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Megjelenik kéthetente

Tisztelt Olvasó!
A
főszervező
Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. nevében a Túri
Vásárra vonatkozólag az alábbiakról értesítem.
Herczeg Zsolt polgármester úrral
történt megbeszélést, valamint
munkatársaimmal folytatott szakmai egyeztetést követően tájékoztatom, hogy 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 terület a
tavalyi Városi Gyermeknapon, a
Kárpátia és a P. Mobil koncerteken
bebizonyította, hogy alkalmas
nagyobb tömeg befogadására.

A 2020. évi Túri Vásár időpontja
augusztus 09., melyet az ArTúr
Fesztivál előz meg.
Az elmúlt évben a vásárunkra
jelentkező népművész, kézműves
árusok aránya elérte a 65%-ot.
Törekvésünk 2020-ban, hogy ezt az
arányt növelni tudjuk.
A
főszervező
Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. nevében a Túri
Vásárra vonatkozólag az alábbiakról értesítem.

Ingyenes

Zenés irodalmi est a Magyar Kultúra Napja
alkalmából
Január 20-án (hétfőn) vendégünk
volt Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő és Kautzky Armand színművész.

Recepteket
is
hallhattunk:
Kautzky Armand Vízváry Mariska
színésznőtől idézett jól hangzó étel-

Az előadás a Mezőtúri Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár és a
Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN. Kft. szervezésében került megrendezésre.
A Színes orchideák című esten a
Madách Színház két művésze Wass
Albert, Ady Endre, Weöres Sándor,
Romhányi József, Reményik Sándor
költeményei mellé olyan népszerű
slágerdalokat válogatott, mint a
Meseautó, a Mary Poppinsból vagy
a Macskák című musicalből ismert
slágerek, és természetesen a Charlie
nénje című zenés játék egy-egy részlete.

recepteket, melyeknek nem csak
gasztronómiai értéke van, hanem
egyben olvasmányosak és szórakoztatóak is, ilyen például a pörköltnek
elkészült bájos húsvéti nyuszi történetét elmesélő humorrecept.
Hűvösvölgyi Ildikó játszott a
hangjával, arcával, a mozdulataival,
Kautzky Armand pedig a közismert
bársonyos hangjával nyújtott kellemes kávéházi hangulatot idéző,
könnyed szórakozást.

Bordács László
ügyvezető

Bordács Judit
könyvtáros

Gratulálunk!
Gimnázium dísztermében a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére rendezett
ünnepi hangversenyen került sor,
melyre a kitüntetettet családja,
barátai és Herczeg Zsolt polgármester is elkísérte.
Szívből gratulálunk, és ezúton
kívánunk további sok sikert!

A Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetségének
elnöksége a szervezet legmagasabb
kitüntetésében, azaz KÓTA-díjban
részesítette Csider István citeratanárt. Az elismerés átvételére a
Budai Ciszterci Szent Imre
Író-olvasó találkozó a könyvtárban

3. old.

Túri Kalendárium

6. old.

Búcsú Kádárné Ica nénitől

4. old.

„Képíró gyerekek rejtett kincseiből”

7. old.

Gyökerek és szárnyak

4. old.

Az OÁZIS Benzinkút bemutatja: Újratöltve!

8. old.
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Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt évek rendjének megfelelően 2019. december 02-a és
2020. április 05-e között működteti hóügyeletét a Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, kerékpárutak és járdák gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáit a
téli készenléti szolgálatvezető koordinálja és az Intézményellátó Kft.
szakemberei végzik. Az erről szóló 2019-2020 időszakra vonatkozó téli
forgalombiztosítási terv bárki számára elérhető a www.mturiellato.hu
internetes oldalon.
Kérjük, hogy a járművezetők mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, legyenek figyelemmel a ködre, a
havas, fagyos időjárásra, a csúszós utakra. Nagyobb követési távolságot
tartva, lassabban vezessenek és vigyázzanak az úttest melletti gyalogosokra, nagyon figyeljenek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Véradás
Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tagjai
alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és vásárlások útján tovább gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fellelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újságokat,

használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, akkor ne
dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. Ezt
megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánkban hétköznap 9-12
óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik adományozási szándékukat: +36 20 214 47 56.
A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük. Nem csak
a tárgyi emlékeket gyűjtjük, hanem a szellemi értékeket is, amely
Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy elhallgatták,
ugyanakkor fontos része a város történetének.
Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes adományokkal gyarapították a gyűjteményt!
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András egyesületi elnök

A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat
2020. évben a következő időpontokra tervezi véradó napjait:
• március 24.,
• május 18.
• június 23.,
• augusztus 9.,
• szeptember 29.,
• november 24.,
• december 21.
Helyszín: Közösségi Ház ( 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.)
Köszönjük segítő szándékát!
Magyar Vöröskereszt

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem keressenek az alábbi elérhetőségeken:
Email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Telefon: +3620 380 07 09
			
Boldog István
országgyűlési Képviselő

Kövessen bennünket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Író - olvasó találkozó a könyvtárban
A Gál Ferenc Főiskola és a
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár szervezésében
január
22-én szerdán vendégünk volt Hevesi
Judit és Nyáry Krisztián.
Hevesi Judit fiatal költő, szerkesztő, a Corvina kiadó munkatársa, a
Hálátlanok búcsúja, és a Holnap ne
gyere! című verses kötetek írója,
valamint ő szerkeszti Nyáry Krisztián
köteteit.
Délelőtt alsó tagozatosoknak tartott interaktív irodalomórát, aminek
a végére Judit a gyerekekkel együtt
kitalált és megírt egy komplett mesét.
Mindenki lelkesen, fantáziadús ötletekkel vett részt a történet megformálásában.
Délután felsősöknek és középiskolásoknak „Írjál és szeressél” címmel
rendhagyó irodalomórára került sor,
ahol könyvekről, irodalomról és a
szerelemről Hevesi Judit faggatta a
szerzőt.
Este 17 órakor „Életemnél is jobban” címmel könyvbemutatóval egybekötött író-olvasó találkozón vehettek részt az érdeklődők. Nagyszámú
közönség előtt került sor az irodalmi
estre, melyen Hevesi Judit, a kötet

szerkesztője beszélgetett a szerzővel,
Nyáry Krisztián író, irodalomtörténésszel. A szerző ebben a könyvében
összegyűjtötte a magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb vagy
éppen legfelháborítóbb szerelmes
leveleit, majd jól ismert stílusában
megírta keletkezésük történetét is.
Az est első részében Nyáry
Krisztián a Magyar Kultúra Napja
alkalmából felidézte a Himnusz
keletkezésének és közös imává válásának kalandos, kevésbé ismert
véletlenekkel és tévedésekkel tarkított történetét.
Megtudtuk, miért énekelnek világszerte vallási himnuszként haszid

