terület változatosabb megjelenése
miatt díszcserje sövény kialakítandó. A fennmaradó zöldfelület gyepesített.
A tervezési terület fennmaradó része egy nagyobb méretű parkoló, mely
esztétikusabb megjelenése érdekében díszcserje kialakítását, valamint fák
telepítését terveztük. A jellemző növényesítés gyeptelepítést ölel fel a főút
és a parkoló környezetében. Cserjetelepítés a parkoló és a főút mentén
készül. Faültetésre a parkoló melletti gyepesített felületen nyílik lehetőség.
Lombhullató fa ültetése: 6 db
Sövénycserjék ültetése: 151 m²
Gyepesítés megújítása: 418 m²
A Petőfi téren ligetes jelleggel 40 db fa kerül kiültetésre. A cserjetelepí-

tés fő akcióterülete a reprezentatív tér körül valósul meg. A tervezési területen a gyepfelületek felújításra kerülnek. A növényzet szükség szerinti
öntözését vízkonnektorról lehet megoldani.
Beteg, sérült fák kivágása: 10 db
Lombhullató fa ültetése: 40 db
Díszcserjék ültetése: 750 m²
Gyepesítés megújítása: 11025 m²
A Szabadság tér déli oldalán zöldfelület fejlesztésre van szükség a fasorok kiegészítése, valamint a gyep, cserje és évelő foltok felújítása formájában. A meglévő fák viszonylag jó állapotban vannak, helyenként ifjításra,
kezelésre, tősarjak eltávolítására van szükség. Ezeket a munkákat a kivitelezési munkák megkezdése előtt érdemes, vegetációs időszakon kívül elvégezni. A területen összesen 30 db Prunuscerasifera ‚Kanzan’ – japán díszcseresznye, Catalpabignonioides –szivarfa, Robiniapseudoacacia
’Umbraculifera’ – gömbakác kerül kiültetésre, jellemzően a déli területrészre a fasorok kiegészítésére és a Bajcsy-Zsilinszky utcától kezdődően új
fasorként. A növényzet szükség szerinti öntözését vízkonnektorról lehet
megoldani.
Beteg, sérült fák kivágása: 12 db
Lombhullató fa ültetése: 30 db
Sövénycserjék ültetése: 200 m²
Díszcserjék ültetése: 600 m²
Gyepesítés megújítása: 3000 m²
A Vadászház területén a jellemző növényállomány Quercusrobur –
kocsányos tölgy, Ulmuslaevis – vénic szil, Acersp. – juharfajokból tevődik
össze. A növényállomány jó állapotú. Különösen értékes fák:
Platanusacerifolia – közönséges platán, Quercusrobur – kocsányos tölgy. A
burkolatépítések miatt 11 db fa vágására van szükség. A maradó 19 db fa
esetében pedig ápolási munkákat kell végezni. A növénytelepítés jórészt
gyepesítésből áll. Az épület utcai homlokzata elé és a strand felől kerül
évelő kiültetés. A telekhatárt minden oldalról alacsony és magas cserje
határolja. 10 db lombos fa ültetésére van lehetőség, amiket a strand menti
telekhatárhoz kerülnek.
Fák kivágása: 11 db
Sövénycserje irtás: 17 m²
Lombhullató fa ültetése: 10 db
Sövénycserjék ültetése: 279 m²
Díszcserjék ültetése: 22 m²
Gyepesítés megújítása: 746 m²
Környezet-rendezésbe bevont új helyszínek közé tartozik a Kossuth
Lajos utca (a növényzet telepítés csak a kerékpárút megépítése után történik), a Székes utca, a Gyalog Magda tér, a Földvári út (Az I. úttól a Laktanya
utcáig). Ezekre a helyszínekre 174 db lombhullató fa ültetése történik meg.
Herczeg Zsolt
polgármester

Rendhagyó történelemóra
Október 25-én a Jász-NagykunSzolnok
Megyei
Nemzetőr
Egyesület mezőtúri parancsnoksága rendhagyó történelemórát
szervezett a Kossuth úti Általános
Iskolában a 7. és 8. osztályos tanulóknak.

Elsőként Herceg Antal nemzetőr
alezredes, koordinátor köszöntötte
a diákokat, az előadót és Pápai
Máriát az iskola nyugdíjas igazgatónőjét. Eután M. Román Béla történész tartott visszatekintést az 18481849-es és az 1956-os nemzetőri
tevékenységről. Az előadásban
igyekezett a kornak megfelelően
olyan eseményeket elmondani,
amit az ifjúság eddig még nem hallott, de a további életük során tudnak rá alapozni.
A történész kihangsúlyozta a
haza szeretetét, a nemzet összetartó erejét és a haza megvédésének

Közterületi
fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri
Lakosok!

kötelességét.
Köszönjük az iskola együttműködését és a gyermekek érdeklődését.
Herceg Antal

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
november 18., december 16.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra:
e-mail: boldog.istvan.
fogadoora@gmail.com
Tel.: 20/380-0709 				
Boldog István
országgyűlési Képviselő
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Megyei Népzenei Találkozó
Idén ünnepli alapításának 20.
évfordulóját
a
Mezőtúri
Szivárvány Népzenei Egyesület.
Ebből az alkalomból október
14-én délután minősítéssel egybekötött népzenei találkozót rendeztek a Közösségi Ház nagytermében. Az eseményen a mezőtúri
csoportok mellett kisújszállási,
cibakházi,
kunszentmártoni,
túrkevei és szolnoki fellépőkkel is
találkozhatott a közönség.

