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MAGYAR VAGYOK!

Magyarok vagyunk, itt még 
sokan a Kárpát-medencében, több 
mint ezer éve.

Sok mindent, sok megpróbálta-
tást átéltünk közösen ez idő alatt, a 
tatár és a török dúlást. 
Kiapadhatatlan szabadságvágyunk 
miatt harcoltunk, 1848/49-ben az 
osztrákokkal, 1956-ban pedig a 
szovjetekkel szemben.

Magyar nemzetünket mindig is 
az élni akarás, a megmaradás kiolt-
hatatlan szándéka jellemezte az 
évszázadok alatt. Túléltünk viharo-
kat, mert mindig tudtuk, hittük azt, 
hogy eső után napsütés és szivár-
vány következik számunkra!

100 évvel ezelőtt Trianonban, 
magyar nemzetünk családját szét-
szakították, országunkat szétszab-
dalták… 

Azóta sajnos tudjuk, hogy orszá-
gunk és nemzetünk határai itt a 
Kárpát-medencében nem azono-
sak.

Azóta tudjuk mindannyian, hogy 
„Minden magyar felelős, minden 
magyarért!” 

Itt összekapcsolt, összekapcsol 
bennünket a közös múlt, a kultúra 
és az anyanyelv. Ahogyan az anyát, 
az apát összeköti, összekapcsolja a 
házasság, úgy köti össze a kultúra 
és az anyanyelv, az anyaországot a 
határon túl élőkkel. 

Ez köti össze Mezőtúr városát 

testvértelepüléseinkkel is, a felvidé-
ki Sárosfával, az erdélyi Árkossal, 
Sepsiköröspatakkal és Kálnokkal, 
valamint a délvidéki Törökbecsével.

„Magyar az, akinek fáj 
Trianon!”, de mi töretlenül hiszünk 
sebeink gyógyulásában, az újjáépü-
lésben!

Hiszünk a szétszakított magyar 
nemzetünk jövőjében, hiszünk 
nemzetünk, a kultúránk határokon 
átívelő újraegyesítésében!

Hiszünk abban, hogy mi, magya-
rok összetartozunk, és amit az 
emberi kéz szétszabdalt, azt a min-
denható Isten képes újra összefor-
rasztani, képes megújítani!

Tesszük ezt úgy, hogy töretlenül 
hiszünk, a más nemzetekkel törté-
nő, békés egymás mellett élésben.

Istenben vetett hittel dolgozunk 
azért mindennapjainkban, hogy 
biztosított legyen a jövőnk a XXI. 
században is, hogy magyar nemze-
tünk, anyanyelvünk és kultúránk is 
éljen, gyarapodjon, töretlenül fej-
lődjön, virágozzon itt a Kárpát-
medencei hazánkban!

Isten áldd meg a magyart! 

Herczeg Zsolt
polgármester

Trianoni emlékezet

Akkor zúgtak a harangok,
Lelkünkből szólt a bánat,
Zúgjatok harangok ma is,
Adjátok hírül a világnak,

Igazságot Magyarországnak.

Könnyeink lassan elapadnak,
De a sebeink éppúgy fájnak,
Mint akkor, mikor a halálát

Kimondták Magyarországnak.

A könnyeink nem vesznek el,
Tengernyi könnyből lesz a tenger,

Majd ha a szél újra fordul,
És minden seb már begyógyul,

A harangok újra zúgnak,
S hírül adják a világnak,

Nem engedtük a Hazánkat.

De addig zúgjatok harangok,
Ne hallgassatok el soha,
Adjátok hírül a világnak,

Igazságot Magyarországnak.

(Dr. Keresztes Károly)

A torzó

Gomolygó kátrányszagú füst függöny
Dübörgőn kibújik belőle egy mozdony
Fékez, a monstrum az acélkerék visít

Vidám füttye helyett gyászos hangon sikít.

Hősöket hozott ő, magyar bakákat
Kik a Hazánkért keményen helyt álltak.
Kitüntetés mellükön, hónuk alatt mankó
Ölelő kéz helyett csak egy rideg kampó.

Kinek a fél szeme, kinek mind a kettő
Senkit sem kecsegtet fényes jövendő.

Zokogó rokonok akkor még nem tudták
A torzóvá lőtt hősök, ők sem gondolták.

Nem tudta senki sem, csak egyedül Párizs
Torzó leszel, magyar torzó a Hazád is.
Levágta Trianon Hazánk lábát, kezét

Szörnyű harcok után adott szörnyű békét. 

(Herbály Attila)
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Idézetek a mindennapokra

A lelked ezt üzeni Neked:

merj szeretni
merj cselekedni
tudj elengedni

tudj őszintén nevetni
légy optimista

légy kitartó és álhatatos
becsüld meg, amid van
becsüld meg, amid volt

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Polgármestere 2020. május 21-én rendeletet alkotott

- Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI.07.) számú rendeletének 

módosításáról továbbá a Mezőtúr Város Önkormányzata 
Polgármesterének 7/2020.(IV.22.) számú önkormányzati rendeletének 

hatályon kívül helyezéséről.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző 

Kedves Diáktársak!

Az Újvárosi Általános Iskola 1970-ben végzett tanulóinak
50 éves évfolyam- találkozóját – melyet június 20-ra terveztünk 

– egy évvel elhalasztjuk. A jövő évi találkozás reményében 
kívánunk jó egészséget és örömteli készülődést (fényképek,

történetek gyűjtése)!

A szervezők nevében: Berczeliné Boldog Mária

Lakossági tájékoztató kutak engedélyezési
eljárásáról

Törvényi előírás, hogy a 2018. 
január 01. előtt engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően épült 
kutakra fennmaradási engedélyt 
kell kérni. Ennek hiányában vízgaz-
dálkodási bírság szabható ki.

Mentesül a vízgazdálkodási bír-
ság megfizetése alól az a létesítő, 
aki a vízjogi fennmaradási engedé-
lyezési eljárást kérelmezi és az 
engedély megadásának feltételei 
fennállnak.

A kérelem benyújtásának 
módosított határideje: 2023. 
december 31.

A települési önkormányzat jegy-
zőjének engedélye szükséges olyan 
kút (fúrt, ásott, vert) létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmaradásá-
hoz és megszüntetéséhez, amely a 
következő feltételeket együttesen 
teljesíti:

- A kút helye nem érint: vízbá-
zist, távlati vízbázist, illetve ezek 
belső-, vagy külső védőidomát, 
védőterületét 

-  Nem érint rétegvizet, kizárólag 
talajvíz vízkészlet felhasználásával 
üzemel 

- Legfeljebb 500 m3/év vízigény-
bevétel esetén 

- Házi- vagy háztartási vízigény 
kielégítésére használják 

- Nem gazdasági célú a vízfel-
használás 

Fontos: Csak azok a kutak enge-
délyezése tartozik jegyzői hatáskör-
be, melynek talpmélysége nem 
haladja meg a 34 métert. Egyéb 
esetben a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság az engedélyező ható-
ság.

Mi a teendő az engedélyezéssel 
kapcsolatosan?

- Fel kell keresni Mezőtúr Város 
Önkormányzata Városüzemeltetési 
Osztályát (I. emelet 22-es iroda). Itt 
egy kérelmet kell benyújtani. Ezt 

egy adatlap kitöltésével lehet meg-
tenni, melyben a személyi adato-
kon kívül rögzíteni kell a kút elhe-
lyezkedésével, kialakításával kap-
csolatos adatokat. A kitöltéssel kap-
csolatosan részletes tájékoztatást 
adunk. Fontos: az engedélyezési 
eljárás illetékmentes!

- A kérelemben nyilatkozni kell, 
hogy a benne szereplő kútadatok a 
valóságnak megfelelnek. Fontos: 
Ilyen nyilatkozatot csak olyan sze-
mély tehet, aki az Országos Képzési 
Jegyzék szerint vízkútfúró szakké-
pesítést szerzett, vagy olyan szak-
irányú középfokú végzettséggel 
rendelkezik, amelyhez tartzó tan-
tárgyi képzés és vizsga a kút kivi-
telezésének elméleti és gyakorlati 
szinten történő elsajátítását igazol-
ja. Fontos: Meglévő kút engedélye-
zése esetében a nyilatkozó vízkút-
fúró szakembernek nem kell azo-
nosnak lenni a kútfúrást ténylege-
sen elvégző személlyel

- Csatolni kell a kútfúró szakem-
ber végzettségét igazoló bizonyít-
vány másolatát. 

- Meglévő kút esetében csatolni 
kell a kútfej kialakításáról készített 
fényképet

- A kitöltött nyomtatványokat 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
Városüzemeltetési Osztályán (I. 
emelet 22-es iroda) lehet leadni. 

Ügyfélfogadás időpontja:
Hétfő, Szerda 8:00-12:00 és 

13:00-16:00

Csütörtök: 13.00 -16.00; Péntek: 
8.00-12.00

Telefonos elérhetőség: 56/ 551-
908; 30/1740-785
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Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Marjay Károly református lelki-
pásztor 1887-ben Dömsödön szüle-
tett. Budapesten a Kálvin téri temp-
lomban volt segédlelkész, majd 
Budafokon lelkész. Csere útján 
került Mezőtúrra 1915-ben. E város-
ban alapított családot, itt született 
három fia: Tibor, Károly és Barna. 
Felesége Fabó Ilona volt. 1915-től 
nyugdíjazásáig, 1953-ig szolgált 
Mezőtúron, és töltötte be a lelkész-
elnöki tisztet. 1919-ben túszul ejtet-
ték és meghurcolták, a város több 
emberével együtt, annak ellenére, 
hogy személyét a városban általá-
nos tisztelet és megbecsülés övezte. 
Számtalan szociális létesítmény 
alapító tagja és elnöke volt. Egy 
Bíró nevű cipész közbenjárására 
szabadult meg a bevagonírozás 
elől. 1920-ban közölték a trianoni 
végzést, a Magyarország feldarabo-
lásáról szóló „békepontokat”. 
Emiatt került sor 1920. január 25.-
én a belvárosi református nagy-
templomban egy gyászistentisztelet 
megtartására, ahol Marjay Károly 
lelkész tartott megható, magasztos 
prédikációt. A SÍRJATOK című 
gyászbeszédét román megszállás 
alatt, román katonai cenzorok 
jelenlétében mondotta el.

Kissné Mikes Éva

SÍRJATOK

Jeremiás siralmai II. 18.: „Folyjon 
alá könnyed, mint a patak, éjjel és 
nappal, ne szakadjon félbe, síró 
szemed meg se pihenjen!”