Doni emléktúra Mezőtúron és környékén

zsidók egy szerelmes magyar virágéneket, mitől magyar az uruguayi és
a paraguayi himnusz.
Ezekre és még sok más izgalmas
kérdésre adott választ előadásában.
Nyáry Krisztián mesélt még többek között Örkényről, Mikszáthról,
és Krúdyról is.
A felolvasott levélrészletek tették
még színesebbé, emberközelivé az
est hangulatát. Egy különös világba
kalauzoltak minket, bepillanthattunk bensőséges szerelmi kapcsolatokba, és a szerelmeslevelekből kiderült, hogy a neves írók, költők ugyanolyan emberek voltak, mint bárki
más.

hagyományőrző egyesületi tagok is
végigkísérték a katonákat. A rendezvény érdekessége még abban
rejlett, hogy a tagok egyike, Lapu
Zoltán főtörzsőrmester kopjafát
készített Mezőhékre és Kétpóra,
melyet szintén megkoszorúztak a
túrán résztvevők.
Köszönet illeti a mezőtúri polgárőrség munkáját, hiszen az ő autójuk által tudták biztonságban végigvinni a menetet. Sárkány Zsolt
kiemelte a települések vezetőinek
és lakosságának segítő együttműködését, így külön köszönetet mondott Herczeg Zsolt polgármester
úrnak is, hogy hozzájárult az
emléktúra megrendezéséhez.

Bordács Judit
könyvtáros

Örömhír
A magyar kultúra napja alkalmából Salánki Anikó pedagógus, írónő
a
Magyar
Irodalomtörténeti
Társaság és a Faludy György
Irodalmi Műhely különdíját kapta
prózaírói tevékenységéért.

Január 11-én (szombaton)
emléktúrára került sor az 1943-as
doni katasztrófa magyar áldozatainak tiszteletére városunkban. A
Mezőtúri
Járási
Önkéntes
Területvédelmi század és a 68-as
területvédelmi zászlóalj tagjainak
szervezésében hatvanan indultak el
Mesterszállásról,
bejárva
a
Mezőhék – Kétpó – Mezőtúr útvonalat, koszorút elhelyezve a települések II. világháborús emlékműinél.
Sárkány Zsolt őrnagy elmondta,
amellett, hogy a doni harcokban
elesett hős, magyar katonákra
emlékeztek, céljuk az volt, hogy az
önkéntes területvédelmi tartalékos
rendszert népszerűsítsék. Az
emléktúra nem csak azért volt
különleges, mert első ízben került
megrendezésre
térségünkben,
hanem azért is, mert a 68-as területvédelmi zászlóalj zászlója, illetve

Beszélt arról, hogy mai rohanó,
technika uralta világunkban már
nem írunk kézzel levelet. Ma többnyire e-mailben kommunikálunk,
ami azonnal célba ér, és azonnal meg
is válaszolható. Az ilyen jellegű írások pedig kitörlődnek az elektronikus postaládánkból. Az internetes
chatelés világában már nem írunk
hosszú szerelmes vallomásokat. Jó
volt egy kicsit visszautazni a régi írók
és költők világába.
A hangulatos program természetesen dedikálással zárult.
Ezúton is mindenkinek ajánljuk
olvasásra Nyáry Krisztián könyveit,
amelyek megtalálhatóak a könyvtárunk állományában és kikölcsönözhetők.
Jó olvasgatást kívánunk!
Köszönetünket fejezzük ki az
együttműködésért a Gál Ferenc
Főiskolának,
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának és a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN. Kft.nek.

A budapesti ünnepségen és
könyvbemutatón Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas és Góg János Juhász
Gyula-díjas költő és mint előadó,
Lukács Sándor színművész is részt
vett. Gratulálunk!

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

Miskolczi Adrienn
Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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GYÖKEREK és SZÁRNYAK
Ismét családtörténeti kiállításra hívjuk a város
lakóit

Ez a mostani a 2015-ben széles
érdeklődést keltett első kiállításunk
továbbgondolása. Az ősöket feltáró
kutatásaink eredményei mellett egyegy villanásra megmutatjuk, merre
tartottak, meddig jutottak egyes
leszármazottak.
Kiállításunk több részre tagolódik.
Legelőször is bemutatjuk a Bodoki
Fodor Helytörténeti Egyesület
Családkutató Tagozatát. Honnan
indult a gondolat 10 évvel ezelőtt:
együtt kutatni a családjaink történetét, és kik segítették az ötlet valóra
váltását. Mit végeztünk egy évtized
alatt, milyen eredményeink vannak.
Mindezt közel 200 fotóval igyekszünk illusztrálni, amelyekből csak
töredék jut a falra, a bőség miatt a
számítógépet is segítségül hívjuk.
A saját famíliánkról szóló mondanivalónkat néhány esetben nem a
szokványos családfák köré fűztük
fel, hanem különleges eszközöket is
igénybe vettünk. Lesz festményekkel
tűzdelt idősor, az életmódot bemutató tanyamakett, egy tősgyökeres
mezőtúri családot bemutató film.
Hogy csak egy-két érdekességet
említsek. Néhány esetben családfa
program segítségét vettük igénybe a
több száz személy adatainak kezelésére. Ezek nem csak a kiállítás időtartama alatt lesznek megtekinthetőek. Terveinkben a folyamatos bővítés és elérhetővé tétel is szerepel,
amelyre a Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület és a Túri Fazekas Múzeum
nyújt majd lehetőséget.

A
következő
rész
a
Katonatörténetek címet kapta, ezzel
igyekszünk felhívni a figyelmet és
méltó emléket állítani a főként a vérzivataros 20. század hadviseltjeinek.
Egyelőre a saját családunkban fellelhető relikviák (fényképek, levelek,
dokumentumok, tábori lapok, tárgyi
emlékek, elbeszélések stb.) alapján
készültek írások, de ezzel szeretnénk a városban egy mozgalmat
elindítani.
Természetesen néhány különleges, vagy éppen az adott korra/helyzetre jellemző, de már a fiatalabb
korosztály számára ismeretlen tárgyat, fényképet, dokumentumot is
felvonultatunk. Ismét lesz olvasósarok, ahol a nyomtatott és kéziratos
családtörténeteket veheti kézbe az
érdeklődő.
Ahogy a mellékelt meghívóból is
látható, a kiállítás megnyitója február 8-án fél 11-kor kezdődik. Minden
érdeklődőt arra bíztatunk, hogy ne
csak a nyitó napra jöjjön, hanem
szánjon időt a Mezőtúr történetét
sajátos nézőpontból bemutató kiállítás anyagának alapos megismerésére. A március 18-ig nyitva tartás alatt,
néhány alkalommal előre meghirdetett időpontban, szívesen tartunk
vetítéssel egybekötött vezetést.
Ezekről az alkalmakról ezen újság
hasábjain értesülhetnek majd.
Ari Ilona
BFHE Családkutató Tagozatának
vezetője

Meghívó
A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait a Bodoki-Fodor Helytörténeti
Egyesület Családkutató Tagozata
Gyökerek és szárnyak című 10 éves
jubileumi kiállításának megnyitójára.
A megnyitó helyszíne:
Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr,
Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)

Közreműködnek: a 45 éves Öcsödi
Hagyományőrző Népdalkör, valamint citerán a mezőtúri Csider István
és Fejes János.
A kiállítás 2020. március 18-ig
látogatható.