A program 15 órakor vette kezdetét,
elsőként Bíróné Sáfár Anikó, az
Egyesület elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy célkitűzésük nem csak a
citeramuzsika, hanem a népzenei
mozgalom egyéb szereplőinek népszerűsítése is. Ezután Csendom
György, az Egyesület első elnöke az
együttműködés fontosságát emelte
ki és visszaemlékezett a kezdetekre.
Az eseményen részt vett Patkós
Éva városi képviselő, az Ügyrendi
Bizottság elnöke is, aki Mezőtúr

Város Önkormányzata nevében
köszöntötte a megjelenteket.
A délutáni program során fellépett a mezőtúri Szivárvány
Citerazenekar, Balla Tibor tekerős
Kunszentmártonból, a Czibak Imre
Nyugdíjas
Klub
népdalköre
Cibakházáról, a mezőtúri Patkós
Dániel, Patkós Sándor és Fejes
Balázs citerás szólisták, a Vadvirág
Népdalkör, a MONGOL-AGRÁR Zrt.
Népdalköre és a Búzavirág
Népdalkör
Mezőtúrról,
Kisújszállásról a 48-as Olvasókör
Asszonykórusa és a 48-as Dalárda,
a túrkevei Simon Évi, aki két kategóriában is megmérette magát.
Ezen
túl
Angyal
Ferenc
Kisújszállásról, a mezőtúri Túri
Zsiványok Citerazenekar és a
Szolnoki Népdalkör is színpadra
lépett.
A műsor keretében lehetőség
volt arra is, hogy a népdalokat előadó csoportok és szóló elődadók a
KÓTA minősítési rendszerében is
megmérettessék magukat térségi és
országos szinten. Az elhangzott
dalokat, dalcsokrokat kiváló szakemberek értékelték: a zsűri tagja
volt Dr. Lengyel Erzsébet karnagy, a
megyei KÓTA elnöke, valamint
Karapancsevné Jász Ildikó, a
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója. A találkozó bíráló

bizottságának elnökeként pedig
Birinyi József, a Filharmónia hangszeres szólistája, népzenekutató,
népi hangszerkészítő, a citeraoktatás módszertanának kialakításában
meghatározó oktató, a KÓTA
Országos
Zenekarés
Népdalkörvezetői Képzés vezetője,
a Hungarikum Szövetség elnöke
értékelte a produkciókat.

A bemutató után került sor a
díjak átadására, a minősítő eredmények kihirdetésére, az oklevelek és
emléklapok kiosztására. A Megyei
Népzenei Találkozón a Magyar
Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége – a KÓTA
Aranypáva népzenei minősítő rendszerében alábbi eredmények születtek:
- a Búzavirág Népdalkör térségi
szintű minősítésen MEGFELELT
fokozatot ért el,
- Patkós Dániel térségi szintű minő-

sítésen DICSÉRETES fokozatot
kapott,
- Patkós Sándor térségi szintű
minősítésen KIVÁLÓ fokozatot ért
el,
a
MONGOL-AGRÁR
Zrt.
Népdalköre térségi szintű minősítésen KIVÁLÓ fokozatot ért el, míg
országos szinten ARANY oklevelet
kapott,
- Fejes Balázs országos EZÜST
minősítést ért el,
- Simon Éva klarinéttal országos
ARANY fokozatot kapott, továbbá
é n e ke s
p ro d u k c i ó j á va l
ARANYPÁVA fokozatot ért el,
- a Szivárvány citerazenekar országos szinten ARANYPÁVA díjat
nyert, és
- a Szolnoki Népdalkör országos
szinten ARANYPÁVA fokozatot
nyert el.
A találkozó közös énekléssel zárult,
ahol a zsűri tagjai, a résztvevők és a
közönség a Két szál pünkösdrózsa
című dalt énekelték el.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális
Alap Népművészeti Kollégiumától
elnyert támogatás segítségével valósult meg.
Veres Nikoletta

London szerethető arca
(Egy tanár vallomásai…)
„Olyan gazdag, sűrű és napos ősz
volt, amilyen minden fél században
egyszer akad csak a szigeten; az
angolok valósággal megmámorosodtak tőle. A mézes fényben érett
színeivel, mély tónusával tündökölt
a sziget… Egyetlen nagy kert volt a
napsütésben
Anglia”–hallom
Hollósvölgyi Péter kollégám hangját, aki Márait idézi a buszon ülve,
s elgondolkozom. Vajon mikor szépült meg számomra ez az ország?
Talán ezen sorokat hallva, gondolok vissza, hisz pont ilyen idő
melengetett bennünket, s egyszerre
valahogy minden megváltozott,
ahogy kinéztem az autóbusz ablakán.
Alapvetően nem tartozik a kedvenc városaim közé az angol többmilliós polisz. És az országról sem
túl szórakoztató dolgok jutnak
eszembe. Hideg van, esős idő, unalmas, íztelen ételek és ízetlen emberek. Bár mindenki udvarias, de
mégis, olyan jellegtelen az egész.
Bár többször jártam már Angliában,

inkább ezek a sztereotip gondolatok maradtak meg bennem (is). A
szeptember utolsó hetében eltöltött
egy hét után azonban megváltozott
mindez.

