
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XCII. évfolyam 04. szám 2020. február 28.

 Kiváló eredményeket értek el a mazsorettesek 6. old.

 Az MRK állja a sarat 5. old.

 Farsang a Közösségi Házban 1. old.

 Életutak - Gonda István 9. old.

 Sporthírek 7. old.

 Szenior Örömtánc Mezőtúron 6. old.

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Farsang a Közösségi Házban

A farsang vízkereszttől hamvazó-
szerdáig, azaz január 6-tól a nagy-
böjt kezdetéig tart. Pontos időpont-
ja nincs, mert ez egy mozgó ünnep, 
hiszen hamvazószerda minden 
évben máskor van.

A farsang hangos mulatságait 
egy középkori hiedelem teremtette 
meg. A középkori emberek azt hit-
ték, hogy a tél utolsó napjaiban a 
Nap elgyengül és ártó szellemek, 
boszorkányok kelnek életre. A jel-
mezes felvonulás, a zajok, a boszor-
kánybábu égetése éppen ezen ártó 
lények elüldözését volt hivatott 
megvalósítani. Sok helyen tüzes 
kereket görgettek, nagy máglyákat 
raktak, mert úgy hitték a tűz ereje 
segíti a Napot, hogy újra erőre kap-
jon. Eredetileg azért öltöztek jel-
mezbe, hogy elűzzék a rosszat és a 
hideget. A régi babonákat mára 
elfeledték az emberek, de a jelme-
zes felvonulások megmaradtak. 
Egyes helyeken a régi népszokáso-
kat is őrzik.

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN Kft. munkatársai 2020-
ban is szeretnék ápolni a hagyomá-
nyokat, így a farsangi népszokások 
jegyében megszervezte a Farsangi 
Mulatságot a Közösségi Házban, 
február 21-én. 

16 órától vártuk a szórakozni 
vágyó kicsiket és nagyokat, a kéz-
műves asztal szinte azonnal meg-
telt alkotó gyermekekkel. A jelmez-
versenyre több, mint 20 regisztrá-
ció érkezett, köztük volt aki egyéni-
leg és voltak, akik párban bújtak 
jelmezbe. A három tagú zsűrinek – 

Róka Évának, Kovács Anettnek és 
Fróna Krisztinának – nem volt egy-
szerű dolga. A felvonulást követő-
en, amíg a zsűri elvonult az ered-
mények meghozatalára, Hevesi 
Imre bácsi zenés interaktív műsora 
vette kezdetét, aki nem csak a gyer-
mekeket, hanem a felnőtteket is 
bevonta előadásába. Az ingyenes 

teaházban mindenki átmelegedhe-
tett, valamint természetesen a far-
sangi fánk sem maradhatott el a 
délutánról. Hevesi Imre koncertje 
után ítészeink kihirdették az ered-
ményeket. A nehéz helyzetet mi 
sem bizonyította jobban, hogy 4 
különdíjat osztottak ki a jelmeze-
sek között. A dobogósok nyere-

ménytortáit a Tibi Cukrászda bizto-
sította, melyet ezúton is köszö-
nünk!

Az eredmények a következőkép-
pen alakultak:

Különdíj: Soltész Dóra (8 éves) – 
Varázsrakéta

(folyt. a 2. oldalon)

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzata
Tisztelettel meghívja Önt és családját 2020. március 15-én az 1848/49-
es Forradalom és Szabadságharc 172. évfordulója alkalmából rende-

zett ünnepségre.

Ünnepi programok:
10.00 órakor ÜNNEPI ISTENTISZTELET

Igét hirdet: Gyurasicsné Uherkovich Éva református lelkész
Helye: Belvárosi Református Nagytemplom

valamint
10.00 órakor SZENTMISE HAZÁNKÉRT 

Helye: Római Katolikus Templom
Misét mutat be: Ondavay Tibor pápai prelátus

11.00 órakor: VÁROSI ÜNNEPSÉG
Ünnepi beszédet mond:

Király Imre a Karcagi Szakképzési Centrum Mezőtúri 
Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgató-helyettese

A műsorban közreműködnek: Liszi Melinda és Szász Borisz a 
Békéscsabai Jókai Színház színművészei 
Föltámadott a tenger... című előadásukkal

Helye: Kossuth Lajos tér
Emlékezzünk együtt március 15. hőseire!

13.00 órakor: 
Vargáné Györfi Erzsébet keramikus - szobrász, népi iparművész 

„Gyökerek és szárnyak” című kiállítása
Helye: Városi Galéria, Múzeum tér 1.
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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

Véradás

A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat
2020. évben a következő időpontokra tervezi véradó napjait:

március 24.,
május 18.
június 23.,

augusztus 16.,
szeptember 29.,
november 24.,
december 21.