2020. január 31.

Búcsú Kádár Istvánné Ica nénitől

Városunkban talán egyetlen
ember sem akad, aki ne hallott
volna
az
Újvárosi
Hagyományőrzőkről. A klub alapítója és vezetője Kádár Istvánné
Lipcsei Icuka volt, aki 1938-ban született Mezőtúron és tősgyökeres
túriként imádta a várost, ahol született. Elmondása szerint, amikor hívták és lehetősége lett volna 1956ban elmenni, maga mögött hagyni
az Alföldet, akkor is nemet mondott, amit soha nem bánt meg.
A nyolcvanas években a szociális
otthonban dolgozott, ahol az idős
emberek foglalkoztatása volt a feladata. Nagyon szerette ezt a korosztályt, rengeteget beszélgetett velük
a régi idők életmódjáról, az egykori
paraszti világ életéről faggatta őket.
Nyugdíjazása után elhatározta,
nem fog otthon tétlenül üldögélni,
így eldöntötte, klubot alakít, melyről maga sem gondolta volna, hogy
ennyire sikeres lesz. Rendszeres,
örömmel várt heti elfoglaltságot
jelentett ez a tagok számára, akik
mindig nagyon várták a következő
hetet, hogy ismét találkozhassanak
és beszélgethessenek.
Szeretettel emlékezünk a folyamatosan ténykedő, az időseket felkaroló Ica nénire.
Az Újvárosi Hagyományőrző
Klub az újvárosi „Színpados

Iskolában” tartotta klubfoglalkozásait sok-sok éven keresztül. A tagság
túlnyomóan a városrész lakói közül
került ki, akiket összekötött a
hagyományőrzés, a kubikus ősök, a
régi idők történelem ismeretének
átadása a fiataloknak. Ica néni a
város egyik meghatározó klubját
vezette, amely tevékenyen és aktív
szervezőként részt vett Mezőtúr
kulturális életében. A „Színpados
Iskolában” nem tudták tartani a
klubfoglalkozásokat, ezért kérték,
hogy más csoportok mellett a
közösségi ház legyen az új „otthonuk”. A kérésnek nagy örömmel tett
eleget az intézmény vezetése,
hiszen egy nagyon értékes közösséggel lett gazdagabb a ház. Ica néni
áldozatos munkával vezette tovább
a közösséget, mindig szem előtt
tartva a tagok érdekeit, akik felé
felelősségteljes szeretettel fordult.
Kifogástalan munkavégzése nyomot
hagyott maga után. Klubtársai elfogadták és szerették.
A városi kulturális programokon
történő részvétel során megmutatkozott kezdeményező, kreatív személyisége, és nagy gyakorlati
tapasztalata.
Az Újvárosi Hagyományőrző
Klub 2017-ben Ica néni vezetése
alatt kapta meg a Jász-NagykunSzolnok Megyei Művészeti Díjat.
Szervezőként időt és energiát
nem sajnálva szívesen és tevékenyen részt vett minden rendezvényen.
Az Újvároson kiemelt figyelmet
fordított a hátrányos helyzetű lakókkal való foglalkozásra, törődésre.
Segítő, kreatív közösségi ember
volt, aki az Újvárosi Hagyományőrző
Klub vezetését munkájának, hivatásának, szívügyének tartotta és mindig örömmel végezte.
A Közösségi ház munkatársai
nevében búcsúzunk Tőled, drága
Ica néni.

ideje: 2020. február 8. (szombat),
10 óra 30 perc
A vendégeket köszönti:
Herczeg Zsolt polgármester
A kiállítást megnyitja:
Csönge
Attila
igazgató,
főlevéltáros (Magyar Nemzeti
Levéltár
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Levéltára)

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

www.mkskft.hu
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A „MEZŐTÚR JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” PROJEKT HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
Mezőtúr Város Önkormányzata
által vezetett konzorcium „Mezőtúri
Járási foglalkoztatási együttműködések”
című,
TOP-5.1.2-15JN1-2016-00007 kódszámú pályázata 322,75 millió Forint vissza
nem térítendő uniós támogatást
nyert el egy széleskörű foglalkoztatási partnerség, valamint képzési és
foglalkoztatási programok megvalósítása céljából.
Mezőtúr Város Önkormányzata
és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal által alkotott konzorcium célja egy jól működő, széleskörű foglalkoztatási partnerség
megvalósítása. A projekt beavatkozási területe a Mezőtúri járás 5 településének a közigazgatási területére terjed ki és hozzájárul a népes-

ségmegtartó erő, az életminőség és
az üzleti környezet javításához, a
helyi gazdaság erősödéséhez, új
beruházások megvalósulásához, a
foglalkoztatottság bővüléséhez.
A projekt közvetlen célcsoportját
a hátrányos helyzetű álláskeresők,
a közfoglalkoztatásból kilépők és
az inaktívak alkotják. A program
célja a paktum szerinti keresletnek
megfelelő munkaerő biztosítása, a
Mezőtúr járásban munkát vállalni
szándékozó, hátrányos helyzetű
álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci
elhelyezkedésének
támogatása.
2019. novemberében a konzorciumvezető,
Mezőtúr
Város
Önkormányzata a projekt konzorci-

umi partnerének, a JNSZMKH kezdeményezésére a Paktum tervezett
fizikai befejezésének (2019. december 31.) hat hónappal történő meghosszabbítását kérte a projekt szabad forrásainak felhasználása érdekében, mely kérelem 2019. decemberében elfogadásra került.
A projekt eddigi szakmai eredményei:
A Kormányhivatal 2017. november 10-én megkezdte a projekt szakmai megvalósítását, a célcsoport
tagok bevonását, a foglalkoztatási
támogatások megítélését. 2019.
december 31. napjáig 269 fő álláskeresőt vont be a projektbe. A
bevont személyek közül 84 fő elhelyezkedéséhez nyújtott a foglalkoztatók részére bértámogatást, 157 fő

elhelyezkedését bérköltség- támogatással segítette elő, 20 fő esetében
önfoglalkoztatóvá válás támogatására került sor, valamint 35 fő munkaerő-piaci elhelyezkedését javította képzéssel.
A projekt tervezett befejezése:
2020. június 30.
A projektről bővebb információt
a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