A Teleki igyekszik minden évben
szervezni külföldi utazást, amelyre
diákok és felnőttek egyaránt jelentkezhetnek. Az időn egy hét jutott
Londonra. Az programok színesek,
érdekesek voltak, a 11 éves kisdiáktól a nyugdíjas korúakig mindenki
megtalálhatta azt, ami lekötötte,
amit izgalomba hozta – esetleg
lenyűgözte – ez alatt az időtartam
alatt. Dover fehér sziklái legalább

annyira szépek tudtak lenni, mint a
Szent James park szürke mókusai
vagy a Greenwich melletti öreg fák.
A Természettörténeti Múzeum kitömött kék bálnája megijeszthetett
méreteivel, mint ahogy a földrengés-szimulátor szobában eltöltött
pár perc. A tériszonyosak megküzdhettek önmagukkal a London
Eye
kapszuláiból
kinézve.
Megdöbbenthetett bennünket a
rosetti kő és a szarkofágok látványa
a British Múzeumban. Az Oxford
street utca árain ugyanúgy elszörnyedhetünk, mintha itthon a Váci
utcában nézelődnénk. S végül – az
utolsó órákat töltve a szigeten –
rácsodálkozhattunk a Canterbury
katedrális méreteire és gyönyörű
kerengőjére. A bátrabbak megkóstolhatták a fish and chipset, a valódi tejes angol teát, a klasszikus
meleg reggelit. Beleszagolhattunk,
megtapasztalhattuk egy másik
ország, egy másik kultúra mindennapjait – a nagyvárosi dugót ugyanúgy, mint azt a hihetetlen udvarias-

ságot, amiről ez az ország híres. S
mindezt abban a gyönyörű, szeptember végi napsütésben, amely
beragyogta, megédesítette ezeket a
napokat.
„S ahogy minden „más”, a levélpapír és a mosdóvíz is, a mosoly
és a durvaság is; s ahogy
mégis, ezen a „más”-on túl is,
olyan ismerősen, olyan megengesztelően, olyan beavatottan és
cinkosi módon tudnak a kontinentális emberre mosolyogni! A
legszebb, legszelídebb emberi
mosolyok emlékét Londonból hoztam el. Mást nem is hoztam onnan”
– írja Márai a már idézett Egy polgár
vallomásai című művében. Én mást
is hoztam: kicsit megváltozott véleményt erről az országról. Alig
várom, hogy újra visszatérhessek, s
még érdekesebb oldaláról ismerjem
meg Londont.
T. A.
Karcagi SZC Teleki Blanka
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Kollégiuma
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Halloween Party
szomjukat. Mindeközben folyamatosan érkeztek jelmezeseink,
hiszen idén negyedik alkalommal
hirdettük meg a Légy ijesztő! jelmezversenyt. A gyermekek bátran
vonultak ki bemutatni maskaráikat,
akik idén sem kímélték a zsűrinket,
többen próbálták az ijesztéssel
befolyásolni ítészeinket.
Ismét boszorkányok, zombik és
tökfaragók lepték el a Közösségi
Házat a Halloween Party alkalmával 2018. október 26-án.
A délutáni programra jelmezverseny, tökfaragás, kézműveskedés
és Halloweeni mozi is meghirdetésre kerül. Az angolszász országokból átvett ünnepkör a gyermekek
körében egyre népszerűbb.
Már 16 órától érkeztek vendégeink. Idén is lehetőség volt a kézműves asztalnál különböző pókokat,
denevéreket és tökös füzéreket
készíteni. Közben azok, akik megszomjaztak a mindenki számára
ingyenes teaházban olthatták

A Kelemen Márti, Péterfy Brigi és
Tóth Ádám alkotta zsűri jól állta a
sarat. A felvonulást követően az otthon és a helyben faragott töklámpásokat is alaposan megvizsgálták
majd meghozták a nehéz döntést,

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben az
idősek világnapjává nyilvánította
október elsejét. A Henry Dunant
Nyugdíjas klubunk közel negyven
fős tagságával ebben az évben is
kiemelt eseményként rögzítette ezt
az eseményt éves munkatervében.
E jeles nap alkalmából rendeztük
ünnepségünket, melyre a Közösségi
Ház többi nyugdíjas klubját is meghívtuk. Külön megtiszteltetés volt,

el kedves közönségünket.
Az elkészült töklámpásokat megvilágítva mindenki megcsodálhatta
a Közösségi Ház előtt. Az estet
Halloween mozival zártuk, A kis
vámpír című családi animációs filmet tekinthették meg velünk az
érdeklődők.
Ezúton is köszönjük a zsűri
munkáját, valamint köszönjük
mindenkinek az aktív részvételt.
Bodor Márti