Helyszín: Közösségi Ház ( 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.)
Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

Közlemény

2017 nyarán a Polgármesteri Hivatalban a segélyezés kapcsán észre-
vettem, hogy a területen visszaélés történhet. Ezt a gyanúmat jeleztem 
dr. Enyedi Mihály jegyzőnek, aki azonnal a hivatal segélyezési folyama-
tának belső ellenőrzését rendelte el. A vizsgálat megkezdését követően 
rövid időn belül beigazolódott a gyanúm, szabálytalanságok történtek. A 
feljelentés nyomán a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság jelenleg is nyomozást folytat.

2017. október 12-én Nagy Kálmán a Hatósági Osztály akkori vezetője 
összehívta az osztály dolgozóit és arról tájékoztatta őket, hogy a segélye-
zéssel kapcsolatos visszaéléseket Herczeg Zsolt polgármester és Batta 
Attila Viktor alpolgármester utasítására hajtotta végre.

Ezt követően Batta Attila Viktor alpolgármesterrel együtt Nagy Kálmán 
ellen nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt feljelentést tet-
tünk. A Szolnoki Járásbíróság 2020. január 10-én személyes meghallga-
tást tartott, melynek a célja az volt, hogy a feleket kibékítse. Sértettként 
Batta Attila Viktor képviselő úrral együtt elfogadtuk a feljelentett Nagy 
Kálmán szóban tett azon vállalását, mely szerint 2020 február végéig egy, 
a mezőtúri helyi lapban megjelentetett sajtóközleményben nyilatkozatot 
tesz közre, melyben az eljárás tárgyát képező közlését visszavonja.

Herczeg Zsolt
polgármester

Közlemény

Alulírott Nagy Kálmán kijelentem, hogy 2017. október 12. napján a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán, az általam 
összehívott értekezleten, a jelenlévők előtt tett kijelentésemet, mely sze-
rint a segélyezéssel kapcsolatos visszaéléseket Herczeg Zsolt és Batta 
Attila Viktor utasításra hajtottam végre jelen közleménnyel visszavo-
nom. 

Nagy Kálmán s.k.

Ökrös Kata, Ökrös Mira (12 és 1 
évesek) – Seriff és Katica

Vida Noémi (4 éves) – Cukorka 
hercegnő

Dúzs Boglárka, Dúzs Hanga (12 
és 2 évesek) – Cicalány és egérlány

III. helyezés: Major Regina és 
Vendel (9 és 2 évesek) – 
Hattyúhercegnő és hercege

II. helyezés: Balázs István (5 
éves) – Robot

I. helyezés: Bokor Hanna (9 
éves) – Szennyezett Föld

A díjazottaknak szívből gratulá-
lunk és bízunk abban, hogy azok 
sem mentek csalódottan haza, akik 
idén nem állhattak a dobogóra. 

Az eredmények kihirdetése után 
indult a fáklyás felvonulás a Petőfi 

téren megrendezett II. Mezőtúri 
Karneválra, ahol elégettük a télűzés 
jegyében a kiszebábot. A babona 
szerint a kiszebáb égetése megsza-
badítja az embereket minden baj-
tól. A programok ezután a Petőfi 
téren folytatódtak tűzzsonglőr 
show-val és Pápai Joci műsorával.

Köszönjük támogatóink segítsé-
gét! Támogatóink voltak: Mezőtúr 
Város Önkormányzata, Tibi 
Cukrászda, Róka Éva, Kovács Anett 
és Fróna Krisztina.

Bodor Márti

Meghívó

Mezőtúr Város Önkormányzata, valamint a Mezőtúri Közművelődési 
és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mezőtúri Művészeti 

Közalapítvány tisztelettel meghívja Önt és családját 
„Gyökerek és szárnyak” című kiállítására.

A kiállító: Vargáné Györfi Erzsébet keramikus - szobrász, népi
iparművész

A kiállítás megnyitó ideje: 2020. március 15. 13 óra
A kiállítás helyszíne: Városi Galéria, Mezőtúr  (Múzeum tér 1.)
Köszöntőt mond: Herczeg Zsolt, Mezőtúr Város polgármestere

A kiállítást megnyitja: Prokai Gábor kuratóriumi tag
(Mezőtúr Művészeti Közalapítványa)

A kiállítás megnyitón közreműködik:
Béke Csaba zenész és énekmondó

A kiállítás 2020. április 18-ig tekinthető meg.



 2020. február 28. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   3

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Képviselő-testülete

2020. március 12-én (csütörtökön), 15.00 órakor

közmeghallgatást tart, amelyre ezúton meghívom.

A közmeghallgatás helye: Városháza Díszterme 

(I. emelet 9.)