TÚRI KALENDÁRIUM 2020
A város szimbolikus karácsonyfája alá 2019-ben is odakerült a legújabb Túri Kalendárium. Borítóját a
mezőtúri Virágh László festményei
díszítik. A 330 oldalas kötet naptári
fejezében a Mezőtúri Települési
Értéktár elemei közül tizenkettőre
hívja fel a figyelmet Brakszatórisz
Éva. „Az önkormányzat és hivatal” c.
rovatban Pozderka-Korcsok Anitát,
Tóth Ádámot és Varga Zoltánt ismerhetik meg, a „Cégek és vezetők” fejezetben Gonda Sándort, az Agrohíd
Kft. vezetőjét, Bencsik Bernadettet, a
Pedagógiai Szolgálat vezetőjét és
Bodorik Gyuláné Tecát és családját
mutatják be. Terjedelmesebb írásokban emlékeznek meg Bíró Sándorról
a Posta kiváló vezetőjéről, Búzi Laci
bácsiról és Nagy Zoltán tsz-elnökről,
városunk jeles személyiségeiről. A
köztiszteletben
álló
Németh
Sándorné Ica nénivel, dr. Horváth
Józsefné Marika nénivel, Megyeri
Józsefné Ica nénivel, Bíró Sándorné
Gabikával és Kugyela Anna tanárnővel készült, életpályájukat felölelő
beszélgetéseken kívül, érdekes riportok mutatják be Kelemen Zoltánné
volt anyakönyvvezetőt, Jónás József
vadászpilótát, a sportrajongó Gábor
Lajost, a sztárfotós Borzi Vivient, a
mentős szakápoló Zsosa Jánost, a
világjáró Márki Norbert táncost,
Veresné Kádár Anikót – a mezőtúri
digitális emléktár szerkesztőjét,
Garai Bálint őstermelőt, dr. Gombos
Béla főiskolai docenst és édesanyját,
Gombos Maja nótaénekest, dr. Ecseki
Terézia megyei díjas háziorvost és az
egyik legszebb konyhakertet ápoló
Jász családot.

A „Hitben élni” rovatban meghitt
vallomások olvashatók, pl. Bányainé
Nagy Mária református fő gondnokkal, Németh Józsefné Katika evangélikus presbiterrel, ideszerkesztődött
Juhászné Koppány Márta elgondolkodtató írása is. Szintén itt emlékeznek meg a Belvárosi Nagytemplom
felújítását követő avatóünnepségről.
Ismét gazdag az irodalmi rész,
ahol Anna Castrica, Farkas József és
dr. Keresztes Károly gyönyörű versei,
Salánki Anikó gazdag lelkületű
novellái, és néhány „Mezőtúri morzsa” szerepel Papp Istvántól.
Érdekes cikkekkel mutatkozik be a
Telekinézis című elektronikus diákújság, szerzők: Karsai Zita, Tóth
Anikó, Takácsné Katona Erzsébet
tanárnők és Balogh Nóra, Károly Éva
Viktória diákok.
A
művészeti
fejezetben
Karapancsevné
Jász
Ildikó,
Karapancsev Kristóf, Molnár Éva karnagy, Elek Timi iparművész, Györfi
Sándor szobrász munkásságáról
olvashatnak tartalmas portrékat, és
felidézik a 75 évvel ezelőtt született
Szécsi Pálnak szentelt, városi emléknap eseményeit is.
A sportrovatban a világklasszis
Dévay testvérekről, valamint a
Református Kollégium kiváló testnevelőjéről,
sportmenedzseréről
Tokács Anikóról és a Baukó lányokról: Csengéről, Zengőről és AnnaLucáról olvashatnak.
Az idei kalendárium is bemutatja
az év díjazottjait. Gazdag feketefehér fotóanyag, színes melléklet és
Lévai Magdolna tűzzománcképei
teszik még élvezetessebbé az íráso-

kat.
Szerkesztőségünk gratulál a kötet
elkészítőinek és a felelős szerkesztőnek – Berczeliné Boldog Máriának,
aki a következő gondolatokat írta az
előszóban:
Öt évvel ezelőtt, belső késztetést
éreztem arra, hogy készüljön egy
áttekintés a város kulturális életéről,
mely területnek én is aktív részese
voltam, különböző minőségekben.
Munkám során sok emberrel kerültem kapcsolatba, több közösség létrejöttének voltam támogatója és
működésük hivatalos vagy önkéntes
segítője. Úgy éreztem, hogy a rendszerváltás 25. évében időszerű –egy
kötetbe szerkesztve - bemutatni iskoláinkat, egyházainkat, közművelődési és közgyűjteményi intézményeinket, minden művelődési, művészeti,
alkotó és ismeretterjesztő közösséget, akik formálják és gazdagítják
Mezőtúr lelkét és arculatát. Ezek a
hatékonyan tevékenykedő, egymást
is segítő közösségek meghatározó
résztvevői a város társadalmi életének. A magamra szabott feladatot,
számtalan jó szándékú ember önkéntes támogatásával sikerült elvégezni.
A kötet háromszáz példánya pillanatok alatt gazdára talált és sok pozitív
visszajelzést kapott.
Egy érzés viszont készületlenül
ért: függő lettem, nem tudtam abbahagyni! Ez már az 5. Túri
Kalendárium. Annyi tehetséges,
szorgalmas, sikeres ember kötődik
Mezőtúrhoz, annyi tartalmas életpálya, különleges sors, amit láttatni
kell! Érdemes nyomtatásban is megörökíteni! Köszönet illeti a riportala-

nyokat készséges együttműködésükért, az őszinteségükért, több esetben a barátságukért! Hálás köszönetem Nagyné Nagy Adriennek, a
kiadónak; Szűcs Péternek, a tördelőszerkesztőnek; Mlinárcsek Jánosnak,
a lektornak; a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárnak és a Közösségi
Háznak,
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának,
Gonda
Károlynak, az Actor KFT vezetőjének
- és végül, de nem utolsósorban a lelkes olvasóknak, támogatásukért!
Szerezzen ez a kalendárium annyi
örömet Önöknek is, mint amennyi
szeretettel találkoztunk szerzőtársaimmal a beszélgetések során!
Legyenek részesei a történeteknek,
ismerjenek meg új arcokat, vagy
éppen tudjanak meg többet régi
ismerősökről! Minden írásban van
kapocs Mezőtúrhoz!
Bodor Márti

A Túri Kalendárium kapható a
Dózsa György úti Príma Nyomdában,
Papírboltban és a Kossuth téri
Tourinform irodában.
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„Képíró gyerekek rejtett kincseiből”
A Magyar Kultúra Napja alkalmából több színes program került megrendezésre Mezőtúron. A Magyar
Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük
január 22-én, annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát.

Január 22-én Kissné Mikes Éva
Mezőtúr város díszpolgára, nyugalmazott rajztanár egykori tanítványainak munkáiból rendezett kiállítás
megnyitón vehettünk részt. A tárlat a
„Képíró gyerekek rejtett kincseiből”
címet viseli. A kiállítás keretein belül
batikolt faliképeket, linóleum metszeteket, rajzokat láthatunk, amelyeket 11-13 éves gyermekek, lányok és
fiúk készítettek 1970 -1990 között az
Újvárosi iskola és a Művelődési
Központ szakköreiben.
Az eseményen először Patkós Éva
városi képviselő köszöntötte a megjelenteket
Mezőtúr
Város
Önkormányzata nevében, majd a
műsorban Éva néni unokája, Kiss
Viktória két dalt énekelt.
A továbbiakban Juhászné Patkós
Edit a Karcagi Szakképzési Centrum
Teleki
Blanka
Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Kollégiuma címzetes igazgatója nyitotta meg a kiállítást és emlékezett vissza a szakköri
munkára.
„– Újvárosi diák voltam a 70-es
évek elején. Az akkor fénykorát élő