Idősek Világnapi bál

Idősek világnapja
„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb
és emberibb, ha megtöltöd a
hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel,
a jóindulatúval és az udvariassal;
tehát az ünneppel.”
(Márai)

melyet Tóth Ádám elnök hirdetett
ki.
Díjazottak:
Jelmezverseny:
I. hely: Koziel Patrícia
II. hely: Szabó Emma
III. hely: Szilágyi Szaniszló
különdíj: Néposz Boglárka
Pók és hálója
Tökfaragó verseny, helyben faragott tökök:
I. hely: Fodor Noel
II. hely: Valuska Olivér Zoltán
III. hely: Szűcs Zsófia
különdíj: Néposz Boglárka és Bugyi
Kornél
Tökfaragó verseny, otthon készült
tökök:
I. hely: Nagy Botond, Nagy Kristóf
II. hely: Nagy Martin
III. hely: Gúth Bianka, Gúth Jázmin
és Dúzs Boglárka
különdíj: Szőllősi Dóra, Szöllősi
Nóra
Amíg elkészültek az oklevelek
Herbály András bűvész kápráztatta

hogy Mezőtúr város Polgármestere:
Herczeg Zsolt úr is elfogadta meghívásunkat.
E napot vidámmá, örömtelivé
varázsoltuk. A köszöntőt, megnyitót követően latin táncokkal, mókás
jelentekkel, régmúlt idők dalaival

léptek színpadra a szereplők.
Természetesen a finom ebéd is
része volt az ünnepnek és az egymásra figyelő beszélgetés.
Köszönjük a Közösségi Háznak,
hogy klubnapjainkhoz, rendezvényeinkhez mindenben a segítségünkre van.
Gellért Edit
klubvezető

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Az ENSZ Közgyűlés döntése alapján 1991 óta október 1-je az idősek világnapja. Ebből az alkalomból a Mezőtúri Városi Nyugdíjas
Klub több helyi és vidéki klub
részvételével október 19-én tartotta meg Idősek Világnapi bálját a
Városi Oktatási Centrum ebédlőjében. A program ebben az esztendőben is nagyon jó hangulatban zajlott.

Az Idősek Világnapja alkalmából
rendezett ünnepség keretében a
klub vezetése köszöntötte a 80. és a
85. életévüket betöltött klubtagokat
is. Az eseményen részt vett Herczeg
Zsolt, Mezőtúr város polgármestere
és Boldog István országgyűlési képviselő úr, akik köszöntötték a megjelenteket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Batta Attila Viktor

alpolgármester és Bordács László a
Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője is.
A program kulturális műsorral
folytatódott, melyben több klub és
a Városi Nyugdíjas Klub Kultúrköre
is közreműködött. Emellett műsort
adtak a KNER TSE mezőtúri táncosai és a citeramuzsika is szerepet
kapott, hiszen fellépett Patkós
Sándor és Patkós Dániel.
A köszöntések és a produkciók
után finom ebéddel várták a résztvevőket, melynek elfogyasztása
utána kezdetét vette a nagyon
vidám hangulatú táncmulatság.
Veres Nikoletta
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Életmozaikok „80”
Minden képzőművészeti kiállítás
és minden kiállítás megnyitó más
és más. Híven tükrözi a kiállító
művész személyiségét. De nemcsak alkotásain keresztül kaphatunk képet róla, hanem a tárlat
megnyitójának miliője is átitatódik mindazzal, ami ő maga.

Milyen volt Takács Győző képzőművész-keramikus és lánya, Takács
Ildikó
grafikusművész
Életmozaikok „80” című kiállításának
megnyitója 2018. október 23-án?
Színesen túlburjánzó hirtelen
ránk zúduló érzelem-zuhatag –
mint Takács Győző önmaga.

Ildikót, a lányát kevésbé volt szerencsém eddig ismerni, de elálmélkodva a „Mesés Budapest” ábrázolásain és csodás könyvillusztrációit
végignézve, úgy hiszem, az ő egyéniségének színessége sem marad el
édesapjáétól egy percre sem.
Győző saját maga szervezte a
programot, amelyben verssel, dallal, zongorával, trombitával, orgonával, síppal-dobbal-nádi hegedűvel kicsik és nagyok, egészen fiatal
és még fiatalabb korosztály mindmind együtt ünnepelte az ő 80. születésnapját. Megható volt látni,
mennyi szeretet árad felé. S
Győzőnek igaza lehet, ünnepelni
valóban így érdemes, szeretteink
körében.
Méltón tükrözte ez az esemény
Győző azon kiváló érzékét is, hogy
jókor jó helyen összetalálkoztassa
az embereket. Jellemezte ez már
1981-ben is, hiszen felkérésre ő
szervezte
meg
az
első
Képzőművészeti Alkotótelepet a

Takács-tanyán, ahol Mezőtúr
Művészeti Közalapítványával közreműködve ma is szervez tehetséges fiatalokat támogató művészeti
tábort.
A kiállítás megnyitón Mihalina
László református lelkészelnök és
Herczeg Zsolt polgármester egyaránt köszöntötte az ünnepeltet és
a megjelenteket, majd Prokai Gábor
művészettörténész értékelte szakmailag a tárlatot. Vassné Nagy Éva
verseinek bemutatása után a
Református Kollégium Gyermekkórusának tagjai közreműködtek
Marczi Ernő kántor-karnagy és
Berczeli Endre zongoraművész
kíséretében. Szabó Viktória 12.o.
tanuló énekkel, Fekete Csilla Anna
11.o. tanuló prózával, Olasz Ákos
12.o. tanuló verssel, míg Farkas
Tóth László szobrászművész zongorajátékával örvendeztette meg a
közönséget. A megnyitó zenei
programjának záróakkordjaként
Sipos István orgonaművész és