Herczeg Zsolt
polgármester

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Pályázati felhívás

Mezőtúr Város Önkormányzatának 
Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír ki 
– a 2011. évi CLXXV. törvény előírá-
sainak megfelelő – az önkormányzat 
területén működő civil szervezetek 
2020. évi támogatására.

A pályázat benyújtásának (pos-
tára adásának) határideje: 2020. 
április 15.

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2020. május 8. 

A pályázat benyújtásának 
módja: 

A pályázat benyújtása az e célra 
készített formanyomtatványon tör-
ténhet, mely letölthető a www.
mezotur.hu weboldalról, valamint 
személyesen igényelhető a Mezőtúri 
Közös Önkormányzati Hivatalban 
Tóth Ádám közművelődési, sport és 
civil ügyintézőtől.

A pályázati adatlap mellé csatol-
ni kell: 

Igazolást arról, hogy a 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján a szervezet 
bejegyzett civil szervezetnek számít.

A pályázati adatlapot hiánytalanul 
kell kitölteni, a pályázat benyújtása 

után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A hiányosan vagy késve benyújtott 
pályázatok nem támogathatók.

A pályázat benyújtásának helye: 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal titkársága Mezőtúr, Kossuth 
L. tér 1.

A borítékon fel kell tüntetni: 
„Civil pályázat 2020”.

A beadott pályázatok elbírálásáról 
Mezőtúr Város Önkormányzatának 
Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről a 
döntést követő 15 napon belül érte-
sül a pályázó. A nyertes pályázó 
szervezetekkel az Önkormányzat 
támogatási megállapodást köt. A 
támogatás kifizetésére a szerződés 
aláírását követően kerül sor.

Amennyiben a pályázattal kapcso-
latban valamilyen kérdése merülne 
fel, keresse Tóth Ádám közművelő-
dési, sport és civil ügyintézőt (tel: 
56/551-913, e-mail: toth.adam@
mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
 polgármester

Lakossági tájékoztató kutak engedélyezési 
eljárásáról

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 bírság 
megfizetése alól az a létesítő, aki a 
vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárást 2020. december 31-ig kérel-
mezi és az engedély megadásának 
feltételei fennállnak.

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: vízbázist, 
távlati vízbázist, illetve ezek belső-, 
vagy külső védőidomát, védőterüle-
tét,

- 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 
megtenni, melyben a személyi ada-
tokon 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 tartozó tan-
tárgyi képzés és vizsga a kút kivite-
lezésének 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

dr. Enyedi Mihály s.k.
jegyző

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Mezőtúri Református Kollégium 
Isten iránti hálaadással megköszöni mindazoknak a segítségét,

akik intézményünk jótékonysági rendezvényét támogatták.

Mezőtúri Református Kollégium
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Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Tisztelt jelenlegi, illetve leendő Ügyfelünk!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt, a Kincstári Start-értékpapírszámlán 

történő megtakarítás előnyeiről és a számlanyitáshoz, valamint a 
számlavezetéshez kapcsolódó információkról.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 
elérhetősége:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda
Számlavezetési és Értékkezelési Osztály információs vonalai:

Telefon: (+36) 56-372-806
Fax: (+36) 56-378-349.

Levelezési cím: 5001 Szolnok, Pf. 90.

Nyitvatartási idő:
Hétfő 8:00-16:00
Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-18:00
Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-14:00

A www.allamkincstar.gov.hu honlapon, illetve a WebKincstáron 
keresztül igénybe vehető kényelmi szolgáltatásaink:

 Ügyfél-regisztráció – számlanyitás elősegítése
 On-line időpontfoglalás szolgáltatás
 Hírlevélre való feliratkozás

Honlapok és további elérhetőségeink: www.allamkincstar.gov.hu
www.allampapir.hu

https://webkincstar.allamkincstar.gov.hu/
api.jas@allamkincstar.gov.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

Számlavezetési és Értékkezelési Osztály

GONDOSKODJON GYERMEKE
JÖVŐJÉRŐL!

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
RENDKÍVÜLI BABAKÖTVÉNY VÁSÁRLÁSI- ÉS

START-ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA NYITÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT!

MI KELL A SZÁMLANYITÁSHOZ?

•Számlanyitó személy személyazonosságát és lakcímét igazoló hatósági 
igazolványai.

•Hozzátartozó számlanyitó esetén a családi pótlékra jogosult szülő/tör-
vényes képviselő személyes adatainak közlése.

•Gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, eredeti lakcím-
kártyájának bemutatása.

•2006. január 1. napja előtt született gyermek esetén a gyermek adóiga-
zolványának bemutatása.