Testvérek! Nincsen szomorúbb, 
tragikusabb alak az 
Ótestamentumban Jeremiásnál, a 
Hilkia fiánál. Hazájának nagyobbik 
felét, a tíz törzs országát, Izraelt, 
idegen, hódító hatalmasság foglalta 
el, a lakosságot szomorú fogságba 
hurcolta. Júda országa, melynek 
földjén prófétál, még fönt áll. 
Jeremiás, a látó, látja ennek szomo-

rú végzetét is. Jön a veszedelem, 
mint valami sötét, nehéz, fekete 
felhő, feltartóztathatatlanul. Isten 
nagy ítélettartását hirdeti Jeremiás, 
Júda és Jeruzsálem szörnyű pusz-
tulását. Hasztalan! A nép és a főem-
berek, a király és a jeruzsálemi 
fényes, előkelő papság nem hallgat 
rá. Igazi tragikus alak! Azok, aki-
nek életét akarja megmenteni, éle-
tére törnek, tömlöcbe vetik, kicsú-
folják, megverik, verembe zárják. 
Szeretne hallgatni, keseredett szív-
vel, kezét ajkára téve néma marad-
ni, de a csontjaiban reszkető tűz-
höz hasonlóan égeti, halálos vesze-
delmek közt is szólásra készteti a 
prófétáknak jutott isteni elhívatás, 
ez a gyönyörűséges, sokszor halá-
los, mindig terhes iga, emberi aka-
ratot leigázó szent kényszer. 
Azonban a próféta is csak meglátja 
az eseményeket, de azokat feltar-
tóztatni nem tudja. Jeremiás tragi-
kus alak, saját szemeivel kénytelen 
végignézni, hogy a hódító babilóni-
ai sereg mint gázol könyörtelenül 
végig Júda országán, harsogó trom-
bita szóval mint vonul be az ország 
fővárosába, Jeruzsálembe. Látja 
népét földönfutóvá válni, látja a leg-
bátrabbak megöletését, Sedikiás 
király szemeinek kitolatását, vasba 
veretését. Látja, mint hamvad el 
fegyver és tűz által a fényes, királyi 
Jeruzsálem, s mint vitetik a nép, az 
ő népe, szomorú fogságba a babilo-
ni vizek mellé. Ő maga ott marad a 
földig lerombolt Jeruzsálem romjai 
között. Feláll a romok fölé és 
hullanak a szeméből a fényes, 
meleg könnycseppek, végigbaráz-
dázzák napsütötte orcáját. 
Gyászruhába öltözik, hamut hint a 
fejére és férfiú létére sír…sír…zokog 
hangos zokogással, elcsukló han-
gon kiáltja: Sion leánya! Folyjon alá 
könnyed, mint a patak, éjjel és nap-
pal, ne szakadjon félbe, síró sze-
med meg se pihenjen!

Valami ehhez hasonló történik 
velünk is! Elmondanám, de nem 
szabad. Régen – a békesség idején 
– is vigyáztunk arra, hogy a politi-
kának szennyes hullámai e tiszta 
fehér katedráig fel ne csaphassa-
nak. A múltban sem politizáltunk e 
helyről. Most, ha akarnánk is, nem 
szabad! Vonaglik szívünk a fájda-
lomtól, de hallgatunk, némák mara-
dunk! DE a könnyeinket nem fojt-
hatjuk vissza. A könnyeinket nem 
veheti el tőlünk senki.

Igenis, SENKI! Hiszen a fecske-
pár is, ha rossz emberek leverik az 

eresz alól fészkét, a fecskepár is 
hogy sír, siratja a meleg puha fész-
ket… A sebzett vad a rengetegben 
kínjának hangot ad. Ha az égi 
madár, ha az oktalan állat sír, hogy-
ne sírhatna az érző, gondolkodni 
tudó ember? A sírás! Óh, ez a 
legősibb – sokszor egyetlen – joga a 
szenvedő embernek. Sírni tud elő-
ször, utoljára is a sírás marad meg. 
Még beszélni sem tud a gyermek, 
már sír. Már beszélni sem tud az 
aggastyán vagy a nagy beteg, sírni 
még akkor is tud. Megverheted, 
megbüntetheted a gyermeket vas-
szigorral, de azt nem tilthatod meg 
neki, hogy sírjon! A tolvajt, a rabló-
gyilkost, a nagy bűnöst bírái elé 
állíthatod, kérlelhetetlenül rásújt-
hatsz az igazságszolgáltatás vas-
vesszejével, de azt meg nem akadá-
lyozhatod, hogy az a rab sírjon!

Sírni mindenkinek Istentől adott 
ősi, szent joga. Sírni még nekünk is 
szabad. Jaj, nekünk szörnyűséges 
nagy okunk van a sírásra: az ezer-
esztendős Magyarországot halálra 
ítélték a világ hatalmasai. Meg se 
hallgattak bennünket, a halálos íté-
letet előre megírták, át is adták. Ti 
olvastátok. Készen a halotti szemfe-
dél is. Összeácsolták a koporsót is, 
amelybe ezt a vérző, vonagló szívű, 
megcsonkított édesanyát fektessék. 
Megástak egy sírt is – régen ássák 
már! – a népek és nemzetek nagy 
temetőjében. A sírt, hol nemzet 
süllyed el, népek veszik körül. De 
nem úgy történik, ahogy egy két-
ségbeesett, bús magyar látnok meg-
álmodta! Nem, a népek millióinak 
szemében NEM gyászkönny ül! 
Nem szabad megmondanom, mi ül 
a szemükben. Oda van a mi szí-
vünk öröme, gyászra fordult a mi 
körtáncunk. Leesett a mi fejünknek 
koronája, levették a színarany koro-
nát a fejünkről. Tövistől vérzik 
homlokunk. Jaj most nekünk! 
Ezért lett beteg a szívünk, ezekért 
homályosodtak meg a mi szeme-
ink. Úristen, de megfeledkeztél 
rólunk!

Olvasva a halálos ítéletet, nem 
átkozódtunk. Nem szorul ökölbe a 
kezünk. Nem csikorog a fogunk a 
keserűség miatt. Nem bántunk egy 
árva szóval se senkit az ég alatt. 
Csak hallgatunk. Kezünket ajkunk-
ra tesszük, elnémulunk. Hanem a 
könnyeinket nem fojthatjuk vissza. 
Hanem a sírást ne tiltsa meg 
nekünk senki! Romok között állok 
én is – bár ne értem volna meg ez 
órát. A romok fölött belekiáltom a 

nagy magyar éjszakába az ősi sirá-
mot: Magyar Sionnak leánya! 
Folyjon alá könnyed, mint a patak, 
éjjel és nappal, ne szakadjon félbe, 
síró szemed meg ne pihenjen! Sion 
férfiai! Tudom, hogy a férfi restellni 
szokta könnyeit! Most mégis azt 
mondom, sírjatok! Ne szégyelljétek 
a könnyeket, beszédes bizonysá-
gok azok. De meg nagy áldása 
Istennek a könny – megenyhül álta-
la a fájdalom, oszlik a keserűség, 
tisztul a lélek.

Fekete gyász van most az egész 
magyar földön. Gyászruhába öltöz-
tek a testvéreink. Minden magyar 
hajlékban halott van, nagy ravatal. 
Öltözzetek ti is fekete gyászruhába. 
Minden zajos mulatozástól, táncvi-
gadalomtól tartózkodjatok! Ha 
halott van a háznál, halkan beszé-
lünk, lábujjhegyen járunk. 
Hegedűnket, zeneszerszámainkat 
egy időre némítsuk el. Ne legyen 
most senkinek mulatozáshoz való 
kedve. Ha a szíve nem is ezt diktál-
ná, ne botránkoztassa legalább a 
mélyen érzőket. Ha hazamentek, 
zárkózzatok be a legbenső szobá-
tokba, és ott sírjátok ki magatokat. 
Sírnunk még szabad. Sírás közben 
– a keserűség, a gyász óráiban – 
vigyázzatok, senkit se bántsatok. 
Öklötökkel a magatok mellét verjé-
tek, és ezt kiáltsátok: az én bűnöm, 
az én rettenetes nagy bűnöm, 
amellyel én is hozzájárultam 
népem és nemzetek szörnyű romlá-
sához. Emberekben, hatalmassá-
gokban ne bízzatok! Ne emberektől 
várjátok a segedelmet, egyedül az 
élő Istentől. Ezt a hitet, bizodalmat 
el ne veszítsétek! Él az úr, az erős, 
hatalmas Isten, kinek édes atyai két 
keze ezer év óta átölelve tartja föl-
dünket. Ő most is szeret, nem hagy 
el. Magyarázzátok el fiaitoknak, 
leányaitoknak a mi nagy gyászun-
kat, nagy fájdalmunkat, törhetetlen 
bizodalmunkat.

Azután, ha síró szemünk megpi-
hen, majd jön egy nap, amikor 
töröljétek le a könnyeiteket. Mind a 
két kezeteket vessétek az eke szar-
vára, mert akkor elmúlt a sírás 
ideje, eljött a verejtékes munkáé. 
Tanuljon meg a rest is dolgozni, 
mert véres, szeges ostorral munká-
ra kényszerít mindenkit a közös 
nyomorúság. Különben sincsen 
Isten által megáldottabb fegyver a 
munkaeszköznél, az ásónál, kapá-
nál, kaszánál, kalapácsnál, gyalu-
nál, vésőnél, tollnál, ecsetnél…
Tanuljuk meg ezeket jól forgatni!

Marjay Károly (1887-1970) református lelkipásztor trianoni gyászbeszéde
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Tisztelt Olvasó!

A főszervező Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit 
Kft. nevében a Túri Vásárra vonatkozólag az alábbiakról értesítem.
A lefolytatott egyeztetéseket követően tájékoztatom, hogy a 2020. 

augusztus 9-ére tervezett Túri Vásárt
2020. augusztus 23-án szervezzük meg.

A korábbi tájékoztatásunknak megfelelően az idei évtől a Túri Vásár 
helyszíne újra a belváros. A vásár elválaszthatatlan részét képezik a 

színpadi programok, amelynek a Városi Oktatási Centrum melletti fás, 
füves tér ad otthont. 

A 2020. évi Túri Vásár időpontja augusztus 23., az ezt megelőző arTúr 
Fesztivál rövidített formában kerül megrendezésre.

Tisztelettel:

Bordács László
ügyvezető

Gácsi Jánosné (Tóth Róza) gyűj-
téséből, aki e verseket 10-12 éves 
korában mondta el a mezőtúri 
Újvárosi Református templomban. 
Lejegyezte 91 éves korában, de 
haláláig 100 éves koráig tudta e 
verseket. (Unokája Patkós Éva)

Vigyázzatok a

riadóra!

Írom északnak, írom délnek,
Amerre rab magyarok élnek

Vigyázzatok a riadóra!

Mikor itt árnyak szállnak lóra,
Adriánál sikolt a bóra

Az öreg Tátra összemordul
Az Olt vize forrásra fordul
Kéklő vizén a Fertő tónak

Halál madarak vészre szállnak
 Kaszák nyomán a Bánát völgye

Véres halált ont felhörögve
Vaskos hegyek csodákat szül-

nek
Toronytetőre rémek ülnek

A hajdúk újra kardra kapnak
Zúgó hajnalán ama napnak

Mikor itt gyermek, nő és férfi
Akik a sorsnak szennyét érzik 

Talpra ugrik, ütött az óra 
Vigyázzatok a riadóra!