Blumenschein Gábor trombitaművész közös koncertjére került sor.
Egyszerre talán nem is lehet feldolgozni azt a rengeteg információt, érzést és benyomást, ami ezen a
tárlaton éri az embert, így azt javaslom minden kedves látogatónak,
térjen vissza többször a Városi
Galériába december 1-ig – garantálom, hogy minden alkalommal
találni fognak valami újat..
Kellemes időtöltést kívánok.
Lengyel Krisztina

Tisztelt Olvasó!
Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri
járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018
A korábbi évekhez hasonlóan idén
is október hónap volt a mellrák elleni küzdelem hónapja. Az év ezen
időszakában számos rendezvén�nyel, kezdeményezéssel, közös
sétákkal próbálják felhívni a figyelmet a mellrák kialakulásának megelőzésére, és az ennek érdekében
történő szűrővizsgálatok fontosságára. E súlyos betegség azonban
testünk több pontját is támadhatja,
így mindenképpen hangsúlyos szerepet kell kapnia a prevenció jelentőségének.
Hogyan is függ össze mindezzel
a pszichológia, lelki állapotunk? A
pszichés tényezők háromféleképp
kapcsolódhatnak a daganatos megbetegedésekhez: egyrészt a veszélyeztető, saját egészséget károsító
magatartásformák kialakítása által
(pl. dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás). Másrészt kapcsolatban

állhatnak olyan élettani folyamatokkal, melyek a tumor sejtek növekedésre, aktivitására lehetnek
hatással. Végül, de nem utolsó sorban fontos megemlíteni a betegek
együttműködési készségét, mely az
eredményes gyógyulás szempontjából elengedhetetlen tényező.
Az egészségkárosító magatartásformák megjelenése mögött számos pszichológiai háttértényező
határozható meg. Ilyen lehet például a magas szintű szorongás, vagy a
depresszió okozta tartós negatív
hangulat érzése, melyek csökkentésére sokan a nikotin vagy az alkohol használatában találnak megoldást. Fiatalabb életkorban az újszerűség és a normák átlépésének vonzása, a csoporthoz való tartozás
igénye vezethet olyan rizikómagatartáshoz, mint pl. a dohányzás
korai kipróbálása vagy a nagymértékű alkoholfogyasztás. A nem
megfelelő megküzdési képességek,
illetve a kielégítő szociális háló, társas támogatás hiánya is olyan
pszichoszociális faktor lehet, mely

egészségkárosító viselkedésformákhoz vezethet, ezáltal növelve a
daganatos megbetegedések esélyét.
Ez utóbbi két tényező azonban
nem csak a preventív magatartás
kialakításában, de a már diagnosztizált betegek gyógyulásában, felépülésében is központi szerepet
játszhatnak.
Lelki Egészségközpontunk célja,
hogy csökkentse azon negatív
tényezők jelenlétét és hatását,
melyek az önkárosító viselkedésformák kialakulását támogatják,
illetve a szükséges megküzdési és
együttműködési készségeket pedig
csökkentik. Ezáltal, közvetett
módon, a daganatos megbetegedések prevenciójában és gyógyításában kulcsfontosságú szerepet játszhat mentális egészségünk. Fontos
számunkra a személyes interakció
is, mely során tájékoztatást, segítséget, válaszokat adhatunk a felmerülő kérdésekre, kétségekre.
Ennek ékes példája volt többek
között, hogy október 29-én a
Daganatos Betegek Klubjával

együttműködve előadást tartottunk
az érintettek számára, melyben a
különböző lelki egészséget felölelő
témák kerültek fókuszba.
Tóth Rita
okleveles pszichológus
Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Tisztelt Érdeklődők!
A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak,
hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 17142015 és a Lámpás. 		
Bordács László, ügyvezető
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Interjú Prof. dr. Forray Katalin Rózsával
Interjú Prof. dr. Forray Katalin Rózsával, a Pécsi Tudományegyetem
egyetemi tanárával, mezőtúri lakossal.
A 2016-ban megjelent Mezőváros új szerepben című könyv egyik szerzőjével, mely Mezőtúr városáról szól.
Miért választotta a tanári pályát?
Valójában a társadalom és a társadalomkutatás érdekelt mindig. A bölcsészkar (magyar-német szak) ehhez vezető út volt, szociológiát akkor
nem lehetett szakként tanulni, legalábbis Szegeden. Így hát önállóan tanultam meg, amit tudtam. Később - már kutatóként - a marxista egyetemen
szereztem diplomát szociológiából. De még később egyetemen lettem
tanár, máig a Pécsi Tudományegyetemen dolgozom.
Milyen indíttatásból lett romológus?
Elsősorban nevelésszociológus vagyok. A Pécsi Tudományegyetemre
Szépe György professzor hívott meg azzal a feladattal, hogy szervezzek
romológia tanszéket. Korábbi néhány kisebb tanulmányom alapján kért fel
erre.
Érték e valamilyen pozitív, vagy negatív hatások gyermekként, hogy ezt
a szakirányt választotta?
A cigányok gyerekkorom óta érdekeltek, voltak cigány osztálytársaim,
barátaim. Úgy is érdekeltek, mint minden kedvezőtlen helyzetű ember,
falu, város. Első budapesti lakásunk olyan helyen épült, ahol a régebbi
magánházakban több jómódú oláhcigány család élt. Velük ismerkedtem
meg, barátaink lettek, írtam róluk.
Járt e valaki jó példával Ön előtt?
Nem tudok erről mit mondani. Persze voltak-lettek kapcsolataim, családi
és személyes kapcsolatok, sok biztatást kaptam.
Mit szeretne elérni még munkássága/munkája során?
Nincsenek távlatibb szakmai terveim. Szeretnék sokat olvasni, barátkozni,
új dolgokat megismerni, megírni.
Mesélje el a legsikeresebb szakmai élményét!