Felhívás gallyazási munkák elvégzésére

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A fák és bokrok ágai a villamos-
energia-ellátás üzembiztonságát 
nagymértékben zavarják, eseten-
ként veszélyeztetik, ezért az ingat-
lan tulajdonosa, kezelője, használó-
ja, a növényzet ápolására kötelezett 
köteles a vezeték biztonsági öveze-
tét érintő fák és bokrok ágait eltávo-
lítani, a növényeket gondozni, hogy 
azok ágai a vezeték biztonsági öve-
zetének határain belülre ne nyúlja-
nak. A növényzeten történő beavat-
kozásra az élet- és vagyonbizton-
ság, veszélyes helyzetek elkerülése 
és az áramszünetek megelőzése 
érdekében van szükség.

A biztonsági övezetben a növény-
zetre vonatkozó tilalom szerint 
tilos:

- Olyan növényzet telepítése és 
tűrése, amelynek magassága kifej-

lett állapotban meghaladja a 4 
métert.

- Olyan növényzet telepítése és 
tűrése, amely a nyomvonal és az 
oszlopok járművel való megközelí-
tését akadályozza.

Ezúton értesítjük a Tisztelt 
Lakosságot, hogy amennyiben a 
kötelezettek a gallyazást 2020. már-
cius 15-ig nem végzik el, akkor az 
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
az áramszolgáltató tulajdonában 
lévő hálózat biztonsági övezetében 
a gallyazási munkákat a szolgálta-
tás biztonsága érdekében elvégezte-
ti. 

A munkálatokat az E.ON 
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szer-
ződött partnere városunkban 2020. 
március második felében megkezdi 
és folyamatosan fogja végezni.

Az előírt védőtávolság, a vezeték 
és a növényzet beavatkozás utáni 

elvárt legkisebb távolsága:
- Kisfeszültségű szabadvezeték 

esetében oldalról és alulról 2,0 m. 
- Szigetelt kisfeszültségű vezeték 

esetén minden irányból 1,5 m. 
- Középfeszültségű szabadveze-

ték esetén oldalról és alulról 5,0 m. 
- Középfeszültségű burkolt veze-

ték esetében oldalról és alulról 3,5 
m.

- Középfeszültségű szigetelt 
vezeték esetében minden irányból  
1,5 m.

- Nagyfeszültségű vezeték eseté-
ben oldalról 13,0 m.

- Nagyfeszültségű vezeték eseté-
ben alulról 5,0 m.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
a levágott növényi részeket a gallya-
zást végző vállalkozás nem szállítja 
el. A gallyakat a közúti illetve a gya-
logos forgalmat nem zavarva a biz-
tonsági övezeten kívül a közterüle-
ten helyezik el. A nyesedék elszállí-
tása a növényzet ápolására kötele-
zett feladata.

Amennyiben a növényzet oly 
mértékben megközelítette a vezeté-
ket, vagy belenőtt, hogy annak eltá-
volítása az élet és vagyonbiztonsá-
got veszélyeztetné, akkor azt senki 
ne végezze el a vezetékszakasz 
feszültségmentesítése nélkül! 

Amennyiben a hálózat feszült-

ségmentesítése szükséges, akkor az 
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
Szolnoki régióközpontjával kell fel-
venni a kapcsolatot. Elérhetősége: 
5000 Szolnok, Verseghy u. 3., tele-
fon: 06-56/506-131. Az élet-, bal-
eset- és vagyonbiztonság érdeké-
ben kiemelten fontos a feszültség-
mentesítés elvégzése és a szakfel-
ügyelet, melyet az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve 
térítésmentesen biztosít.

Amennyiben az ingatlantulajdo-
nosok, használók a gallyazást nem 
végzik el, az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt. szerződött part-
nerének munkatársai ilyen esetben 
is szakszerűen, ha szükséges a 
vezetékszakasz feszültségmentesí-
tése mellett a gallyazást el fogják 
végezni. 

A munkavégzésük során a vállal-
kozás munkatársai a város belterü-
letén és a külterületi településrésze-
ken is minden vezetékszakaszt 
ellenőrizni fognak.

Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetési Osztály
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Az MRK állja a sarat

Az élethosszig tartó tanulás egyik 
állomása a versenyképes idegen-
nyelvtudás elsajátítása. A Mezőtúri 
Református Kollégium ennek jegyé-
ben magas színvonalon és látható 
eredményekkel biztosítja, hogy 
tanulói többek között ennek az 
elengedhetetlen követelménynek is 
megfeleljenek középiskolai – mind 
gimnáziumi, mind pedig szakgim-
náziumi – tanulmányaik során.