Küldöm északnak, küldöm
délnek,

Fertő tavának, Olt vizének,
Hogy az ajkakon lesz még 

ének…

Székely asszony

Székely asszony az én anyám, 
sír a szíve, lelke

Hogy a székelyt az Úr Isten oly 
nagyon megverte

Sorsüldözött gyermekei az 
országot járják

Verje meg a magyar Isten a 
bocskoros oláhját.

Székely asszony az én anyám, 
szíve csupa bánat,

Mert a kicsi udvarába móc 
katonák járnak

Kicsi házán oláh rongyot fújdo-
gál a szellő,

Hogy tűrheti, hogy nézheti ezt 
el a Teremtő

Ne sírj, ne ríj édesanyám, elmú-
lik a bánat

Majd ha kicsiny udvarodba szé-
kely fiúk járnak

Piros, fehér rózsa nyílik harma-
tozó zöldben

Hazamegyünk édesanyám, 
hazamegyünk ősszel.

Két vers száz éveTrianoni golgota
100 éve történt a trianoni békediktátum aláírása

E szomorú centenárium alkalmá-
val emlékeznünk kell mind arra, 
ami 100 évvel ezelőtt történt 
hazánkban, és amit Párizsban tet-
tek a háború győztesei a „békedik-
tátum” alkotói Magyarországgal.

1920. június 4.-én délelőtt 10 óra-
kor országszerte megkondultak a 
harangok, megszólaltak a gyárak 
szirénái, bezártak a boltok, leállt a 
forgalom, fekete lobogók lengtek 
mindenütt, s az emberek gyászru-
hába öltözve zokogtak az utcákon 
egymásra borulva. Az iskolai tan-
termekben Magyarország térképe 
előtt lehajtott fejű tanítók, és taná-
rok könnyezve adták diákjaik tudo-
mására a szörnyű valót: elvégezte-
tett. 

A harangok két órahosszán át 
kongtak, temették a magyar múltat 
és a jövendőt. Nagy-Magyarország 
keresztre feszítésének napja volt 
ez.

E gyásznapon írták alá Párizsban 
délután 4 óra 30 perckor (eredetileg 
10 óra lett volna) a Nagy Trianon 
palotában, – királyok egykori mula-
tóhelyén – a szövetséges hatalmak, 
a ránk, magyarokra nézve végzetes, 
gyászos és gyalázatos hazug váda-
kon alapuló békeszerződést. Azt a 
békediktátumot, ami a béke legna-
gyobb megrontója lett. A művelt 
humanista nyugat nagy politikusai-
nak ítélőszéke a Benes-bizottság 
tudatos hazugságainak hatására 
soha nem látott méltatlansággal 
kegyetlenül megcsonkította orszá-
gunkat, hazánkat. Ezáltal olyan 
sebet ütött Európa közepén mely 
soha nem fog begyógyulni. A 
Kárpát-medence gyönyörű és töké-
letessé teremtett természeti, földraj-
zi egységét felelőtlen esztelen 
módon földarabolták, összekuszál-
ták történelmi múltunk ismeretei-
nek hiányában, és elültették a 
szomszéd népek között a békétlen-
ség magjait.

Hazánk életképtelenné vált, 
mondhatni megsemmisülésre ítél-
tetett.

Elvették Magyarország területé-
nek több mint 70 %-át, megmunkál-
ható földterületének több, mint 60 
%- át, erdeinek 88 %-át, vasútvona-
lainak 62 %-át, teljes arany, ezüst, 
réz és só termelését. Három és fél 
millió magyaron átlépett a határ.

Elvették a színmagyar Csallóközt, 
Biharországot, Székelyföldet, törté-
nelmi városainkat, a koronázó 
várost Pozsonyt, Kassát, Késmárkot, 
Eperjest, Iglót, Nagyváradot, 
Kolozsvárt, Gyulafehérvárt, 
Marosvásárhelyt, és még számtalan 
kultúrvárost. Elvették Újvidéket, 
Szabadkát, Zentát, Torontált. 
Számtalan megaláztatás érte a 
magyar embereket, a magyar csalá-
dokat. A kiutasított lakosság mene-
kült a csonka anyaországba. 
Vagonokban laktak, amíg kisemmi-
zett országunk városai befogadták 
őket lakással és munkával.

Ez a „béke” a mai napig Nyugat 
szégyene.

Azt is el kell mondani, hogy a 
magyar békedelegációval – ott 
Párizsban – rendkívül megalázó 
módon bántak. A delegáció vezető-
je a 73 éves gróf Apponyi Albert 
kitűnő szónok volt. Három nyelven 
elmondott válaszbeszéde olyan 
mestermű volt, melyet az ítélőszék 
tagjai meglepődve, sőt meghatódva 
hallgattak, de ez a dolgok állásán 
nem változtatott. A delegáció kidol-
gozott bizonyítékait, érveit, tiltako-
zását, jegyzékét figyelembe sem 
vették. Törökország az aláírást 
megtagadta. Apponyi Albert sem 
volt képes aláírni ezt a halálos ítéle-
tet, és lemondott. De az aláírást 
nem lehetett megtagadni a blokád 
miatt, mert a sónk elfogyott, a 
kenyeret már só nélkül sütötték. A 
tanyák és falvak népe nem tudott 
világítani, mert nem volt petróle-
um, a külföldi gyógyszerekre is 
szüksége volt a betegeknek.

Az aláírás végett új delegációt 
állítottak össze olyan személyek-
ből, akiknek semmiféle hatalmi, 
politikai, történelmi szerepe soha 
nem volt. Drasche-Lázár Alfréd és 
Benárd Ágoston írták alá az igaz-
ságtalan békefeltételeket, akik alá-
írás után még a tollat is eldobták, 
nehogy ereklye legyen belőle. (A 
tőlünk elorozott területekkel jött 
létre a három állam, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia és Románia)

(folyt. a 6. oldalon)
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Megtartotta első közös sajtótájékoztatóját a polgár-
mester és az alpolgármester

Május 27-én tartotta meg első 
közös sajtótájékoztatóját Herczeg 
Zsolt, Mezőtúr város polgármeste-
re, és az újonnan megválasztott 
alpolgármester, Szűcs Dániel. 
Polgármester úr ez alkalommal is 
elmondta az alpolgármester-
választást megelőző fontosabb 
momentumokat, hangsúlyozva, 
hogy miután a Debreceni 
Törvényszék ítéletet hozott a 
fennálló törvénysértés megszünte-
tésére - azaz nem született döntés 
alpolgármester ügyben – még egy-
szer megpróbált minden képvise-
lővel egyeztetni, s miután a 
Tegyünk Együtt Közösségünkért 
Egyesület jelöltje, dr. Síposné 
Varga Ildikó nem vállalta az alpol-
gármesteri funkció betöltését, így 
Szűcs Dánielt választotta erre a 
posztra. Polgármester úr elmond-
ta, döntésében az is közrejátszott, 
hogy képviselő úr már 2010 óta 
aktív tagja az Önkormányzatnak, 
ismeri képességeit, és fontosnak 
tartja, hogy az alpolgármester 
tudja majd segíteni és helyettesíte-
ni az ő munkáját.

- Megtiszteltetés volt számomra 
polgármester úr felkérése, melyet 
nagy tisztelettel el is fogadtam. 
Bízom abban, hogy azt a munkát, 
amit évekkel ezelőtt elkezdtem, a 
továbbiakban is folytatni tudom, 
segítve ezzel elsősorban a polgár-
mester munkáját, valamint a 
mezőtúri közösség fejlődését. – 
mondta Szűcs Dániel alpolgármes-
ter a sajtótájékoztatón, majd foly-
tatta azzal, hogy amit 2011 óta, 
mint a Művelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság elnökeként tett 
bizonyos területeken, a továbbiak-
ban erősíteni szeretné, így a turisz-
tika, a sport, a kultúra, oktatás 

területét, valamint a polgármester 
által rábízott egyéb feladatokat.

Elsődleges cél, hogy azt az 
önkormányzati rendszert (beleért-
ve az önkormányzati intézménye-
ket, cégeket), melyet Szűcs Dániel 
képviselőként már megismert, 
alpolgármesterként még jobban 
átlássa. Ehhez nagy segítségére 
lesznek polgármester úr, valamint 
a Hivatal dolgozói, akiket többsé-
gében már szintén jól ismer és 
hatékonyan együtt dolgozott 
velük az elmúlt évek során. 
Alpolgármester úr köszöntőjében 
azt is elmondta, hogy fontosnak 
tartja az elmúlt időszak TOP-os 
pályázatainak sikeres megvalósí-
tását, például a kerékpárutakat 
érintő projekt is ahhoz a szakasz-
hoz ér, hogy a kivitelező kiválasz-
tása kapcsán hamarosan ered-
ményt tudnak hirdetni, így elin-
dulhat a munka. Illetve lényeges 
az is, hogy az elnyert pályázatok 
mellé a jövőben újabb fejlesztési 
forrásokat tudjanak hozni 
Mezőtúrra az Európai Unió új, 
2020-2027-es időszakát érintő, 
illetve a Modern Kisvárosok 
Program pályázatai lehetőségei-
ből.

- Én abban hiszek, és azért sze-
retnék dolgozni a mindennapok-
ban, hogy a város számtalan 
turisztikai értékét egy csomagba 
rendszerezzük és kínáljuk a helyi-
ek, valamint a városunkba érkező 
turisták részére. Én szolgálatot és 
munkát vállaltam, szeretnék ezért 
sokat tenni. – fejezte be Szűcs 
Dániel alpolgármester.

Miskolczi Adrienn

Mindezek ellenére megmarad-
tunk. A maradék ország dacolva a 
földre sújtó körülményekkel nem 
süllyedt tehetetlenségbe. Szívós 
helytállással, szellemi és fizikai 
akarattal talpra állt és magára 
talált. Fölemelte a sárba tiport 
háromszínű lobogót és megmutat-
ta, hogy él a magyar és fenn tudja 
tartani nemzeti létét, – ahogyan 
Tóth Árpád költőnk üzente:

„Emeld fel áldott megtaposott 
fejed,

Megfogyva bár, de törve nem! –
újra zengd!

A csonka törzs vén szíve döng-
jön,

S ősi erős karok újra nőnek
(Szent nyomorék riadj)

Költők és írók a csüggedés ellen 
versekkel buzdítottak, a dal - és 
zeneszerzők ugyanúgy, a szobrá-
szok emlékműveket alkottak a hős 

fiúknak. Gyógyították a háború és 
Trianon fájó sebeit. Az akarat és 
tehetség nyomán 20 év alatt fejlett 
demokratikus kultúrállammá lett 
csonka országunk.

Eljött az idő, amikor e sorstragé-
diáról nem volt tanácsos beszélni 
sem és az irredentának ítélt dalo-
kat előadni. Ennek ellenére az 
egyik legismertebb irredenta vers 
Papp-Váry Elemérné Sziklay 
Szeréna: Magyar Hitvallás című 
hosszú szép költeménye nem 
merült feledésbe. Néhány sorával 
zárom ezt a megemlékezést.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy 
hazában,

Hiszek egy isteni örök igazság-
ban,

Hiszek Magyarország feltámadá-
sában.

Kissné Mikes Éva

Mit vesztettünk?