Nem nagyon tudok erről mit mesélni. Talán az akadémai doktori (DSc)
megszerzése. Ez nagy ritkaság ma is, de különösen az volt tizenöt éve.
Elégedett jelenlegi helyzetével, vagy szeretne még tovább fejlődni, új célokat elérni?
Alapvetően elégedett vagyok a helyzetemmel, van igazi társam - a férjem - ,
van családom, barátaim, lakásom, sok jó személyes kapcsolatom.
Szakmailag pedig mindig vannak új céljaim, újdonságok, amelyeket alaposabban meg szeretnék ismerni, megírni.
Mint mezőtúri lakos, milyen jövőt képzel el a hátrányos helyzetű lakosoknak Mezőtúron és annak térségében? Hogyan lehetne segíteni jelenlegi helyzetükön?
Az egész város dinamikus fejlődése a kulcs. Emellett azt kell érezniük,
hogy egyenrangú polgárai a városnak. Sok figyelmet, érdeklődést és segítséget kell kapniuk.
Mezőtúrról megjelent könyvük: Forray R. Katalin - Kozma Tamás Molnár Ernő szerk: Mezőváros új szerepben (HERA-HTSART-ÚMK,
Budapest, 2016)
A projekt megnevezése: KOMPLEX HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
MEZŐTÚR TÉRSÉGÉBEN
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00048
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és
Magyarország költségvetése társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Husztiné Sándor Orsolya

Rázóköteles edzés Mezőtúron
„Aki gyors és rövid halált akar
halni, annak kötelet.” – szólt számomra is a felhívás. Akarj fogyni,
erősödni vagy csupán teljesítményt növelni, a kötélgyakorlat
erre is való.

A történet ott kezdődik, hogy Bíró
László edző megkérdezte tőlem,
hogy kimennék-e az edzésükre
készíteni néhány fotót és beszámolni arról, mit is csinálnak ők. Miért
is ne, gondoltam én. Ám ő hozzátette, hogy akkor lenne hiteles ez az
írás, ha ki is próbálnám ezt a mozgásformát. Mivel jó néhány hónapja maximum plátói kapcsolatban
állok a sportokkal arra gondoltam,
hogy ezaz az ösztönzés, amire vártam. Elmentem, fényképeztem,
edzettem.
Nos! Talán nem túlzás, ha azt
mondom három napig robottá vált
a mozgásom. Már az este éreztem,
hogy bár fájni fog, de csináltam

valamit, tettem magamért valami
olyat, ami jó. Ez volt a rope
workout. Egy 10 méteres– férfiaknak 5cm, hölgyeknek 3,5 cm átmérőjű – középen rögzített kötél,
anyaga lehet kender vagy poliészter. Előnye, hogy kezdők is használhatják (a tapasztalat is mondatja
velem), de a haladóknak is tartogat
kihívásokat. A felsőtest szinte minden izomcsoportja terhelést kap,
javítja az erő-állóképességet, számos edzésprogramba beilleszthető.
Ízületkímélő, alacsonyabb erőszinttel és túlsúllyal küzdők is remekül
boldogulnak vele.
A mozgás rendkívül egyszerű, a
középen rögzített kötél végét fogva
ritmikusan kell mozgatni azt, kis
hullámokat generálva. Minél intenzívebb a gyakorlat, annál több a
hullám. A kiinduló tartás a vállszélességnél kicsit szélesebb terpesz,
egyenes törzs, láb enyhén
rogyasztva. A kötelet nem kell kifeszíteni, hogy a kötélnek legyen
elengedő tere a mozgásra. Az edzéseket Bíró László a tabata protokol
elvén tartja, 40 percben. Tehát
intervallumokban történik a
munka, 20 másodperc gyors és teljes erejű gyakorlat (ami módosítha-

tó 30 vagy 60 másodpercre), 10
másodperc pihenés nyolcszor megismételve. Ez a módszer fejleszti az
erő- állóképességet, hatékony a
zsírégetés terén. Lényege, hogy az
edzés befejeztével is dolgozik a test
még legalább másfél órán át, azaz
„utánég” az izomzat. A kötéllel
több variáció is végezhető: duplahullám, karkörzés, vízszintes- és
felemáshullám, valamint felülésekkel és fekvőtámaszokkal is tarkítható.
Én ennek felét sem tudtam mikor
elmentem. Tv-ben már láttam,
ahogy a hullámzó kötéllel végzik a
gyakorlatokat, de ennek bizony a
fele sem tréfa. Pedig kezdőként
még engedményt kis kaptam a feladatok elvégzése során, de a sokadik feladattípusnál már értettem
miért hívják gyilkos kötélnek.
Viszont azt is hozzá kell tenni,
hogy ez a fajta „kivégzés” igenis jól
esik. Figyeltem közben a lányokat
– mert Bíró László kifejezetten hölgyek számára állította össze ezt az
edzésformát –, a tizenéves általános
iskolástól a nagymamáig minden
korosztály képviselteti magát és bár
kemény testmozgásnak vannak
kitéve, minden alkalommal moso-