A felvételi eljárásban jelenleg 
ugyan nem kötelező a középfokú 
nyelvvizsga, mégis szép számmal 
születtek sikeres vizsgák az intéz-
ményben. A diákok nagytöbbsége a 
Debreceni Egyetem nyelvvizsga 
rendszerét választotta, lévén, hogy 
intézményünk DExam nyelvvizsga-
központ is egyben. Nagyon büszkék 
vagyunk az elmúlt tanév eredmé-
nyeire, mert 61 új nyelvvizsga szüle-
tett. Voltak alapfokú nyelvvizsgák, 
zömében középfokúak, de ami 
külön öröm számunkra, hogy 13 fő 
felsőfokú nyelvvizsgás diákunk is 
volt. Az intézményünkben a 
2018/2019-es tanévben összesen 113 
diákunk rendelkezett valamilyen 
szintű nyelvvizsgával angol, vala-
mint német nyelvből. Emellett 
egyéb idegennyelvek tanulására is 
lehetőség van az MRK-ban: francia, 
olasz, holland és orosz nyelvet is 
tanulhatnak választásuk szerint az 
intézményünkbe érkezők. Ebben a 
tanévben is várakozásoknak megfe-
lelően hasonlóan szép eredmények-
re számítunk. A diákok életkoruk-
nak megfelelően szerzik meg a 
nyelvvizsgákat: 8. osztály végén az 
alapfokot, 9., 10. ill. 11. évfolyamon 
a középfokút, illetve a 11-12. év 
folyamán a felsőfokút. Persze min-
dig vannak kivételek, akik később 
vagy korábban rugaszkodnak neki 
egy-egy vizsgának, de általában ez a 
jellemző. A kormányrendeleti szin-
tű szabályozás jóllehet csak a közép-

fokú és a felsőfokú nyelvvizsga díját 
utalja vissza a sikeres vizsgázóknak, 
intézményünk az alapfokú nyelv-
vizsgások költségeihez is hozzájá-
rul. A nyelvvizsgákon túl szorgal-
mazzuk az előrehozott nyelvi érett-
ségi megszerzését is, ezzel is meg-
könnyítve a rendes érettségivel járó 
nehézségeket. Jellemzően a 11. 
évfolyam végén a diákoknak bizto-
sítjuk a lehetőséget, hogy a nyelvi 
érettségit korábban teljesítsék, így a 
12. évfolyamon a felszabaduló nyel-
vi órájukban készülhetnek a többi 
tantárgyból vagy a nyelvi emelt szin-
tű érettségire. Azok a tanulók, akik 
előrehozott érettségit tesznek intéz-
ményünkben, jellemzően már ren-
delkeznek középfokú nyelvvizsgá-
val.

Ennek elérésében nem kis szere-
pe van az idegennyelvi munkakö-
zösségek munkatársainak, akiknek 
biztos szakmai háttere, a tanulók 
igényeire szabott módszertani felké-
szültsége és naprakész nyelvi szak-
tudása garantálja a fenti sikereket. 
Ehhez hozzájárulnak azok a tárgyi 
feltételek is, amelyekkel a nyelvvizs-
gához vezető út lerövidíthető: ezek 
közül megemlíthetők a 21. század 
követelményeinek mindenben ele-
get tevő nyelvi laborok táblagépes 
felszereltséggel, valamint intézmé-

nyünk nyelvvizsgaközpontként 
működése is.

MRKids
A Mezőtúri Református Kollégium 

idén első alkalommal, de hagyo-
mányteremtő szándékkal szervezte 
meg regionális angol nyelvi verse-
nyét az általános iskola 7. és 8. évfo-
lyamos tanulói részére. Az első for-
duló egy írásbeli feladatsor volt, 
melyet a diákok saját intézményük-
ben írhattak meg. A nyolc környék-
beli általános iskolából (Mezőtúr, 
Kétpó, Gyomaendrőd, Túrkeve, 
Kisújszállás, Martfű és 
Törökszentmiklós) a második for-
dulóba a legjobb 28 versenyző 
került be: 14 fő a 7. évfolyamról és 14 
fő a 8. évfolyamról.  Végletekig 
elcsépelt, ami felmerült a szóbeli 
feleletek kapcsán a szervezőkben, 
de mégis ezt kellett megállapítani-
uk: „a zsűrinek nagyon nehéz dolga 
volt.” Sok fejtörést okozott a végső 
sorrendet felállítani. Hihetetlen, 
ahogy ezek a fiatalok használják a 
nyelvet. Kommunikáltak a szó leg-
szorosabb értelmében. Lévén, hogy 
iskolánk DExam nyelvvizsga köz-
pont is egyben, természetesen 
DExamos feladattípusok voltak, 
ahol a diákok párban vizsgáznak, 
egymás válaszaira reagálnak, egy-
mással is interakcióba kerülnek és 

nem csak a szigorú vizsgáztatóval. 
Ezzel a versennyel is nem titkolt 
célja intézményünknek, hogy jelent-
kező diákok játékosan ugyan, de 
alaposan megismerkedhessenek a 
nyelvvizsgázás alapjaival.