Magyarország területe a trianoni 
békekötés előtt, Horvát-
Szlavonországok nélkül. 282.870 
négyzetkilométer volt, 18,264.533 
lakossal, Horvát-Szlavonországokkal 
együttesen pedig 325.411 négyzet-
kilométer, 20,886.487 lakossal. Az 
1920 június 4-én aláírt békeszerző-
dés és az utána következő apróbb 
határkiigazítások következtében 
területe:

92.607 négyzetkilométerre zsu-
gorodott össze; e terület lakossága 
az 1910-i népszámlálás adatait 
véve alapul 7,599.246 lakos volt. 
Elvették tehát Horvát-
Szlavonországokon kívül területé-
nek több mint kétharmad részét, 
számszerint 190.263 négyzetkilo-
métert.

Elszakították a lakosságnak 58 
százalékát, tehát több mint a felét, 
számszerint 10,665.287 lakost.

Horvát-Szlavonországokkal 
együttesen elszakítottak tőlünk 
232.804 négyzetkilométer terüle-
tet, 13,287.241 lakost, vagyis a 
magyar királyság területének 72 
százalékát, a lakosságnak 64 szá-
zalékát. 

Hihetetlenül nagy veszteség érte 
az országot erdők, bányák, kohá-
szati telepek elvételével, a vasúti 
vonalak teljesen ésszerűtlen szét-
szedésével, természetes folyórend-
szerének megbolygatásával, régi 
közművelődési intézmények meg-
szüntetésével. Gyönyörű szép, fej-
lődő, haladó életet öltek meg, az 
erős ezeréves testet feldarabolták. www.mkskft.hu
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Trianon 100

…békévé oldja az emlékezés…”
(József Attila)

Apai nagyapám 1891-ben szüle-
tett. Gyermekkorunk családi össze-
jövetelein szinte mindig szóba 
kerültek az olasz fronton szerzett 
izgalmas élményei. Ez volt a „leg-
nagyobb utazása”. Az első világhá-
borúról, az olasz Isonzóról és a 
mellette található Doberdóról tőle 
hallottam először. Együtt szenve-
dett bajtársaival a lövészárkokban, 
miközben golyózápor zúdult rájuk. 
Nehezen tudtam megérteni, hogy 
lehet elvárni egy fiatalembertől, 
hogy katonának menjen, és az éle-
tét kockáztassa idegen földön. „A 
monarchiáért harcoltunk gyere-
kem, a hazánkért! Hányan odama-
radtak, s a végén minden odave-
szett!”

Trianon 100. évfordulójára gon-
dolva először Ő jutott eszembe, 
majd az a mondat, amit anyukám-
tól hallottam először: „Csonka 
Magyarország nem ország, Nagy-
Magyarország mennyország!” Így 
tanulta Ő az újvárosi iskolában, a 
harmincas évek második felében, 
Pető Sándor tanár bácsitól. 
Édesanyám beszélt nekem először 
arról, hogy vannak elcsatolt ország-
részek. „Szép vagy, gyönyörű vagy 
Magyarország!” – sokszor hallot-
tam apukámtól. Azt mondta, ez 
irredenta dal, ezt nem szabad más-
hol énekelni! Másik emlékem: kis-
lány voltam még, a „Radio Novi 
Sad” (Újvidéki Rádió) Muzsikaszó, 
jókívánság! című vasárnapi műso-
rát hallgattuk, melyben pl. 
Bácskatopolyára, Törökbecsére, 
Zentára, Temerinbe, Szabadkára 
szóltak a dalos üzenetek. Így tuda-
tosult bennem, hogy a határainkon 
túl is élnek magyar emberek! 
Később írt nekem egy lány a szlová-
kiai Ipolyszakállasról (a rokonság-
ból kapta a címem), „természete-
sen” magyarul leveleztünk, éveken 
át. Ekkor már tudtam – de nem a 
történelemkönyvből –, hogy a 
Felvidék is Trianon áldozata! 

A rendszerváltás első éveiben – a 
testvértelepülési kapcsolat indulá-
sakor – jártam először Erdélyben, 
majd családdal és barátokkal újból. 
Felejthetetlen emlék a kincses 
Kolozsvár történelmi negyede, a 
Házsongárdi temető, a marosvásár-
helyi kultúrpalota, Segesvár, a 
Kárpátok bércei, a Hargita, a Szent 
Anna tó és legendája. Óriási hatás-
sal volt ránk Kiss György Zoli bácsi 

a magyar kultúra polihisztora, aki 
szenvedélyes szerelemmel mutatott 
meg mindent Sepsiszentgyörgyön 
és Kézdivásárhelyen! Korábban 
soha nem hallottam még olyan 
szívből jövően, lélekből áradóan 
énekelni a magyar himnuszt, mint 
ahogy az árkosi unitárius templom-
ban felcsendült! Döbbenetes 
élmény volt, hogy Mezőtúrtól 600 
kilométerre, keletre milyen gyönyö-
rűen beszélik a magyar nyelvet! 
Megérintett, ahogy a fiatalok 
Reményik Sándor, Wass Albert ver-
seit szavalták! Erdély a Tündérkert 
Móricz Zsigmond trilógiájában, de 
az a valóságban is, gazdag termé-
szeti szépséggel és kincsekkel meg-
áldva. Ezt orozták el tőlünk 
Trianonban! De Erdély tartja 
magát, lelkileg megmaradt magyar-
nak! 

A magyarság száz év óta össze-
rezzen Trianon említésekor. 
Trianon még mindig fáj! Trianon 
nemzeti trauma, fájdalmas érzése-
ket izzít fel szívünkben. A történel-
mi igazságtalanság szimbóluma. Ez 
az egy szó tömören megjeleníti 
bánatunkat, a történelmi 
Magyarország megcsonkításáért, 
melyet az első világháborút lezáró 
„békeszerződés” tartalmazott. 
Hazánk – a monarchia tagjaként – 
akarata ellenére kényszerült bele a 
hatalmas emberi és anyagi áldoza-
tot követelő, 4 éven át tartó harcok-
ba. Közel hatszázezer magyar esett 
áldozatul, másfél millióan megse-
besültek, mások hadifogságba 
estek és sokan névtelenül eltűntek. 
Magyarországot, a vesztes oldal 
tagjaként a legnagyobb terület- és 
lakosságvesztéssel büntették, ami 
példanélküli az európai történelem-
ben.  A 73 fős magyar delegáció – 
élén gróf Apponyi Alberttel – hiába 

érvelt, tiltakozott hosszú hónapo-
kon át az emberi ésszel felfoghatat-
lan előterjesztés ellen, hiába kérte, 
hogy az elcsatolandó területeken 
tarthassanak népszavazást. A nagy-
hatalmak minden kérést elutasítot-
tak! „Hálásak” lehettünk, hogy nem 
a Tisza vonalában húzták meg a 
keleti határt! Gondoljunk bele! 
Magyarország 282.000 négyzetkilo-
méteres területe mindössze 93 ezer 
négyzetkilométerre zsugorodott, a 
lakosság kétharmada került a hatá-
rokon túlra. Jegyzőkönyvek szerint 
1920. június 4-én délután 4 óra 32 
perckor Benárd Ágoston népjóléti 
és munkaügyi miniszter és Drasche-
Lázár Alfréd rendkívüli követ írták 
alá Magyarország képviseletében a 
trianoni békediktátumot a Párizs 
melletti, versailles-i Nagy-Trianon-
kastélyban. 

Családok, rokonok, barátok 
kerültek idegen fennhatóság alá. 
Vasútvonalak, közlekedési útvona-
lak torpantak meg a határokon. A 
revíziós remények elhalványultak, 
hiszen sem a második világháború, 
sem az 1990-es rendszerváltás nem 
hozta el a területi visszarendező-
dést. 

Trianon 100. évfordulóján már 
ne a keserűség növekedjék ben-
nünk, hanem a méltó emlékezésre 
való hajlandóság! Szép kezdemé-
nyezés volt 2010-ben, hogy június 4 
– törvénybe iktatottan – legyen a 
Nemzeti Összetartozás napja, 2020 
pedig a nemzeti összetartozás éve. 
Ez a gondolat nemes folytatása 
annak, amit a magyar irodalom 
jeles alakjai is igyekeztek sugallani 
verseikben, hogy Trianon után is 
maradjon ébren a kisebbségben 
élőkben a lelki készenlét a hazához 
tartozásra, az óhaza pedig legyen 
szolidáris a történelmi 

Magyarország minden magyarjával. 
Vezéreljen bennünket József Attila 
bölcsessége!

…Én dolgozni akarok. Elegendő
 harc, hogy a múltat be kell valla-

ni.
A Dunának, mely múlt, jelen s 

jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgain-

kat,
ez a mi munkánk; és nem is 

kevés. 

Néhány gondolat arról – a teljes-
ség igénye nélkül – mit tettünk és 
mit tehetünk Mezőtúron Trianon 
kapcsán? Városunk is sok katonát 
adott az első világháborúba, 1056 
ember halt hősi halált, közülük 
1040 személy emlékét és nevét a 
híres szobrászművész, 
Szentgyörgyi István alkotása őrzi. 
„A Kossuth téren felállított emlék-
mű leleplezésére 1933. október 
8-án, vasárnap került sor, igen 
nagy, díszes pompával, Horthy 
Miklós kormányzó jelenlétében” – 
tudjuk meg a korabeli újságokból. 
A két világháború mezőtúri hősei-
ről (az I. világháború és a Párizs 
környéki békék rendszerének – így 
a trianoni döntésnek is – következ-
ménye a II. világháború) az „A 
pokol tornácán” és a „Sorsok és tra-
gédiák” című könyveiben emléke-
zett meg Tóth Boldizsárné Terike. A 
Lámpás című helyi honismereti 
folyóirat most megjelent száma 
három írással és korabeli források 
bemutatásával emlékezik Trianon 
száz éves évfordulójára, ajánlom 
szíves figyelmükbe. 

Ápoljuk a testvértelepülési kap-
csolatokat a vajdasági 
Törökbecsével, a székelyföldi 
Árkos-Sepsiköröspatakkal, a felvi-
déki Sárosfával, hiszen ezek a sze-
mélyes találkozások hoznak ben-
nünket – anyaországi és külhoni 
magyarokat – közel egymáshoz.  
Erősítse honszeretetünket a váro-
sunk főterén, 2003-ban felállított 
országzászló, és a Györfi Sándor 
által készített Trianon emléktábla. 
Az országzászlók üzenete a magyar 
feltámadásba vetett hit, láttatják: a 
piros hajnalt (a hazáért kiontott 
(folyt. a 8. oldalon)
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vért), a fehér álmot (a magyar 
hűséget és becsületet) és a zöld 
reményt! Ide csatlakozik a Túri 
Olvasókör jubileumi kezdeménye-
zése: hozz egy nemzeti szalagot a 
nemzetért – az országzászlóhoz! 

Kössük szorosabbra a barátság 
fonalát a külhonban élőkkel! 
Fontos megemlíteni, hogy a mi 
citerásunk, Bíró Laci az országos 
Petőfi program keretében egy éven 
át a vajdasági Tiszaszentmiklóson 
népszerűsíti a magyar népzenét.  