lyogva érkeznek a „vesztőhely”
felé. Az írásom után én is indulok a
második edzésre, mert hiszem,
hogy rabja lehet az ember ennek a
sportnak.
A rope workout-ot követően talajtorna következik egy másik 40
percben, itt már – bevallom töredelmesen – több pihenőre volt szükségem, ezt leplezve viszont az edzőt
kérdeztem. Ez év februárjában, 6
fővel és ugyancsak különböző korosztállyal kezdődtek meg az edzések. Heti két alkalommal, kedden
és csütörtökön 18 órától találkoznak a volt főiskola könyvtárhelyiségében. Ilyenkor a saját testsúllyal
végzett gyakorlatok vannak kombinálva rázókötél gyakorlatokkal.
Mára 16 főre nőtt a „kötelezők”
száma, amely létszámból többen
vidékről érkeznek.
Ha lustának érzed a tested és jó
hangulatú, ám gyilkos, de mégis
szórakoztató sportot keresel, ajánlom figyelmedbe a rázókötéllel való
mozgást.
Bodor Márti
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Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
Új rovatunkban Olvasóink memóriájának felfrissítésére teszünk
kísérletet, és ennek lényege: hírérték alapján válogatva felidézzük a hírek világából, mi minden
történt Mezőtúron, Mezőtúr lakóival, visszalépkedve az időben öt
évenként. Ezúttal a 1988-2013.
között november derekán történtek kerülnek a rovatba.
5 éve – 2013. november 23-án - a
megyei gyermek és ifjúsági művészeti szemle döntőjét tartották
Martfűn közel 300 gyermek részvételével – szép mezőtúri sikerekkel.
A versenyzők között ott volt a
Szivárvány Népzenei Egyesület és a
Bárdos Lajos Művészeti Iskola
tanulója, Bíró Dániel citerás szólista, valamint a Tücsök citerazenekar
is. Bíró Dániel oklevél elismerésben
részesült, a Tücskök hangszeres
népzene kategóriában nívódíjat
nyertek. A martfűi fináléból a
Tücskök a vajdasági Törökbecsére,
Mezőtúr testvérvárosába utaztak,
ahol a X. Ricsaj Népművészeti
Találkozón vettek részt a Szivárvány
zenekarral együtt. A vendéglátó
Jókai Mór Magyar Művelődési
Egyesület által szervezett programban a mezőtúriak a helyi művelődési ház színháztermében teltház
előtt szerepelhettek nagy tapsvihar
közepette.
10 éve - 2008 őszén –Kárpátmedencei zoológiai szenzáció színhelye volt Mezőtúr. Előzménye,
hogy a Nagykunságban már kihaltnak hitt földikutya egy egyede
került elő a városban még 2008
júniusában egy cég telephelyén.
Erről értesítették a Hortobágyi
Nemzeti Parkot, amelynek termé-

szetvédelmi őrei az állatot gondozták, majd később szabadon engedték. Közben kutatták, lehet-e több
földikutya a településen? És találtak! Az októberben fellelt túrások
alapján 6-10 földikutya élhet még
Mezőtúr belterületén. Magyarországon egyedül Mezőtúron található belterületen földikutya-állomány, az ország további négy élőhelyén mindenhol természetes élettérben fordulnak elő – írta akkor a
helyi sajtó. (Ugrás 2018-ba: a – sajnos - kihalás szélére került földikutyát választották ennek az évnek az
emlősének.
Az
a
Kárpátmedencében őshonos, körülbelül 2
millió évvel, tehát már jóval az
ember megjelenése előtt itt túrta
föld alatti alagútrendszereit. A
korábban az egy fajnak hitt nyugati
földikutya tulajdonképpen egy fajcsoport, öt genetikailag különböző
fajjal, a magyar, az erdélyi, a délvidéki, a szerémségi és a mezőségi
földikutyával.
15 éve –2003 őszén - alapítvány
született az elesettekért Mezőtúron,
amelyet dr. Ignácz Istvánné, a szociális otthon igazgatója hozott létre
férje emlékére. Dr. Ignácz István
Szolnok megye tisztifőorvosa volt,
és halálának 15. évfordulója alkalmából özvegye és két lánya úgy
döntött, létrehoznak egy alapítványt, hogy a főorvos neve fennmaradjon, egyben segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. Céljuk volt az
is, hogy a tevékenységük a város
számára is hasznot hozzon, hiszen
az alapítvány segíteni tud majd
olyan pályázatoknál, ahol önrészként szolgálhat Mezőtúr szociális
alapellátásának támogatásában. Az