KNYP – Külföldi nyelvtanulási 
program és ERASMUS+

Magyarország Kormánya által a 
Tempus Közalapítványon keresztül 
ebben a tanévben jelentős pályázati 
összeggel támogatja azokat a 9. és 
11. évfolyamos tanulókat, akik két-
hetes külföldi nyelvtanulási prog-
ramban való részvétellel fejleszthe-
tik nyelvtudásukat. Ezt a mindez-
idáig egyedülálló lehetőséget az 
MRK és Fenntartója az angol nyelvi 
munkaközösségekkel együttműköd-
ve közel száz tanuló külföldi cso-
portos nyelviskolai képzésének 
szervezését vállalta fel Málta és az 
Egyesült Királyság (London) 
célországokba négy tanulói csoport-
ba osztva a jelentkezőket. A nyelvta-
nulási programban a diákok térítés-
mentesen 2020 júliusában és 
augusztusában vesznek részt.

Ezt kiegészítve, intézményünk a 
szakgimnazista tanulók szakmai (és 
idegennyelvi) fejlődését szem előtt 
tartva a következő tanév elején, 
2020. szeptember hónapban 3 hetes 
ERASMUS+ pályázat keretében Bécs 
helyszínnel biztosítja ebbéli célkitű-
zését.

A Mezőtúri Református 
Kollégium, a mögötte álló 
idegennyelvi munkaközösségeik 
képzett szakmai gárdája garantálja, 
hogy az itt tanulók egyéni képessé-
geiknek megfelelően megszerezhes-
sék a további tanulmányaik során 
nélkülözhetetlen nyelvvizsga-bizo-
nyítványt, amely mögött biztos és 
használható nyelvtudás is áll.

(Angol nyelvi munkaközösség)

Kedves Nézőink!

Legújabb főzős műsorunkba keresünk vállalkozó
szelleműeket, akik szívesen bemutatnák kedvenc

receptjeiket adásunk keretein belül!

tel.: (70) 673 0110

MVTV szerkesztősége

Smile Büfé a Közösségi Házban

Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, pala-
csintával, gofrival, üdítővel, édességekkel, 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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Kiváló eredményekkel zárták a túri mazsorettesek a versenyt

Remek eredményekkel tértek 
haza a fővárosból a túri 
mazsorettesek. A VIII. Abigél 
Országos Minősítő Táncfesztiválon 
idén először minősíttették magukat 
a csoportok. 

A mazsorettesek két korosztály-
ban, négy tánccal képviselték város-
ukat, mégpedig a showtánc-
kategóriában. Két arany, egy ezüst 
és egy bronz minősítéssel gyarapí-
tották éremgyűjteményüket. Ezen 
kívül junior-kategóriában kiemelt 
arany minősítést kaptak, illetve 
egyéb szponzori különdíjakat is. 
Oktatójuk, Szabó Lászlóné a leg-
eredményesebb koreográfus díj bol-
dog tulajdonosa lett.

– Nagy izgalommal és lelkesedés-
sel készültünk az idei évünk első 
versenyére. Jól begyakorolt koreog-
ráfiákkal, magabiztosan léptünk 
színpadra, képviselve azt az érték-
rendet, melyet évek óta igyekszek 
átadni a tanítványaimnak – kezdte 
Szabó Lászlóné. A szakember 
kiemelte, hogy csoportjai mindig 
szívesen vesznek részt a versenye-

ken, ahol a tapasztalatszerzés is fon-
tos

szerepet kap. A mezőtúri 
mazsorettcsoport lelkes tagjai ezút-
tal is gyönyörű ruhában léphettek 
színpadra.

– A táncórákon nagy hangsúlyt 
fektetünk a gyerekek érzelmi felké-
szítésére, a versenyhelyzetekre, a 

színpadi izgalom megélésére. 
Évek óta törekszem arra, hogy 

tanítványaim jól érezzék magukat 
kis közösségünkben, hiszen csak 
remek csapattal lehet remek ered-
ményeket elérni. A mellettünk álló 

szülők támogatása és segítsége is 
példaértékű, minden elért ered-
ményt közös sikernek tekintünk. 

Évente több alkalommal nyílik lehe-
tőségem együtt mozgatni a családo-
kat csapatépítő kirándulások, játé-
kos vetélkedők alkalmával. Ilyenkor 
a gyerekek is mindig más és más 
szerepben láthatják a szüleiket.

A csoport rendszeresen részt 
vesz Mezőtúr kulturális rendezvé-
nyein, ahol színvonalas produkció-
ikkal, esztétikus fellépőruháikban, 
akár tradicionális indulókra, akár 
mai, modern zenékre készült kore-
ográfiákkal kápráztatják el a közön-
séget. Emellett arról szintén beszélt, 
hogy a fellépéseken és versenyeken 
megélt tapasztalatok a mindennap-
okban is jó kapaszkodókat jelente-
nek.