Dicséretes, hogy iskoláink tanu-
lói, tanárai és nyugdíjas klubjaink 
is egyre többen jutnak el szerve-
zetten a történelmi Magyarország 
tájaira. Közelebbről megismerik 
pl. Mátyás király (Kolozsvár), Ady 
Endre (Érdmindszent), Arany 
János (Nagyszalonta), Bartók Béla 
(Nagyszentmiklós) Herczeg 
Ferenc (Versec), Kosztolányi 
Dezső (Szabadka), Márai Ferenc 
(Kassa) Munkácsy Mihály 

(Munkács), Reményik Sándor 
(Kolozsvár), Tamási Áron 
(Farkaslaka) és Wass Albert 
(Válaszút) szülőhelyét, életterét.

Emlékezzünk csendes méltó-
sággal, okuljunk Trianon példájá-
ból, beszéljünk róla az ifjú generá-
cióknak, és ki-ki a maga helyén 
szolgálja és vigyázza ezt a kis 
hazát!

Klebelsberg Kunó (Pécska, 1875 
– Budapest, 1932), a két világhábo-
rú közti kiváló kultuszminiszter 
példázatával zárom gondolataim: 
„Valójában a történelem nem a 
múltba visszatekintő kíváncsiság 
csupán, hanem hatalmas erkölcsi 
erő, melynek, ha ismerete és szere-
tete a lelkekből kivész, akkor a 
nemzet olyan, mint az emlékezőte-
hetségét vesztett ember!” 

Berczeliné Boldog Mária

Wass Albert: Jönnek!
(részlet)

A rádió mellett ültünk és vártuk a 
híreket. Sem kezünk, sem agyunk 
nem foglalkozott semmivel. Csak 
éppen ültünk és néztünk magunk 
elé, mint ilyenkor mindig, egy 
képre, vagy a szőnyeg valamelyik 
mintájára akasztva tekintetünket, 
azzal a fásult apátiával, melyet mint 
vastag kérget aszalt körénk a fölénk 
súlyosodó történelem fülledt vára-
kozása. Vártunk. Huszonkét évig 
észre sem vettük, hogy várunk, 
hogy ezért a várakozásért nem 
haladt semmi úgy, mint kellett 
volna, hogy csak kapkodtunk, szin-
te céltalanul, ehhez és ahhoz. 
Huszonkét évig észre sem vettük, 
csak ebben az utolsó évben döb-
bentünk rá a valóságra: hogy 
várunk. Élünk máról holnapra és 
várunk, terv és cél nélkül visszük 
dolgainkat, csak éppen, hogy meg 
tudjunk élni ma, mert a holnap már 
valami furcsa várakozás ködébe 
vész, mely ha nem lenne: értelmét 
vesztené a létezésünk ezen a vilá-
gon. 

Ebben az utolsó évben, hogy a 
maga teljes egészében ráeszmél-
tünk erre a csökönyös várakozásra, 
már valóban nem is akartunk egye-
bet tenni, csak várni. Hétköznapi 
kálváriánk: küzdelem az egyenlő 
jogért, hajsza az igazság után, 
ácsorgás összeharapott fogakkal 
könyörtelen hivatalokban, a házku-
tatások, úgy peregtek le kifeszített 
közönyünkön ebben az évben, 
mint vastagbőrű vadkanról a serét. 
Már nem törődtünk semmivel. 

Vártunk valamit. S ez a valami a 
levegőben volt, úgy hevert fölöt-
tünk, mint tikkadt mezők fölött a 
záport hozó felleg...

Aztán megszólalt a rádió. 
Éreztük... nem: tudtuk, hogy vala-
mi nagyot fog mondani. Egy pilla-
natig olyan volt, mintha meredek 
szikla tetején álltunk volna, mely 
alatt fekete mélységben hömpöly-
gött a semmi, s a szikla inogni kez-
dett... 

Nagyot mondott: a bécsi döntést 
mondta. Felugráltunk. Tülekedtünk 
a térkép körül, kezünk reszketve 
markolta a ceruzát, azt hittük, 
elpattannak az idegeink. S egy női 
hang mondta az új határt: 

- Kötegyán... Várad alatt... Gyalu 
alatt... Kolozsvár alatt... 

- Kolozsnál északkeletre fordul... 
Szentgotthárd alatt... 

Falunk nevére még a csend is jég-
tömbbé fagyott... s mondta tovább... 

- Köbölkút... Bánd... Nyárádtő... 

Balavásár... 
Már akkor jéggé s kővé fagyva 

álltunk. A könny is, mely elindult, 
szemünkbe dermedt. Soha ennyi 
súlyos érzés nem viharzott át egy-
szerre szívünkön. Ekkora öröm, s 
ekkora fájdalom. Hallgatott rég a 
rádió, s a falunk neve még ott saj-
gott a szoba négy falán, szúrt és 
égetett, s mi álltunk kereken a tér-
kép körül, izzó, könnyes szemmel, 
csak néztük egymást és nem szól-
tunk semmit. 

Aztán megfordultam és az ablak-
hoz mentem. Nem tudtam, hogy mi 
az, amit érzek: öröm vagy fájdalom. 
Éreztem, hogy rohanni kellene, 
kirohanni a mezők közé, s végigki-
áltani rajtuk riadó szóval, hogy 
öltözzenek csupa virágba, mert újra 
magyar föld lettek! Az erdőig sza-
ladni és felverni a fákat, hogy éne-
keljenek a boldogságtól! De ugyan-
akkor meg kellett volna állni szem-
közt fordulva a déli dombvonallal, 
levett kalappal, s lehajtott fejjel. 

Nem lehetett csinálni semmi 
mást, csak állni az ablakban moz-
dulatlanul, nézni északnak, kelet-
nek, délnek, átölelni egyetlen pil-
lantással a testvérdombokat, átölel-
ni és egybeszorítani őket, hogy ne 
tudjanak egymástól soha elszakad-
ni... 

Azon az éjszakán nem aludtunk. 
Csak feküdtünk nyitott szemmel a 
sötétben, s a gondolataink - fekete 
szárnyú baglyok - végiglátogattak 
barátot, rokont, ismerőst...

A román csapatok tizennégy nap 
alatt ki kell ürítsék az átadandó 
területet... 

Tizennégy nap... milyen végtele-
nül hosszú idő! Huszonkét év eltelt 
valahogyan, de ez a tizennégy nap, 
úgy éreztük, nem fog eltelni soha.

József Attila: Nem! Nem! Soha! 

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége, 
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke! 
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret! 
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett! 

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel, 
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel, 
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk, 

Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk! 

Majd nemes haraggal rohanunk előre, 
Vérkeresztet festünk majd a határkőre 

És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! - 
Szembeszállunk mi a poklok kapuival! 

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár, 
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ 

Teljes egészében, mint nem is oly régen 
És csillagunk ismét tündöklik az égen. 

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, 
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk! 

Felhatol az égig haragos szózatunk: 
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk. 

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem, 
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen! 

Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: 
Nem engedjük soha! soha Árpád honát! 

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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„Ne féljetek” 3.

„Mit tegyünk hát, emberek, test-
vérek?”

Az iménti mondat Péter apostol 
pünkösdi beszéde után hangzik el 
az őt hallgató tömeg részéről. Az 
apostol válasza tömör: „Térjetek 
meg…” (ApCsel 2, 37-38.) – A bűn-
bánat, a megtérés eredeti értelem-
ben annyit jelent, mint az életmó-
dot megváltoztatni.

A járvány okozta szorító féle-
lem, ha csak látszólag is, kezd 
oldódni. A félelem helyett kezdjük 
hát életünket a REMÉNYRE építe-
ni, és akkor a félelem elveszíti 
felettünk a hatalmát. Ilyen meg-
gondolásból választottam a fent 
idézett mondatokat. Valóban, ha a 
jövőbe, a legközelebbi jövőbe 
tekintünk, felmerül bennünk a 
kérdés: „Mit tegyünk?” Az élet, éle-
tünk nem folytatódhat ott, ahol 
három hónapja volt. A világnak és 
benne az embernek más irányt kell 
vennie, ha fenn akar maradni, 
jövőt akar építeni.

„Úgy gondoltuk, örökre egész-
ségesek maradunk egy beteg világ-
ban” – mondta Ferenc pápa. 
Miközben felpörgettük az életün-
ket, mindennapjainkat szinte a 
végletekig, megfeledkeztünk arról, 
hogy saját magunkkal együtt tönk-
retesszük Isten szép világát. Az 
ember mindig többet, a boldogsá-
got hajszolta, és megelégedett a 

pillanatnyi örömökkel és az élve-
zetekkel. Mire van hát szüksé-
günk? – Megtérésre, életmódunk 
megváltoztatására, visszatalálni 
Istenhez.

Isten és ember viszonyának 
újraértelmezése szükséges lett. 
„Az életnek van eleje és vége. Ezt 
megváltoztatni nem lehet, csak 
megbékélni vele. … Az immun-
rendszerünket a stressz és a féle-
lem gyengíti le leginkább. Ez tudo-
mányos tény. S itt kapcsolódik be 
az IMA és a HIT a gyógyításba.” 
(Csókay András idegsebész)

Ha megelégszünk kevesebbel, 
ha kívánságainkat, vágyainkat tud-
juk féken tartani, ha visszatalálunk 
Isten útjára (tíz parancs, a szeretet 
parancsa stb.), ha sikerül visszaál-
lítani életünkbe, családjainkba, 
közösségeinkbe a hűség, a szere-
tet, a megbocsátás erényét, és ha 
maradandó értékekért, igazi érté-
kekért fáradozunk, Istennek tetsző 
életet élve jobbá leszünk, jobbá és 
szebbé tesszük magunk körül a 
világot, akkor imádkozhatjuk és 
kérhetjük őszintén: „Áraszd ránk 
Lelkedet, Istenünk, újítsd meg a 
föld színét.” (103. zsoltár 30.)

Ondavay Tibor
pápai prelátus, plébános

Trianon megítélése napjainkban

Természetes szokás az időnkén-
ti visszatekintés, a számvetés foly-
tatása, a múltbéli cselekedetek 
értékelése és a feladatok számba-
vétele. Ez nyilvánvaló is, mert az 
ember csak saját történelméből 
értheti meg önmagát és tevékeny-
ségét meg a jövőjét. 

Ez a megközelítés fokozottab-
ban érvényes a trianoni probléma 
taglalásánál.  Történeti múltunk 
akármilyen ismerete dacára sem 
tudja senki sem megmondani, mit 
hoz a holnap, új szereplőivel és 
feleletvariációival. 

Meg kell találni a tájékozódást, 
új utat, a helyes rendet jövőbeli 
magatartásunkban, viselkedésünk-
ben és cselekvésünkben. Az erővi-
szonyok megváltozása minden 
vonalon olyan óriási eltolódást 
teremtett, hogy a kibontakozás 
útjait még egyáltalán nem látjuk 
tisztán. 