iskolában kiváló, nagyszerű tanárainktól sokat tanulhattunk a tanórákon. A délutánonként működő szakkörökön oly dolgokkal ismerkedhettünk meg, amire a tanítási órán nem
volt sem idő, sem megfelelő eszköz.
Én rajzszakkörös voltam 4 éven
keresztül Kiss Imréné Éva néninél,
aki most e kiállítást megszervezte,
hogy megismertethesse a 30-40 évvel
ezelőtti tanítványai tehetségét, alkotásait, felidézze a régi hangulatot.
Készítettünk
kisebb-nagyobb
méretű színes zsírkréta, tempera és
akvarell festményeket, linóleummetszeteket, nyomatokat, monotípia
rajzokat és papírdúc figurákat, kompozíciókat, olykor montázst, kollázst. Történelmi és irodalmi alakok,
Hunyadik, Dózsák, János vitézek,
ballada sorozatok, vers illusztrációk
születtek, s a különböző meghirdetett pályázati témák szereplői, hősei.
Aratás cséplés, közlekedés, egészségünk és a víz védelme, a természet
csodái, stb. A sok helyi pályázaton
kívül megyei és országos pályázatra
is készültünk folyamatosan.
Készítettünk kötözött és viaszos
batikmunkákat. Kellett hozzá textilmaradék, padlóviasz, vagy gyertya,
villanyrezsó, textilfesték, újságpapír,
rossz vasaló és nagy-nagy odafigyelés, mert a forró viaszos batikolás
balesetveszélyes művelet.
1975 őszén a Művelődési Központ
akkori
igazgatónője,
Molnár
Sándorné Katika megkérte Éva nénit,
hogy indítsanak be a Petőfi utcai
székházuk falai közt egy városi
batikszakkört. Megkapták az emeleten lévő képzőművészkör termét
közös használatra, ahol nagyobb
rajztáblák, rajzbakok és szekrény állt
a rendelkezésükre, volt víz és
mindennek volt helye. Kaptak villanyrezsókat, viaszt, festékeket,
ecseteket, vasalót, még textíliát is, sőt
rengeteg újságpapírt. E batikszakkörbe is elsősorban az Újvárosi Iskola

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

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)

alkotó gyermekei jártak, de voltak
más iskolákból is. A belépésért nem
kellett fizetni, a szakkör díjtalan volt.
Egymást inspirálva terveztünk, rajzoltunk, kevertük a festékeket és
munkálkodtunk, tanácsot adva egymásnak tapasztalatainkról.
Több ízben rendeztek bemutató
kiállítást Éva néni tanítványainak
munkáiból különböző helyeken. A
Néplap tudósítója többször adott hírt
a megyei néplapban a batikszakkör
kiállításairól, kirándulásairól és sikereiről.
E batikszakköri munka a gyerekekkel 17 éven át tartott. Több mint
száz gyerek ismerte meg ez idő alatt
ezt az alkotói folyamatot, mely mindig sikerélmény forrása volt mind-

A rendszerváltás idején, a
Művelődési Központ átköltözése és
megszűnése után a Szabadság téri
Szabadidő Központban még kapott
helyet a szakkör és alkothattak a gyerekek ott is, de amikor a könyvtár is
átköltözött már elvesztették azt az
önálló terepet, ami nélkül egy ilyen
közösség nem tud létezni. A szakkör
utolsó éve 1992-ben volt.
Az utolsó nagy kiállítást 1990
őszén, a batik szakkör fennállásának
15. évfordulóján rendezték, Boldog
Marika igazgatónő segítségével. A
kiállítást, – melyen több mint 100
gyermekmunka volt látható – dr.
Füstös Jenő nyitotta meg egykori
tanítványok jelenlétében, már itt, az
új helyen, a Jurta teremben.

nyájunknak, hisz a kevésbé ügyes
rajzoló is tudott létrehozni látványos
batikolt képet.
A gyermeknapi nagy városi gyermekrajz kiállításokon, – és az egyéb
gyermekrajz pályázatokon – is ott
voltak a kisebb és nagyobb batikművek, és erősítették az újvárosi iskolát
a díjak, a serlegek elnyerésében.
Voltak közösen alakított nagy munkáink is. Több ilyen jelentősebb
nagyobb munkáért (Muzsika, Szüret,
Béke) kapta meg a Batikszakkör
1978-ban a „Városom Mezőtúr” című
képzőművészeti kiállításon a Nívó
díjat, a város 600 éves ünnepi kiállításán.

Kiállítások után alkotásaikat a gyerekek egy része hazavitte, de néhány
megmaradt, s ezeket a képeket Éva
néni őrizte bizonyságául annak,
hogy a gyerekekben mennyi fantázia
és alkotási vágy él.” – hangzott el a
megnyitón.
Éva néni hálás szívvel köszönte
meg a kiállítás felrendezéséhez nyújtott segítséget. A felrendezett tárlatot
2020. február 22-ig tekinthetik meg a
Közösségi Ház nyitvatartási idejében.
Bodor Márti

Smile Büfé a Közösségi Házban
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, palacsintával, gofrival, üdítővel, édeséggekkel, kávéval, forró csokival és sok
finomsággal várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva tartás:
H-P: 9:30-19:30 ó.
Szo: 9:30-17:00 ó.
Vas: zárva
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Smile Büfé - A mosolygós hangulatért!
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Az Oázis benzinkút bemutatja: ÚJRATÖLTVE!
Városunk – sokak szerint – a változások olyan új időszakát éli, ami már
a hétköznapokban is érzékelhetővé
teszi a fejlődést. De ez nem kizárólag
csak az önkormányzat, vagy a lakókörnyezetükért tenni igyekvő civil
közösségek érdeme. Az élhetőbb
Mezőtúr képét, a lakosság komfortérzetét legalább ilyen mértékben formálja az itt élők ellátásához kapcsolódó mindennapos szolgáltatások
színvonalának javulása is. A megújulásra törekvő helyi üzleti szolgáltatók is mind többet és jobbat akarnak
nyújtani a mezőtúriaknak. A fenti
címhez igazodva – stílszerűen –az
Oázis benzinkút új üzemeltetői csapatát faggattam a sikeres „újratöltés”
titkairól.
Máté József: - Aki az utóbbi hónapokban az Oázis benzinkút felé jár,
egy megszépült, modernizált, igényes környezettel találkozik. Az
arculaton kívül mi változott még?
Oázis: - Sok minden más is onnantól, hogy új tulajdonosként tavaly
májusban átvettük az üzemeltetést.
Kútjainkat soha ki nem apadóvá alakítva, az idehaza elérhető legjobb
minőségű prémium üzemanyagokkal töltöttük fel. Shopunk kínálatát
bővítettük, az árakat csökkentettük.
AdBlue adalék pedig Mezőtúron
egyedül csak nálunk tankolható.
Máté József: - Megújulásotok
egyik jelmondata, hogy „Oázissá tettük a benzinkutat, feltöltődéssé a
tankolást!” Pontosan mit is akar ez
jelenteni?
Oázis: - Azt, hogy mi nem csak az
autódra, hanem rád is gondolunk. Mi
azért vagyunk Oázis, hogy téged is
feltöltsünk. Segítünk, hogy ne csak
az autód, hanem te is lendületben
maradj. Hangulatos kávézó-és
beszélgető sarkunk, vagy a szabadtéri családi piknikasztalunk mind a te
kényelmedet és felüdülésedet szolgálja. Egyik törzsvásárlónk szavaival
élve: az Oázis egy baráti hangulatú
találkozási pont. Olyan hely a mindennapok sivatagában, ahová mindig