– A magabiztos megjelenés, a 
helyes testtartás, a pozitív kisugár-
zás mind olyan értékek, melyek egy 
életen át a gyerekek hasznára vál-
hatnak – zárta gondolatait a koreog-
ráfus szakember.

(forrás: www.szoljon.hu)
(fotó: Sóti Csaba)

MOZGÁS – ÖRÖM - AGYTORNA

MÁR MEZŐTÚRON IS! - SZENIOR ÖRÖMTÁNC MADLENNEL

Mindenkit szeretettel várok 
2020. március 18-án 10 órakor tar-
tandó első, bemutatkozó szenior 
örömtánc órámra.

Helyszín: Mezőtúr, Szabadság 
tér 17.  Közösségi Ház

A táncról: ezt a fajta mozgásfor-
mát Ilse Tutt német táncpedagógus 
több mint 40 évvel ezelőtt találta ki 
anyósa kérésére. Olyan koreográfi-
át fejlesztett ki, mely kimondottan 
az idősödő szervezet igényeihez 
alkalmazkodik. Idővel olyan nép-
szerűvé vált, hogy Németország 
után eljutott Ausztria, ny.európai 
országokba, Skandináviába, sőt 
még Brazíliába is. Hazánkba csak 
nemrég jutott el.

Magyarországra ezt a mozgalmat 
Csirmaz Szilvia Ausztriában vég-
zett oktató, referens hozta el, aki 
aztán 2016-ban elindította az okta-
tók képzését.

Én 2017-ben szereztem meg az 
oklevelemet a legelső oktatói cso-
portban.

A SZENIOR ÖRÖMTÁNC kimon-
dottan az idősebb korosztály szá-
mára kitalált, forradalmian új, 
közösségi mozgásforma. 

Nincs szükség sem táncpartner-
re, sem előzetes tánctudásra. Az 
oktató megmutatja, majd gyakorol-
tatja a csoporttal a rövid koreográfi-

át, amit meg kell jegyezni. Először 
speciális, ún. ritmikus beszéddel 
segíti a tanulást, majd amikor már 
jól megy, zenére táncolja el a cso-
port – többször is – a táncot.

A SZENIOR ÖRÖMTÁNC az idős 
szervezethez igazított, kíméletes 
sporttevékenység és „agytorna”, 
ami a legújabb kutatások szerint 
eredményesen késlelteti a demencia 
és az Alzheimer-kór kialakulását”. 
(www.szeniortanc.hu)

Várok minden mozogni, táncolni 
vágyót, (0-100 éves korig) aki szere-
ti a jó zenét, a vidám társaságot és 
még ezzel tesz is az egészségéért.

Elérhetőségem: Tőgyiné Major 
Magdolna szenior örömtánc oktató, 
Szolnok 

(facebook: szenior örömtánc 
Madlennel)

Telefon: 20/353-1594, vagy 
tnemajorm@gmail.com

Ha nem boldogul a digitális világ-
ban, látogasson el hozzánk és 

vegye igénybe szolgáltatásainkat
DJP Pontunk szolgáltatásai:

•számítógép-használat biztosítása,
•internethasználat,nyomtatás,

•szkennelés,
•fénymásolás,
•NAVA-pont,

•számítógép használat oktatása, 
tanítása elsősorban nyugdíjasok-

nak és munkanélkülieknek.
Mindazok számára, akik híján van-

nak a digitális ismereteknek, a 
könyvtár munkatársai nyújtanak 

segítséget. 
Miben veheti igénybe a DJP 

tanácsadó segítségét?
•online ügyintézés

•hivatalos nyomtatványok
 letöltése, kinyomtatása

•közhasznú információk elérése
Valamint sok egyéb olyan művelet 
elsajátításában, amire szükségünk 

van a digitális világunkban való 
tájékozódáshoz: elektronikus pos-
tafiók készítése, e-mail küldése-

fogadása, böngészés az interneten, 
állásközvetítő oldalakon

Állunk rendelkezésére, ha többet 
szeretne megtudni a világhálóról 
és a közösségi szolgáltatásokról.

Várjuk Önöket, ha egyedi kérésük 
van, vagy már rutinosan használ-
ják a világhálót, de otthon nem áll 

rendelkezésükre gyors internet.
A számítógépek az e-közszolgálta-
tásokhoz való csatlakozás, tanulás, 
szórakozás, információszerzés cél-

jából vehetők igénybe.

Helyszín: Mezőtúri Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár 
Mezőtúr, Szabadság tér 17.

További kérdések esetén 
Bordács Judit, DJP Mentor ad 

további felvilágosítást.
Telefon: 06 56 350 075

Valamint személyesen a könyvtár-
ban, nyitvatartási időben.

nyitva tartás: 
hétfő: 9-17
kedd: 9-17

szerda: 13-17
csütörtök: 9-17

péntek: 9-17

A digitális világ mindenkié!
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Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!