A körsétát be is fejezhetnénk: a 
táj kietlen, a következtetések lesúj-
tóak, felgyorsult tempóval állják az 
utat a kozmoliberális diktatúra 
tilalomfái. Érdemes Németh László 
véleményét meghallgatni: 

„A magyarság szétesése az utób-
bi években meggyorsult. Gyengült 
a magyarság kohéziója időben is… 
ami magyarságunkra emlékeztet – 
ha múlt, ha szokás, ha irodalom: 
ellenszenvessé lesz. A legnagyobb 
baj, hogy a folyamat ellen védekez-
ni sem szabad. Fennmaradásunk 
gondjairól, szenvedéseiről, azokra 
célozni is: nacionalizmus.”

Közben Párizsban folytatódik a 
trianoni rablódiktátum tető alá 
hozása. Az angol képviselő, Lloyd  
George még a diktátum felülvizs-
gálatát kérte. Beszédében hangsú-
lyozta, hogy a szerződésben 
három millió magyar, azaz a teljes 
népesség egyharmada és a terület 
kétharmada idegen uralom alá 
került.  Millerand francia minisz-
terelnök feleslegesnek tartotta a 

szerződés újratárgyalását.  A 
magyar érdekek pártfogójaként 
ismerhetjük meg Lord 
Rothermerenek a tevékenységét. 
1927. június 21-én cikket írt saját 
lapjában, a Daily Mailben „ 
Hungary’s Place in the Sun 
(Magyarország helye a nap alatt)” 
címen.

Bennünket támogató gondolato-
kat találunk George Roux 1931-ben 
megjelent írásában is.  „A béke-
szerződéseket felül kell vizsgálni” 
című munkájában a következőket 
írta: „Erkölcsileg is, fizikailag is 

lehetetlen, hogy bizonyos államok 
egy tévedésből örökös hasznot 
húzzanak, és hogy Európa kiala-
kulásában tűrhetetlen, hogy igaz-
ságtalan alapokon jöjjön létre.”

A kérdés joggal vetődik föl, mi 
Trianon megítélése napjainkban. 
A rendszerváltást követően az 
utóbbi 10-20 évben Európa térképe 
átrajzolódott. Északon, délen és 
keleten új államok jöttek létre. 
Tehát a „megváltoztathatatlan” 
határok bizony átalakultak. 
Számunkra a kijelölt kényszerpá-
lyán maradva az a lehetőség, hogy 
az elszakított területen élő magya-
roknak biztosítsák a teljes önren-
delkezés jogát. Ez gyakorlatilag az 
anyanyelv szabad használatát, iro-
dalom, kultúra, művészet, a 
magyar identitás megőrzését és az 
iskolarendszer bővítését is jelente-
né. A törvény elfogadásának saj-
nos még számos akadálya van. A 
kozmopolita, globális háttérerők 
működésbe léptek. Egyetemes 
magyar célokat próbáltunk felvá-
zolni. Gondolatokat, érzéseket, 
axiómákat, amelyek egyformán 
maguktól érthetőek, vitán felülál-
lók számunkra. Igaz, csalódás lett 
a nagy tragikus élményünk. 
Gondoljunk csak a tatárjárásra, a 
törökhódításra, Trianonra és az 
1956-os magyar forradalomra. 
(folyt. a 10. oldalon)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy Teszkó Ferenc életének
68. évében, 2020. április 7-én 

elhunyt.
Utolsó útjára 2020. június 
25-én kísérjük a Felsőrészi 

Temetőben.

11 órától a ravatalozó előtt
búcsúztatják családtagjai, 

barátai és ismerősei.
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Menyasszonyi ruhák
készítése és bérbeadása

szalagavatóra!

Több fős érdeklődés esetén
a készlet megadott

helyszínre szállítása is
megoldható. 

www.anikoszalagavatoruha.hu

Bízzunk a keresztény, nemzeti 
elkötelezett hívószavában.

Trianon igazságtalansága egy-
bekovácsolta az országot. Költők, 
írók, művészek ezt a mérhetetlen 
fájdalmat szólaltatják meg műve-
ikben. 

Kosztolányi Dezső: Magyar 
Költők Sikolya…, Vérző 
Magyarország Magyar írók magyar 
területért

Wass Alber: A Hontalanság hit-
vallása

Hontalan vagyok
Mert vallom, hogy a gondolat 

szabad
Mert hazám ott van a Kárpátok 

alatt és népem a magyar

Juhász Gyula: Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem       
De mindig, mindig gondoljunk 
reá…

 József Attila: Nem! Nem! Soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás 
büszkesége

Nem lehet, nem soha Oláhország 
éke!

Nem teremhet Bánát a rácnak 
kenyeret!

Magyar szél fog fújni a Kárpátok 
felett!

Reményik Sándor: Nagy Magyar 
Télben

Nagy magyar télben picike 
tüzek, A lángotokban bízom,…

Szent házi tűz, vagy bujdosó 
zsarátnok:

Boldog vagyok, ha magyar lán-
got látok 

A felsorolás nem teljes; a fájda-
lomban és keserűségben mindenki 
osztozik. A hit és hitetlenség 
összeütközésének világában, 
amint azt a költő is mondja, végül 
is a hit fog felül kerekedni: 

„Hiszek hitetlenül Istenben,

Mert hinni akarok,
Mert sose volt úgy rászorulva 
Sem élő, sem halott.”
(Ady Endre)
Végül összegzésképpen érde-

mes Dr. Balogh Sándor politológus 
cikkét elolvasnunk. A szerző nyu-
galmazott egyetemi tanár az USA-
ban és éppen azt a kérdést taglalja, 
érdemes-e Trianonról beszélni. Dr. 
Balogh Lea Brilmayerre hivatko-
zik, aki a híres amerikai Yale 
Egyetem jogi karának nemzetközi 
jog professzora, a területi igények 
fenntartását tanácsolja.

1990-ben a Yalen tartott egy sze-
mináriumot „Nemzetiségi elszaka-
dás és nemzetközi jog” címen, 
aminek eredményeként 25 oldalas 
cikket írt meg Brilmayer a Yale 
Journal of International Low című 
szakfolyóiratban. Elszakadás és 
önrendelkezés; egy területi értel-
mezés (Secession and Self-
Determination Territorial 
Interpretation) címmel. A magyar 
viszonyokat érintve, persze nem 
jelenti okvetlenül a régi, Trianon 
előtti határok visszaállítását.  

Végül is, ha mi nem hangoztat-
juk Trianon igazságtalanságát, 
akkor ellenfeleink hivatkozhatnak 
Brilmayer érvelésére, hogy tudniil-
lik a magyarok feladták jogukat 
minden határkiigazítására és nem 
lesz joguk Trianon igazságtalan 
körülményeire hivatkozni. 

Ezek azok a gondolatok, ame-
lyek mai is foglalkoztatják a 
magyar közvéleményt. És ha a 
gondolatokat nem hagyjuk ele-
nyészni, akkor az eszme eltökélt-
séget, az elhatározás tetteket, a tet-
tek pedig álmaink beteljesülését 
hozza és akkor a haza, valamint „A 
magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy híréhez” (Petőfi 
Sándor). 

llly László
nyugalmazott egyetemi nyelvtanár

Pályázat

Mezőtúri szálláshelyek is pályázhatnak a Kisfaludy Programban

Magyarország Kormánya 150 milliárd forintot biztosít turisztikai 
fejlesztésekre, a magyarországi szálláshelyek teljeskörű megújítását 

célzó Kisfaludy Program keretében.
Felhívom a legfeljebb 8 szobás mezőtúri szálláshely tulajdonosok 
figyelmét, hogy ők is pályázhatnak a szobánként 1 millió forintos 

támogatásra.
A részletekről az alábbi linken tájékozódhatnak:

https://mtu.gov.hu/cikkek/uj-szakaszaba-lep-a-kisfaludy-
program-1645

Herczeg Zsolt
polgármester

A jelentkezési lapokat e-mailben is elküldhetik az

akorcsok@mezotur.hu címre!
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Új mentőautóval gazdagodott a mezőtúri Mentőállomás

Új, „B” típusú Volkswagen 
Crafter mentőautóval gazdagodott a 
Mezőtúri Mentőállomás május 
27-én. Az átadáson Boldog István 
országgyűlési képviselő, dr. 
Korcsmáros Ferenc, az Országos 
Mentőszolgálat Észak-alföldi 
Régiójának igazgatója, és Herczeg 
Zsolt polgármester méltatta az ese-
mény jelentőségét.

Ezen a mentőállomáson 3 gépjár-
mű teljesít szolgálatot, 24 bajtár-
sam végzi 4 település csaknem 21 
ezer lakosának mentőellátását. 
Csak az elmúlt évben 158 ezer km-t 
tettek meg a mentőegységek,  3 
ezer esetben nyújtottak segítséget, 
magas szakmai ellátást a bajba 
jutott állampolgároknak – mondta 
szakmai köszöntőjében Dr. 
Korcsmáros Ferenc regionális igaz-
gató. Ez az új „B” típusú mentőautó 
olyan technikai újdonságokat tar-
talmaz, ami remélhetőleg nemcsak 
a tervező asztalon, hanem a min-
dennapi mentőmunkában is segíti 
majd a bajtársakat.

- 2010 óta óriásit léptünk előre az 
egészségügyben is, mindezt jól 
szimbolizálja a mezőtúri mentősök 
munkakörülményei, hiszen épült 
egy modern mentőállomás, és ma 
már ott tartunk, hogy még 300 ezer 
km-t sem ért el az eddig használt 
Mercedes típusú mentőautó, máris 

jött helyette egy vadonatúj gépjár-
mű – nyilatkozta Boldog István, 
emellett hangsúlyozta, ha megvan-
nak a jó szakemberek, akkor szá-
mukra biztosítani kell az eszközö-
ket, hogy vigyázhassanak az egész-
ségünkre. A képviselő gratulált a 
mentősök munkájához, az orvos 
szakmának, az Önkormányzatnak, 
és természetesen köszönetét fejezte 
ki Mezőtúr város lakosságának. 

Herczeg Zsolt polgármester 
folyamatos változásokról számolt 
be, hiszen a városi kórház állami 
tulajdonba került, míg az önkor-
mányzatoknál csak a háziorvosi, 
valamint a fogorvosi ellátás maradt, 
nemrégiben pedig a védőnői szol-
gálat is önkormányzati hatáskörbe 
került. -  Folyamatos fejlesztésekről 
beszélhetünk tehát, az irány rend-
kívül pozitív, és remélhetőleg az 
állam, és az Önkormányzat a továb-
biakban is segítségünkre lesz – 
összegezte a polgármester.

Az új mentőgépjárműben már 
számos technikai újdonsággal fel-
szerelt mentőegység található, 
amelyek főleg a betegmozgatást, a 
biztonságos betegszállítást segítik. 
Egy speciális rámparendszerrel, és 
egy olyan, 250 kg-ig bíró ülőkocsival 
bővült a jármű, amely segíti a baj-
társakat abban, hogy a nehezen 
mozgatható beteget könnyebben 
tudják a kocsiba emelni. Emellett 
speciális légrugózással is bír a gép-
jármű, amely a legkedvezőtlenebb 
útviszonyoknál is kiegyensúlyozott 
menetstabilitást biztosít.  A beteg-
tér és a vezető rendszer levegőzte-
tése, klimatizációja teljesen izolál-
ható. Az új mentőautót ünnepélyes 
keretek között adták át a mentőállo-
más dolgozóinak, akiknek segítő, 
életmentő munkája így még haté-
konyabbá válik.