alapítvány által szeretnék segíteni a
városban, saját otthonukban élő
idős emberek, illetve a fogyatékkal
élők klubgondozását, házi szociális
gondozását és a szociális étkeztetését. Célja az alapítványnak továbbá
a szociális, illetve egészségügyi
szférában kiemelkedő dolgozók
jutalmazása is. A tervek szerint
egyik évben a szociális, a következő évben az egészségügyi dolgozók
munkáját ismerik el ily módon.
20 éve - 1998. november 13-án az MTI adta tudtul: befejeződött az
ország egyik legnagyobb bányatórehabilitációja Mezőtúron.
A tó korábban a város téglagyárához tartozott, és 1965-ben azért
vonták ki a termelésből, mert egy
vízér, az agyagbányászat hiányosságai miatt, elárasztotta a környékét. Az évtizedek során alaposan
elszennyeződött bányató megtisztítása és környezetének rendbetétele
két évig tartott. E munka költségeinek fedezetére, egy sikeres pályázat
alapján, a Központi Környezetvédelmi Alapból kaptak 110 millió
forintot. A mintegy hathektáros vízfelületen kívül rendbe hozták a környékét is. A tavat egyelőre a horgászok használhatják.
25 éve – 1993. november végén
– egy különleges zenei csemegét
szolgált fel a Benkó Dixieland Band
Mezőtúron. A korabeli híradás szerint a ködös idő ellenére pontosan
érkező zenekar közel két órás nagy
sikerű koncerten találkozott – először – a túriakkal. A főiskola sportcsarnokában több mint félezer
embert sikerült elvarázsolniuk a
dixieland világával. Műsorukat a
közönség által kért számokkal a

helyszínen alakították, újfent bizonyítva, hogy az élő, improvizatív
zene hozza igazán közel egymáshoz a hangszeren mesterfokon játszó zenészt és hallgatóját. (Ma már
hiába hívnák Mezőtúrra az 1940ben született, zenekarát 1957-ben
alapító Benkó Sándort, a zseniális
„Dixie tanár urat”, számos magas
állami kitüntetés tulajdonosát, a
kiváló villamosmérnököt, klarinétját 2015. december 15. óta a men�nyekben fújja.)
30 éve - 1988. november 16- án –
egy MTI hír arról számolt be, hogy
érdekes új feladatokkal bővül jövőre a szolnoki Damjanich János
Múzeum régészeinek leletmentő
programja - mezőtúri érintettséggel. Elsőként 1989-ben a keleti
országrészt a fővárossal összekötő
4-es számú főközlekedési útvonal
kijelölt, Szolnokot elkerülő új
nyomvonalán a leletmentő régészeti kutatásokat kezdik meg. A másik
leletmentő-feltáró munka Kétpó
térségében vár az archeológusokra.
Itt négy megye - Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád és Szolnok - összefogásával, kétszáz hektáros területen veszélyes hulladéktároló és
-kezelőhelyet (a kétpói regionális
hulladéktárolóról van szó) hoznak
létre. Mivel a Mezőtúr környéki
beépítésre kerülő területrész
később számukra megközelíthetetlenné válik, a beruházás megkezdése előtt kivallatják a föld mélyét.
A Visszapillantó médiaszemle
nyomán készült, így az esetleges
tévedés az akkori krónikásoké.
Lazányi József

Véradás 2018
A Magyar Vöröskereszt és a
Szolnoki Területi Vérellátó
Szolgálat 2018. évben a következő időpontokra tervezi vér-

adó napjait:

• november 28. 8-13 óra
• december 19. 9-16 óra
Kérjük, amennyiben segíteni
kíván másokon, jelentkezzen véradásra.
Személyi igazolványát és TAJ
kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!
Magyar Vöröskereszt
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ELHUNYTAK
Zemlényi Lajos élt 64 évet,
Kovács János élt 87 évet,
Kállai Antal élt 70 évet,
Kelemen József élt 81 évet,
Tóth István élt 70 évet,
Kiss Lajos Miklós élt 74 évet,
Tordai Tamás élt 38 évet,
Kató Anna Zelicskovics Anna élt 90 évet,
Uhrin Károly élt 65 évet.

közéleti lap

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

Babecz Levente Richárd
(Tóth Vivien)

Csajbok Ákos
(Kardos Éva)

Csízi Ádam
(Gyalog Kitti)

Dávid Andrea
(Gábor Andrea)

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár :

Állatorvosi ügyelet :

November 9-től 15-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
November 16-tól 22-ig
Kamilla Gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22
Tel.: 56/350-993

Október 27-28-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium,
Gyomaendrőd

Felhívás!
2018. október 23-án megnyílt Takács Győző képzőművész-keramikus és
Takács Ildikó grafikus közös kiállítása a Városi Galériában.
E tárlat megtekintését ajánljuk szíves figyelmükbe.
A kiállítás megtekinthető a Városi Galéria nyitvatartási idejében:
- keddtől péntekig 10-12 óráig, illetve 14-16 óráig,
- szombaton 10-14 óráig.
Ettől eltérő időpontokhoz bejelentkezés szükséges a Túri Fazekas
Múzeumban a 06/56 350-174-es telefonszámon.
A kiállítás 2018. december 1-ig tekinthető meg.
Mezőtúr, 2018. november 5.

szeretettel várja a pályaválasztás előtt álló diákokat és szüleiket!
A 2019/2020-as tanévben induló osztályaink:
- emelt óraszámú idegen nyelvi osztály (német/angol)
- általános tantervű gimnáziumi osztály (belügyi rendészeti ismeretek/
utazás és turizmus)
- sportosztály
weboldalunk: www.szentgellert.hu
facebook: www.facebook.com/szentgellert2
tel: 0666/386-046
címünk: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

Tisztelettel:
Bordács László
ügyvezető

Könyvbemutató
2018. november 16-án 16 órától Dr. Egri Mária művészettörténész
Balogh Géza festő-szobrászművész munkásságáról írt könyvének bemutatója lesz a Közösségi Ház 124-es termében.

Látogass el nyílt napunkra 2018. november 21. szerda 8.15-től!
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
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Lapzárta: 2018. november 14. (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.