jó betérni. És nálunk mindenből úgy
feltankolhatsz, mintha tényleg a sivatagnak vágnál neki. Ez az Oázis személyes üzenete a mezőtúriaknak.
Máté József: - Miből érzik azt a
vevőitek, hogy ez tényleg így van?
Miben mutatkozik meg ez a személyes törődés?
Oázis: - Például abban, hogy
nálunk a magas minőségű termékeket is átlagosnál kedvezőbb áron
vásárolhatják meg, a mosoly pedig
ingyen van, és nálunk sosem fogy el.
Vagy amikor elmondjuk a vevőinknek, hogyan gondoskodhat arról,
hogy autója okos tankolással a legtovább elérjen. Az üzemanyagokhoz és
adalékokhoz való hozzáértésünk sok
mindenre kiterjed, sok olyan teljesítménynövelő, költségcsökkentő praktikát ismerünk és alkalmazunk, amit
vevőinkkel is igyekszünk megosztani. Ezek mind tapasztalati tényeken
és bevált megoldásokon alapulnak,
mivel saját tehergépjármű parkunkat
is eszerint tankoljuk az Oázisban,
ami az üzemeltetésben megtakarítást, motorjaink futásteljesítményében és élettartamában jelentős növekedést eredményez. Persze ez a fajta
segítő hozzáállás még újnak számít
Mezőtúron, de azért egyre többen
értékelik. Azt is kedvezően fogadták
a vásárlóink, hogy már induláskor
szoros árversenyre kényszerítettük a
konkurenciát, letörve ezzel a környék legmagasabb üzemanyagárait.
Máté József: - Ha már szóba
került: van egy nagy és erős versenytársatok a városban. Ilyen nyomasztó közegben mennyire lehet hosszútávon is életképes az Oázis?
Oázis: - Ebbe a vállalkozásba mi
nem kisebb céllal vágtunk bele, mint
hogy kiszáradt kútból a bőség forrásává tegyük ezt a helyet, és azzal a
hittel, hogy a piacot uraló multik
mellett is van igény olyan megbízható helyi szolgáltatóra, aki személyesen figyel oda a vevőire, és minden
tekintetben hajt a minőségre és az
emberek bizalmára. De az is döntő

szempont, hogy létezésünkkel mi
100%-ig a helyi gazdaságot erősítjük,
merthogy a vállalkozás minden
egyes szála Mezőtúrhoz köthető: a
cég, a tulajdonosok, a munkatársak,
a megújulást támogató baráti közösség. Ez mind olyan érték, amit ma
már sok lokális érzelmű mezőtúri
előnyben részesít és egyre több
nálunk tankoló helyi cég is felismer.
Mi pedig erre a tudatosságra építve, a
lokális összetartozás erősítésével is
hozzá kívánunk járulni városunk fejlődéséhez.
Üzemanyagforgalmazóként ezért minden egyes
nap kihívásként éljük meg azt a küldetést, hogy minden szolgáltatásunkkal kimagaslót nyújtsunk, és
élményt jelentsen a mezőtúriaknak
az Oázisban tankolni.
Máté József: - Közismert, hogy ez
a benzinkút régebben nem a megbízható ellátásáról volt híres. Ezzel a
megörökölt hírnévvel mit tudtatok
kezdeni?
Oázis: - Sajnos ez a hely múlt időben arról szólt, mint a mese: hol volt,
hol nem volt. De már Oázisként
olyan nincs, hogy nincs. A múlt bizalomromboló üzeneteit, mint például
az „Elfogyott!/ Zárva!”, végleg száműztük az Oázisból a „Mindig feltöltünk”, és a „Nálunk sosem fogy ki!”
garantált ígéretével. Márka- és piacfejlesztő stratégiánk egyetlen mondatba sűrített esszenciáját pedig még
egy sejk is megirigyelné: „Nálunk
azért nincs száraz kút, mert itt nem a
sivatag terjeszkedik, hanem az
Oázis!” Szerintünk ez elég jól érzékelteti a végbement változásokat, és
tiszta lapot ad a helynek.
Máté József: - Igaz, de mostanra
mennyire tudott eljutni ez az üzenet
a mezőtúriakhoz?
Oázis: - Tudjuk, hogy a jó hír mindig lassabban terjed, mint a rossz. De
ezen nehézségek ellenére is azt
tapasztaljuk, hogy egyre több autó és
autós oltja a szomját az Oázisban.
Azért választanak minket, mert mi
kis benzinkútként is nagyon adunk a

minőségre és értékelik azt a természetes törekvést, hogy mi minden
tankolásból a legtöbbet szeretnénk
kihozni nekik. És hogy a „teszek rá”
helyett, a „teszek érte” az első.
Máté József: - És ha vevőként még
mindezek ellenére is bizonytalankodnék, mivel győznétek meg?
Oázis: - Mi hiszünk abban, hogy
ordas marketinghazugságok nélkül is
lehet őszintén, kedvesen és hitelesen
kommunikálni a pozitív változásokat. Ehhez igazodva indítottuk el
„szellemesen” jópofa kis reklámkampányunkat Aladdin és a Dzsinn
főszereplésével, hogy még több
mezőtúri autós fogadjon a bizalmába
bennünket, és mindenkiben tudatosuljon változáshozó üzenetünk:
„Ahol eddig száraz kút állt, ott most
lett egy Oázis, és ha mindig nálunk
tankolsz, eljutsz sokkal tovább is!”
Máté József: - Végezetül egy
nagyon aktuális kérdés, ami sok
mezőtúri autóst érinthet. Mire figyeljünk oda az új E10-es benzin tankolásakor?
Oázis: - Mindenekelőtt arra, hogy
autónk kompatibilis-e az újonnan
bevezetett E10-zel, és hogy a gyártó
teljes mértékben támogatja-e az
adott típushoz ezt az új üzemanyagot. Nem hivatalos forrásként ennek
ellenőrzéséhez leginkább egy
magyar fejlesztésű új keresőoldalt
ajánlanak (www.e10check.hu), ahol
több tízezer autótípus E10 kompatibilitását lehet lecsekkolni. De ezt a
témát kérdezés nélkül is előhoztuk
volna, merthogy egy bővebb tájékoztató anyagban is foglalkozni kívánunk majd vele. Búcsúzásként pedig
minden mezőtúri autóst arra biztatunk, hogy jöjjenek ki az Oázisba,
ahol személyesen is megtapasztalhatják a velünk való feltöltődés élményét, és többek között az új E10-es
benzin kérdéséről is tájékozódhatnak.
Máté József

Tisztelt Mezőtúriak!