Miskolczi Adrienn

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ORVOSI 
ÜGYELETEK MŰKÖDÉSÉRŐL

Tisztelt Lakosok! Ezúton kívánom 
tájékoztatni, hogy a Központi 
Alapellátási Orvosi Ügyeletre vonat-
kozó eljárásrend a kijárási korlátozá-
sok enyhítését követően sem válto-
zott. Továbbra is a járványügyi meg-
fontolásokat figyelembe véve műkö-
dik az ellátás, azaz az ügyeletet felke-
reső lakosok ellátása csak kikérde-
zést követően - amennyiben bebizo-
nyosodik, hogy nem koronavírus fer-
tőzés gyanús esetről van szó – kez-
dődhet meg. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy az orvosi ügyelet meghatározá-
sa jogszabály (47/2004. (V. 11.) 
ESzCsM rendelet az egészségügyi 
ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről) szerint:  
„ÜGYELETI SZOLGÁLAT A 
HÁZIORVOSOKNAK A SÜRGŐS - A 
KÖVETKEZŐ RENDELÉSI IDŐIG 
NEM HALASZTHATÓ - ORVOSI 
TEVÉKENYSÉGEK ELVÉGZÉSE 
CÉLJÁBÓL SZERVEZETT 
SZOLGÁLATA. 

A koronavírus járvány időszaká-
ban közel 90%-ban csökkent az ügye-
leti ellátást igénybe vevők száma, 
ami azt mutatja, hogy az orvosi ügye-
leti ellátást igénybe vevők száma a 
koronavírus előtti időszakban indo-
kolatlanul magas volt, s az esetek 
többségében az ügyeletet igénybe 
vevők panaszai nem igényeltek sür-
gősségi betegellátást. A koronavírus 

által okozott vészhelyzeti időszak-
ban a lakosok tudatosan, azaz csak a 
valóban sürgős esetek során vették 
igénybe az ügyeleti ellátást! 

 Tisztelettel kérjük, hogy az eny-
hébb betegségre utaló tünetek jelent-
kezésekor szíveskedjenek időben 
háziorvosukhoz fordulni, az egészsé-
gi állapotuk mielőbbi helyreállításá-
nak érdekében, és csak akut, nem 
halasztható megbetegedések esetén 
vegyék igénybe az ügyeleti ellátást, 
és a több napja fennálló tünetekkel a 
háziorvosukat keressék fel!   Az 
orvosi ügyeletben ugyanis a teljes 
lakosságra egy orvos felügyel!  

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETEK 
MŰKÖDÉSÉRŐL 

Az orvos indokolatlan terhelése a 
valóban súlyos betegek ellátását 
veszélyezteti egyfelől azzal, hogy az 
ellátás leköti a kapacitást, másfelől a 
terheléssel a következő betegeke ellá-
tását egyre fáradtabb orvos végzi, 
amiből akár panasz is lehet. 
(Leggyakrabban kommunikációs/stí-
lusbeli panasz, azaz a doktorok felve-
tik a beérkező betegek felé, hogy 
miért nem a háziorvost keresték fel 
panaszaikkal.) 

Köszönjük együttműködésüket! 
Együtt sikerülhet!

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat 2020. 

évben a következő időpontokra tervezi véradó napjait:
június 23.,

Helyszín: Kézműves Ház( 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 56.)

Köszönjük segítő szándékát!
Magyar Vöröskereszt
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Átadásra került a város korcsolyapályája

M e z ő t ú r  Vá r o s 
Önkormányzatának TOP-2.1.2-
15-JN1-2016-00001 azonosítószá-
mú „Zöld kapcsolat kialakítása 
Mezőtúron a rekreációs-, intéz-
ményi- és lakóövezetek között” 
elnevezésű nyertes pályázatán 
belüli eszközbeszerzésnek 
köszönhetően télen-nyáron hasz-
nálható korcsolyapálya várja a 
korcsolyázni vágyókat a 
Vadászház udvarán. A projektből 
számos egyéb fejlesztés valósul 
meg a közeljövőben.

– A pályázaton belüli eszközbe-
szerzések négy fő fejezetre bontha-
tóak. Ebből az egyik a 
Vadászházban található kávézó, 
amely már várja vendégeit. Egy 
másik fejezete a korcsolyapálya. A 
projekt 100 %-os intenzitású, tehát 
Mezőtúr Város Önkormányzatának 
pénzbe nem került. Korábban már 

béreltünk ehhez hasonló pályát, 
most a projekt által meg tudtuk 
vásárolni. Így egy 200 m² területű, 
műanyag lapokból álló, egész 
évben használható, UV álló korcso-
lyapályát tudtunk megvásárolni, 
palánkkal együtt. A beruházás 
összege 11,7 millió forint. Ez az 
összeg nem csak a korcsolyapályát 
tartalmazza, hanem 30 db felnőtt 
korcsolyát és 20 db gyermek kor-

csolyát is – ismertette Herczeg 
Zsolt Mezőtúr város polgármeste-
re. 

Polgármester úr azt is hozzátet-
te, hogy a Vadászház és környezete 
egy újabb közösségi tér lehet 
Mezőtúr városában. Az eszközbe-
szerzésen belül folyamatban van 
még két másik fejezet. A követke-
zőben utcabútorok – padok, aszta-
lok és rongálásbiztos hulladéktáro-

lók – kerülnek megvásárlásra és 
kihelyezésre a pályázat akcióterü-
letén: az Erzsébet-ligetben, vala-
mint a Ligeti-tó és a Szabadság tér 
környékén. A projekt negyedik 
fejezetében különböző játszótéri és 
fitnesz elemek kerülnek beszerzés-
re. Néhány héten belül ezek is fel-
szerelésre kerülhetnek és a lakos-
ság birtokba tudja majd venni.

A Vadászházat üzemeltető 
Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő KN Kft. hamarosan 
beadja a Kisfaludy Programba 
szóló pályázatát, melynek lényege, 
hogy a Vadászházban található 4 
db emeleti szoba korszerűsítésre 
kerülhet, szobánként 1 millió forint 
értékben.

Bodor Márti

„…mit dúdol a szíved ebben a zajban…” - Bemutatkozik a Coming Soon zenekar

Különleges hangzás, nemes 
célok, sokasodó fellépések jellemzik 
a mezőtúri Coming Soon zenekart, 
mely különös színfoltja városunk-
nak. Ismerjük meg hát őket.

Miskolczi Adrienn: Kérlek, 
mondjatok néhány információt a 
zenekar megalakulásáról. (mikor 
alakult, kik a tagok stb..)

 A közös zenélés gondolata 2017. 
decemberében vetődött fel, amikor 
Kiss Tamás (gitár) felkereste a dal-
ötleteivel a mezőtúri Líria Társulat 
vezetőjét, Pete Gergőt (ének). Az ő 
javaslatára hamarosan Kálnai 
Petivel (dob) bővült a létszám, 
majd Nagy Tomival (basszusgitár) 
és Katona Ferivel (szólógitár) 2018 
őszén már úgy néztünk ki, mint egy 
zenekar 14 saját dallal. A fergeteges 
hangulatúra sikerült próbáinkról 
rendszerint Katona Feri gondosko-
dott a Vásár úton, Kálnai Peti bácsi-
nál. Ezúton is köszönjük neki a 
támogatást és a Vásár úti szomszé-
doknak a türelmet a hétvégi hang-
hatások miatt. Éreztük, hogy jó 
volna még valami a zenébe. 2019 
nyarán rátaláltunk Kozma Zsoltira 

(szintetizátor/sampler) aki pontot 
tett a zenei hangzásunkra. 
Tulajdonképpen ehhez a dátumhoz 
köthető a #Coming Soon zenekar 
megalakulása. Jelenleg sajnos 
Katona Ferit nélkülöznünk kell, de 
a helyét továbbra is fenntartjuk a 
csapatban (Hallod Katesz?). 

M. A.: Miért ezt a nevet adtá-
tok?

Egyik pillanatról a másikra jött a 
gondolat és mindenki elsőre rábó-
lintott. Ha nem haragszanak, egy 
kis játékra szeretnénk invitálni a 
kedves olvasókat. Ha valaki úgy 
érzi sikerült megfejteni a név jelen-
tését, akkor azt írja meg nekünk a 
comingsoonzenekar@gmail.com 
e-mail címre. Igyekszünk majd 
valamilyen kis ajándékkal jutal-
mazni azokat, akik fáradtak ezzel a 
kis fejtörővel.

M. A.: Mi jellemző a zenétekre?
Igyekszünk kerülni minden 

olyan dolgot ami, diszharmónia. A 
dallamot és a harmóniát keressük, 
illetve a zenei alázat mellett, a 
„kevesebb olykor több” elvet vall-
juk. A #Coming Soon együttes saját 

dalainak műfaja alapvetően populá-
ris rock, áthallásos keresztény tar-
talmú, magyar dalszövegekkel, de 
nem állunk meg csak egy zenei 
műfaj határánál. A lényeg, hogy 
szerény lehetőségeinkhez mérten, 
esélyt adjunk arra, hogy a zene 
betölthesse a maga szerepét.

M. A.: Milyen célok vezérelnek 
Titeket? Mit szeretnétek átadni a 
zenétekkel?

Persze azt el lehet mondani, 
hogy Tamásnak meg vannak a 
konkrét elképzelései a dalokkal 
kapcsolatban, de a zenekartagok 
személyes motiváltsága más és más 
volt a közös munka kezdeténél. 
Volt, aki csak zenélni szeretett 
volna, valaki bizonyítani, s valaki 
csak jól akarta érezni magát. Aztán 
jött 2018. októbere, amikor Dr. 
Barancsi Áginak köszönhetően a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Gyermekvédelmi Központ és 
Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat támogatásával meg-
rendezésre került drogprevenciós 
programon vettünk részt. Állami 
gondozott gyermekek látogattak 
Mezőtúrra és mi a dalainkkal tema-
tikus műsort adtunk a részükre. A 
nap végén csak ültünk pihegve a 
főiskola aulájában, és valahogy 
érezhető volt mindenkin, hogy 
„Aszta ez most mi volt?”… Olyan 
dózisba kaptuk a tiszta gyermeki 
szeretetet, hogy ott abban a pilla-
natban mindenkit kifordított a saját 
világa négy sarkából. Mindannyian 
nagyon elfáradtunk, mert nagyon 

figyelni kellett minden pillanatra. 
Gergő volt az, aki még akkor is 
ezerrel pörgött. Egyfolytában azt 
mondogatta, hogy „Ez az, ezt kell 
csinálni. Ezt csinálni kell!” A követ-
kező próbán megbeszéltük és 
eldöntöttük, hogy az örömzenélést 
felhasználva regionális társadalmi 
feladatvállalást tűzi ki fő céljául a 
zenekar. Az „Élet több” című dal is 
ennek az eseménynek a hatására 
született meg. Itt láttuk, hogy a 
zene képes megnyitni a bezárt kis 
világokat és képes arra, hogy szere-
tetközösséget hozzon létre nehéz 
élethelyzetekben is. 