Kövessen minket a facebookon is:

Legújabb főzős műsorunkba keresünk olyan vállalkozó
szellemű embereket,
akik szívesen bemutatnák kedvenc receptjeiket adásunk
keretein belül.

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Elérhetőségünk: (70) 673 0110

MVTV szerkesztősége
Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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mezőtúr és vidéke
Tájékoztató a téli síkosságmentesítésről

Nincs olyan esztendő, amikor ne
merülne fel a kérdés, kinek a dolga
a csúszásmentesítés bizonyos közterületi szakaszokon. Az ugyanis
már régóta egyértelmű, hogy hiába
tartozik egy-egy terület az önkormányzathoz, bizony vannak olyan
szakaszok, amelyeknek rendbetétele és rendben tartása a lakosság
feladata. Ilyen a fűnyírás nyáron és
a csúszásmentesítés a téli időszakban.
Számos esetben fordul elő, hogy
a csapadék nehezíti a közlekedést.
A biztonságos közlekedés érdekében a Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő
Közhasznú
Nonprofit Kft. munkatársai folyamatosan végzik az önkormányzati
kezelésű
utakon
a
síkosságmentesítést, a hó eltakarítást. A csapadék mennyiségétől és
fajtájától függően kerültek meghatározásra a védekezési fokozatok.
Az I. készültségi (citromsárga)
fokozat utak, járdák várható jegesedése esetén, illetve amikor a lehullott hó nem éri el 5 cm-t, megkezdődik a járdák, buszvárók és kerékpárutak síkosságmentesítése. A II.
készültségi (narancssárga) fokozat
az 5 cm-t meghaladó lehullott hó
vastagság kialakulása esetén lép
életbe. Ekkor kezdődik az utak tisztítása a rendelkezésre álló személyzet és gépi eszközpark teljes bevonásával. A III. készültségi (piros)
fokozat lép életbe, amikor 15 cm-t
elérő, vagy meghaladó a hó vastagság, illetve folyamatos a hóesés.
Rendkívüli állapot a 25 cm-t meghaladó hó vastagság esetén lép életbe. A szükséges idegen erő bevonásáról - a társaság ügyvezetőjével
egyeztetve - a polgármester dönt. A
feladatok végrehajtására az alábbi
anyagok állnak rendelkezésre az
Intézményellátó Kft. telephelyén:
25 t só (ipari), 40 m3 fűrészpor,
továbbá 3 q Útkáli Progress környezetbarát síkosság-mentesítő anyag.
Az állami tulajdonú, belterületi
utakon ezeket a feladatokat a
Magyar Közút végzi. Előfordulhat

olyan helyzet, hogy az útkereszteződésekben mégis hó nehezíti a
közlekedést. Gyakran van szükség
ezeken a helyeken a kézi hó eltakarításra, amely miatt a munkák lassabban haladnak.
Azt fontos tudnia mindenkinek,
hogy saját háza, vagy üzlete, egyéb
ingatlana előtt milyen kötelezettségei vannak. A közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
szóló 8/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet szabályozza, hogy az
ingatlan tulajdonosa (kezelője,
használója) köteles gondoskodni
az ingatlan előtti gyalogút tisztántartásáról (hó eltakarításáról,
síkosságmentesítéséről). A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az,
aki az ingatlan használójaként a
rendelet előírásait nem tartja be.
Belterületen a közutak kivételével tilos a hagyományos só használata!
A
346/2008.
(XII.
30.)
Kormányrendelet értelmében 2010.
szeptember 1-jétől csak olyan
anyag szórható a járdára, amelyik
nem veszélyezteti a fás szárú
növény egészségét; fák és bokrok
közelében nátrium-klorid-tartalmú,
azaz hagyományos sót tilos használni. A legjobb eszközök a kvarchomok, a zeolit, illetve a jeget is felolvasztó acetát alapú készítmények, vagy a kalcium-kloridos
mészkő granulátum.
Mezőtúr zöld területekben gazdag, ezért az önkormányzat arra
kéri a lakosságot, hogy környezetbarát síkosság mentesítő anyagokat
használjanak. Közös érdekünk a
balesetek megelőzése és környezetünk megóvása.
(További tájékoztatás található:
h t t p : / / w w w. m t u r i e l l a to . h u /
kepek/telforgalomterv2019.pdf)
Herczeg Zsolt
polgármester

Tell Vilmos Darts Klub, Cricket Verseny
2020.01.12.
1.hely: Buzafi József
2.hely: Hajdú Róbert Pinki
3.hely: Csikós Attila
4.hely: Nagy Roland
5.hely: Patkós Zsolt Füles
5.hely: Papp Károly
5.hely: Veres Imre
5.hely: Hodos András
6.hely: Svaier Tamás
6.hely: Kiss Erik

6.hely: Láposi Zoltán
6.hely: Kerékgyártó Antal
6.hely: Csató Gulliver Gábor
6.hely: Bartos Péter
6.hely: Takács Dóra
6.hely: Gaál Zoltán
Gratulálunk a versenyzőknek!
A következő darts verseny, a Tell
Vilmos Sörözőben, február 15.
501 Dko.
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Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018

Az időskori depresszió
Talán nem is gondolnánk, hogy
az idősebb korosztály körében
milyen gyakori a depresszió megjelenése. Gyakran aluldiagnosztizált
betegség, mivel a tüneteit (pl.
lehangoltság, étvágytalanság, alvászavar, súlycsökkenés) általában
életkori sajátosságnak tekintik,
illetve más testi, krónikus vagy
pszichiátriai megbetegedés jellemzői kerülnek előtérbe, melyekkel
inkább fordulnak orvosi segítséghez az idősödő személyek.
Azonban az átlagéletkor növekedésével egyre több 60 év feletti embernél jelennek meg a depresszió tünetei, akár a lakosság 15%-át is érintheti a betegség, mégis észrevétlenül, kezeletlenül maradnak a betegek. Ez viszont számos veszélyt
hordoz magával: növeli az öngyilkosság kockázatát, lelki eredetű
problémákra visszavezethető testi
tünetek megjelenését, rontják a
már meglévő betegségek gyógyulási esélyeit, a betegek és családjaik
életminőségét. Ezért is fontos, hogy
ezzel a témával bővebben is foglalkozzunk.
Milyen tényezők játszhatnak
szerepet az időskori depresszió
kialakulásában? Egyrészt beszélhe-

tünk biológiai okokról: testi, idegrendszeri megbetegedés (pl. diabétesz, Alzheimer-kór, Parkinson-kór)
melléktüneteként, krónikus (általában nagy fájdalommal, életminőség-romlással járó) betegség
másodlagos kísérőjeként, az érzékszervek működésében bekövetkező
csökkenés következményeként. A
biológiai tényezők mellett azonban
a szociális élet változásai is elősegíthetik a betegség kialakulását:
megváltozott életkörülmények (pl.
nyugdíjba vonulás), társas támogatás hiánya. Emellett ebben az életkorban egyre több olyan élethelyzettel kell szembenézniük a személyeknek, amelyekkel való megküzdés nagy kihívást, nehézséget
jelent: barát/élettárs halála, gyermekeik „kirepülése”, függetlenedése, melyek az egyedüllét érzését
erősíthetik; fizikai állapot romlása,
mindennapi tevékenységek elvégzésében való gátoltság, melyek az
értéktelenség, céltalanság érzését
eredményezhetik; anyagi gondok
megjelenése, melyek az egzisztenciális fenyegetettség gondolatait
okozhatják.
Melyek azok a jellemzők, amelyekre érdemes odafigyelni, mert

depressziós megbetegedésre utalhatnak? A depresszió általános
tünetei például a tartós lehangoltság vagy szomorúság érzése, az
öngyilkossággal, halál gondolatával
való foglalkozás. Előfordulhat,
hogy az idősödő személy kevésbé
érdeklődik a korábban számára
örömet okozó tevékenységek iránt,
üresnek, értéktelennek érzi az életét. Az idősebb korosztály esetében
ezen tünetei közül leginkább a
lehangoltság, a figyelmi vagy koncentrációs zavarok, memóriaromlás, gondolkodás zavara, az inaktivitás, alvászavar a legjellemzőbb.
Továbbá az is megállapítható, hogy
a serdülőkorúak mellett ez az a korosztály, ahol az öngyilkossági kísérletek száma megnövekedett, illetve
gyakrabban végződik halállal a próbálkozásuk.
A betegség felismerése azért is
nehezített, mivel az idős emberek
hajlamosak arra, hogy a depressziós tüneteikről panaszkodjanak,
nem igénylik az ezzel kapcsolatos
orvosi ellátást. Gyakran előfordul
az is, hogy szégyellik ezen panaszaikat, nem szívesen beszélnek emiatt a tüneteikről. Előítéletekkel rendelkeznek a pszichiátriai vizsgála-

tok iránt, vagy épp félnek a kezelés
folyamatától, költségeitől.
Mindezek ellenére nagyon fontos, hogy az idősebb korosztály
problémáira (mind testi, mind
lelki) is nagy hangsúlyt fektessünk,
és az életkorral járó változásokkal,
kihívásokkal való megküzdésüket
segítsük. Erre lehetőség nyílik Lelki
Egészségközpontunkban is, ahol
próbáljuk a hasonló problémákkal
hozzánk forduló személyeket támogatni, előrehaladásukat, gyógyulásukat segíteni.
Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda-LEK
5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Január 28. - Az adatvédelem nemzetközi napja
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság adatvédelemhez kapcsolódó prevenciós
tanácsai. Január 28. az adatvédelem nemzetközi napja
Az adatvédelem napjának célja,
hogy tájékoztatást adjon az adatvédelemről, és felhívja a figyelmet
annak fontosságára.
Mi az adathalászat?
Az adathalászat során általában
e-mail, SMS vagy közösségi média
hálózaton keresztül küldött üzenet
formájában igyekeznek adatokat
kicsalni, de előfordulhat, hogy telefonon keresik fel a gyanútlan áldozatot.
Hogyan ismerhető fel egy adathalász próbálkozása?
Az áloldalak sokszor kinézetükben, szerkezetükben nagyon
hasonlítanak az eredeti oldalhoz,
más esetben azonban csak az adott
cég arculati elemeit (színek, logók)
alkalmazzák egyszerűsített formában. Ha az Ön által kapott e-mail
tele van nyelvtani hibával, magyartalan, akkor az csalásra utaló jel

lehet. Ha egy Ön által ismeretlen
személytől e-mailt vagy azonnali
üzenetet kap, ami egy eboldalra irányítja el, ahol be kell jelentkeznie,
akkor legyen óvatos! Ha ez a személy sürgeti Önt a jelszavának,
vagy bármilyen személyes adatának megadására, gyanakodjon!
A levélben használt megszólítás
általános, nem szerepel benne a
címzett neve.
Az üzenetben kérik, hogy a megadott linken frissítse jelszavát!
Az áldozattá válás elkerülése
érdekében fogadja meg tanácsainkat!

Mindig ellenőrizze, hogy a feladó
valóban az, akinek állítja magát!
Ha egy ajánlat túl jónak hangzik,
akkor legyen gyanakvó!
Ha gyanúsnak találja a küldeményt, ne nyissa meg az emailt és
ne kattintson semmilyen hivatkozásra!
Hívja fel a bankját vagy pénzügyi
intézetét, mert ők meg tudják erősíteni, ha probléma van!
Ne kattintson ismeretlen hivatkozásokra!
Felhasználónevet és jelszót csak
tanúsítvánnyal rendelkező (httpselőtagú) oldalon adjon meg!

Kapcsolja ki a böngészőben a jelszavak automatikus megjegyzésére
szolgáló funkciót!
Használja a bankok által nyújtott
biztonsági SMS szolgáltatásokat, és
ügyeljen arra, hogy mobiltelefonja
lehetőleg mindig Önnél legyen.
Bankkártya
adatait
(bankkártyaszám, lejárati dátum,
CVV/CVC2 kód) csak olyan weboldalakon adja meg, amelyeket ismer
és megbízhatónak tart! E-mail üzenetben vagy bármilyen felugró felhívás során soha ne adja meg ezeket!
Ha
megtörtént
a
baj:
Haladéktalanul változtassa meg jelszavát!
Értesítse az esetről az érintett
szervezetet!
A szolgáltatók többsége az ilyen
jellegű bejelentések fogadására,
külön erre a célra kijelölt e-mail
címet tart fent.
Amennyiben anyagi kár is bekövetkezett, tegyen feljelentést!
(forrás: www.police.hu)
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közéleti lap

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

Csató Kinga Tímea
(Búsi Tímea)

Gergely Hanna
(Kutich Dóra)

Grósz Liliána Szandra (Gyenes Mónika)

Lakatos Noémi
(Csernák Vivien)

Martinák Vivien
(Mészáros Réka)

Nagy Csenge Jázmin
(Tóth Anita)

Nagy Gergő
(Rómer Anna)

Patkós Csongor
(Mészáros Renáta)

ELHUNYTAK

Szujó Zille
(Nagy Bianka)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Január 31-február 6-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Február 7-13-ig
Városháza Gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Február 1-2-án
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936
Február 8-9-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel.: 06/30/239-9343

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
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Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
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Raffael Attila élt 37 évet
Simon Gusztáv élt 72 évet
Fórizs Istvánné élt 92 évet
Forján Lajos Gáborné élt 72 évet
Kádár Istvánné élt 81 évet
Szabó István élt 71 évet
Farkas Istvánné élt 83 évet
Ladnai Imre élt 59 évet
Bíró Lajosné élt 77 évet
Jóni Barnabás élt 67 évet
Nyitrai Mátyásné élt 80 évet
Kávási Mihályné élt 70 évet
Szalai Mihályné élt 54 évet

Nyugodjanak békében.

Lapzárta: 2020. február 05. (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.