M. A.: Milyen terveitek, elkép-
zeléseitek vannak a jövőt tekint-
ve?

Ahogy azt említettük, a társadal-
mi szerepvállalás megadta a fő 
irányvonalat az együttesnek. 
Kimeríthetetlen az elvégezhető fel-
adatok száma ezen a területen saj-
nos az idővel mindig hadilábon 
állunk. A gondos tervezések ellené-
re nálunk valahogy mindig megelő-
zi a szekér a lovat. Azt beszéltük a 
srácokkal, hogy arra használjuk fel 
ezt az időszakot, hogy megpróbál-
juk utolérni magunkat. A színpadi 
hangzáson szeretnénk még javíta-
ni. Van 1-2 dal, ahol a hangszerelé-
sen, illetve a szerkezeten változtat-
nunk kell. Vannak dalötletek, ame-
lyek körvonalazódtak, de még nem 
tudtuk őket színpadképes állapotba 
hozni. Ezek a rövidtávú terveink. 
Közép- és hosszútávon jó lenne 
(folyt. a 14. oldalon)
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Tisztasági csomagokat oszt a Gál Ferenc 
Főiskola Mezőtúron

A Gál Ferenc Főiskola közel 500 
tisztasági csomagja segít Mezőtúron 
a kisközösségeknek a vírusjárvány 
idején.

„A Gál Ferenc Főiskola közösség-
építő tevékenysége Mezőtúron és 
környékén” című EFOP-1.3.5-16-
2016-00709 pályázat 2017 óta sike-
resen valósít meg Mezőtúron és 
Szarvason közösségfejlesztő prog-
ramokat, rendezvényeket.

A koronavírus-járvány a projek-
tek megvalósítását is nehezíti, első-
sorban a közösségi alkalmak, a 
találkozások szervezésében. A GFF 
részéről a mostani segítségnyújtás-
nak ugyanaz a szándéka, ami EFOP 
projektjét is létrehozta: a közösség-
hez tartozás támogató erejének 
megélése. Itt a lehetőség, hogy ha 
most nem is az együttlétekkel, 
hanem a minél több helyi kisközös-
ségekhez való eljutással is megvaló-
suljanak a célok. Ez most sokaknak 
teszi megtapasztalhatóvá a közös-
ség erejét. Ezért a GFF a pályázatá-
ból finanszírozva tisztasági csoma-

gokat állított össze, amelyek a jár-
ványos időszakban segítik a külö-
nösen is fontossá lett személyi higi-
éniát. A tisztasági csomagokat 
május 19-én kezdték osztani 
Mezőtúron rászoruló családok, 
illetve egyedülálló nyugdíjasok 
részére. A közel 500 csomag tényle-
gesen hozzájárul a fertőzés terjedé-
sének csökkentéséhez, mert mind-
egyikben szappan, fertőtlenítő 
folyadék, tisztítókendő, mosó- és 
mosogatószer, gumikesztyű is talál-
ható. A csomagok összeállítása és 
szétosztása Mezőtúr Város 
Önkormányzatának partneri rész-
vételével és áldozatos munkájával 
valósul meg. 

Gál Ferenc Főiskola

bekerülni szép hazánk lelki éle-
tének körforgásába. Őszintén, azért 
ehhez tényleg szükségünk lesz iste-
ni csodára. Utoljára, de nem utolsó 
sorban jó lenne még legalább 5 évig 
ezzel a csapattal azt csinálni, amit 
most csinálunk.   

6. Végül, de nem utolsó sorban 
kérlek, mondjatok néhány lélekerő-
sítő, pozitív gondolatot, mellyel 
szerintetek ezt a fura és nehéz idő-
szakot át lehet vészelni… 

Azt tapasztaljuk, hogy azért min-
denki elővett valamit a régen elfele-
dett tarsolyából. Minden emberben 
ott van valami kis csoda, és ezek 
most napfényre kerültek. Az elzárt-
ság, és a veszély közelsége vissza-
vezet bennünket azokhoz a valódi 
boldogságot jelentő, örömet okozó 
értékekhez, amelyeket a legalapve-

tőbb szeretetközösségben a család-
ban éltünk, élhetünk meg. Lesz 
még elég időnk az élményekre, a 
távolságokra, a büszkeséggel eltöl-
tő pillanatokra, és ez jól is van így. 
Ne legyen most lelkiismeret-furda-
lásunk, álljunk meg nyugodtan egy 
szóra…

„Álljunk meg most egy szóra,
Az érvek hulljanak a porba.

Gyere egy kicsit közelebb, hogy 
halljam,

mit dúdol a szíved 
ebben a zajban.”

Miskolczi Adrienn
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A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás

A Magyar Honvédség a korona-
vírus járvány miatt egyik napról a 
másikra munkájukat vesztett 
embereknek is szeretne alternatí-
vát kínálni.

A kialakult gazdasági helyzet-
ben sok ember megélhetése került 
veszélybe. A honvédség őket is 
szeretné megszólítani, biztos meg-
élhetést és kiszámítható pályaké-
pet kínálva számukra. A toborzás 
folyamatos országszerte, a szak-
emberek azonban arra kérik az 
érdeklődőket, hogy első körben 
lehetőség szerint inkább telefonon 
vagy e-mailben keressék őket, elér-
hetőségeik megtalálhatók a www.
iranyasereg.hu és a www.
hadkiegeszites.hu oldalon.

Az érdeklődők kétféle szolgálati 
forma közül választhatnak: a szer-
ződéses katonai szolgálat folyama-
tos munkaviszonyt biztosít, míg a 
tartalékos szolgálat azoknak szól, 
akik tanulmányaik vagy meglévő 
munkahelyük mellett szeretnének 
részt vállalni a honvédelmi felada-
tokból. A jelentkezési feltételek 
közt szerepel a magyar állampol-
gárság, az állandó belföldi lakó-
hely, a betöltött 18. életév, a bün-
tetlen előélet, valamint az egész-
ségügyi, fizikai és pszichológiai 
alkalmasság.
A megbízható fizetésen és a béren 
kívüli juttatásokon kívül változa-
tos munkakörülmények, valamint 

Fotó: Nagy Ferenc Márton őrvezető 

számos szakmai kihívás várja a 
leendő katonákat: nálunk a tehet-
ségtől, a hozzáállástól és a kitar-
tástól
függ, hogy ki milyen sikeres lesz, 
a honvédség pedig támogatja a 
katonák további szakmai fejlődé-
sét.
Sokan a katona szó hallatán egy-
ből a terepen lévő, aktív harcoló 
katonára gondolnak, viszont a 
támogató beosztások ugyanolyan 
fontos szereppel bírnak és – nem 
utolsó sorban – lehetővé teszik a 
munkavállalóknak, hogy a koráb-
ban megszerzett civil képesítései-
ket is hasznosíthassák.

Személyes jelentkezésre a meg-
szokott rendben, hétfőtől csütörtö-
kig 8:00-15:30 óra között, pénte-
ken pedig 8:00-12:00 óráig van 
lehetőség. A toborzóiroda munka-
társai kérik ügyfeleiket, hogy 
amennyiben a személyes ügyinté-
zés mellett döntenek, előzetesen 
jelezzék érkezésüket telefonon, 
vagy elektronikus úton, elkerülve 
a járványügyi rendszabályok miatt 
előforduló várakozást.

Póczos Nikolett
t. főtörzsőrmester

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Zuppán Ernőné Szabó Ilona
életének 83. évében elhunyt.

Búcsúznak családtagjai, barátai és ismerősei

Figyeljünk a gyermekekre!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság felhívja a 
közlekedők figyelmét, hogy az isko-
lák megnyitásával több gyermekre 
lehet számítani, főleg az oktatási 
intézmények környékén.

Az iskolák működését szabályzó 
kormányrendelet szerint 2020. 
június 2-tól a digitális oktatás mel-
lett az iskolák megszervezhetik a 
tanulók felügyeletét, melynek kere-
tében csoportos és egyéni felzár-
kóztató foglalkozások, napközi, 
szakkör és sportfoglalkozás is tart-
ható lesz.

Az iskolák részleges újranyitásá-
val, az oktatási intézmények kör-

nyezetében megnövekedett gyalo-
gos és kerékpáros forgalommal szá-
molhatunk. A több hetes bezártság 
utáni szabadságérzéstől könnyen 
figyelmetlenné válhatnak a nebu-
lók.

Fokozott figyelemmel és óvatos-
sággal közlekedjenek az oktatási 
intézmények környékén és az isko-
lák előtti kijelölt gyalogos átkelőhe-
lyeknél, legfőképp a reggeli és dél-
utáni csúcsidőben. Kérjük, készít-
sék fel gyermekeiket a biztonságos 
közlekedésre!

(forrás: www.police.hu)
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ELHUNYTAK

Tömösközi Zsigmond élt 89 évet

Kecső Károly élt 83 évet

Lévai István élt 81 évet

Csató Gábor Lajos élt 63 évet

Erdei Mihály Jánosné Miklós Olga Judit

élt 65 évet

Gáspár Károlyné Borsi Katalin élt 78 évet

Oláh Istvánné Török Róza élt 67 évet

Borsos Margit élt 89 évet

Farkas Antalné Blaha Eszter élt 80 évet

Kelemen Béláné Gálya Ilona élt 82 évet

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Június 5-11-ig: 
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5
Tel: 06/56-350-044

Június 12-18-ig: 
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9-11.
Tel: 06/56/550-445

Állatorvosi ügyelet

Június 6-7-én: 
 dr. Szabó Zoltán 
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20/941-5217

Június 13-14-én: 
dr. Begazy Zsolt 
5400 Mezőtúr, József Attila út 9.
Tel: 56/352-265; 06/30/977-

0936

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig,  - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon 
egyeztetés szükséges.  TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Felhívás

Tájékoztatjuk a tisztelt mezőtúri lakosokat, hogy 2020. február 
01-től a Mezőtúri Református temetőket az UNITAS-NAGY BT. 

üzemelteti, ezáltal a temetéseket, és a temetőgondnokságot is az 
UNITAS-NAGY BT. látja el.

Kérjük a tisztelt gyászoló hozzátartozókat, hogy a temetés
ügyintézését a Református temetőkben kezdjék a

temetőgondnoknál.
Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00-ig

Telefonszám: 06 30/5612884 Lévai András
Előre is köszönjük a megértésüket és a bizalmukat.

Tisztelt Olvasónk!
Köszönjük az eddig beküldött 

gyönyörű babaképeket!
Továbbra is várjuk a családba 

érkező újszülöttek képét
névvel, és az anyuka nevével 

ellátva a Közösségi Ház 
facebook oldalára,vagy az 
ujság@mkskft.hu e-mail 

címre.

Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli,
ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.

Várjuk leendő ügyfeleinket!
Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos út 33. szám alatt találja!

Telefon: 06-66/789-322 vagy 06-70/327-47-07