Tisztelettel meghívom Önt a 
Mezőtúri Horgászegyesület éves 
közgyűlésére.

Időpont: 2020. Március 08.
08 óra 30 perc
Helyszín: Katolikus Általános 

Iskola Tornacsarnok, Mezőtúr, 
Petőfi út

Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó és tájékoz-

tató, beszámoló a vezetőség 2019. 
évi munkájáról, és az egyesület 
2019. évi pénzügyi tevékenységé-
ről Pongrácz Zoltán, elnök

2. Felügyelő Bizottság beszá-
molója a 2019. évről, Vásárhelyi 
Lajos, F.B. elnök

3. Fegyelmi Bizottság beszámo-
lója a 2019. évről, Ugrai Zsigmond, 
F.B. elnök

4. Horgászmester beszámolója 
a 2019. évről, Szűcs Tamás, hor-
gászmester

5. Versenyfelelős beszámolója 
a 2019. évről, Veres Imre, verseny-
felelős

6. A Vezetőség hiányzó tagjá-
nak megválasztása, Ugrai 
Zsigmond, F.B. elnök

7. Hozzászólások, válasz, hatá-
rozathozatal

Amennyiben a közgyűlés a 
megjelentek létszáma miatt hatá-
rozatképtelen, (a résztvevők 
száma nem éri el a szervezet lét-
számának több mint felét), ugyan-
ezen a napon és helyszínen, azo-
nos napirendi pontokkal, megis-
mételt közgyűlést hívok össze, 
melynek során az előzőekben 
részletezett napirendi pontok tár-
gyalhatók.

A megismételt közgyűlés idő-
pontja: 2020. március 08. 9 óra 

Helyszín: Katolikus Általános 
Iskola Tornacsarnok, Mezőtúr, 
Petőfi út

A megismételt közgyűlés a 
résztvevők számától függetlenül 
határozatképes!

Kérem, az esemény fontosságá-
ra való tekintettel tiszteljen meg 
bennünket személyes jelenlété-
vel.

Pongrácz Zoltán 
elnök

Mezőtúri Horgászegyesület
5400 Mezőtúr, Alsórészi vízköz 
430.

MEGHÍVÓ Köröstarcsán mérkőztek a felnőtt férfi 
kézilabdázók

A felnőtt férfi kéziseink is meg-
kezdték a tavaszi szezont az NB2 
dél-keleti csoportjában, ahol szom-
bat este a Köröstarcsa vendégei vol-
tak. Sajnos nem ilyen kezdésre szá-
mítottak a mieink, rengeteg techni-
kai hiba és figyelmetlen játék jelle-
mezte a mérkőzést részünkről. 
Sajnos ennek meg is lett az eredmé-
nye. A hazai csapat mondhatni 
magabiztosan a mérkőzést végig 
uralva szerezte meg a két pontot. A 
mérkőzésről Varga Antal nyilatko-
zott pár mondatot:

- A mérkőzés elején, ahogy az 
öltözőben is elmondtam a srácok-
nak: aki jobban akarja, aki jobban 
koncentrál és kevesebbet hibázik, 

az a csapat fog nyerni és sajnos így 
is lett. Szellemileg és fizikailag sem 
volt mindenki a topon, voltak 
nagyon gyenge teljesítmények és 
ennek már a mérkőzés előtti beme-
legítésnél is látható jelei voltak. 
Előfordult, hogy visszakapaszkod-
tunk, de nemhogy fordítani, de 
közel sem tudtunk kerülni az ellen-
félhez. Sajnos nekünk el kell gon-
dolkoznunk egy-két csapatot érintő 
dolgon. Gratulálok az ellenfélnek, 
megérdemelt a győzelmük.

A továbbiakban sok szerencsét 
kívánunk a csapatnak. Hajrá 
Mezőtúr! Hajrá MAFC! 

Juhos Richárd

Győzelmet aratott az ifjúsági csapat

Az ifjúsági csapatunk is meg-
kezdte a menetelést a bajnokság 
második felében. Február  15-én 
Köröstarcsán az ifjak fölényes győ-
zelmet arattak a hazai együttes 
felett (26-35). Ezzel a győzelemmel 
továbbra is vezetik a tabellát. A 
mérkőzésről a csapat vezetőedzője 
Boda Péter adott egy rövidebb 
beszámolót:

- Sokat készültünk a téli szünet-
ben a megerősödött Tarcsa ellen. 
Remekül kezdtünk,5-0 volt az állás,  
mikor az ellenfél időt kért. Ennek 
ellenére egy kiváló első félidőt pro-
dukáltak a srácok(12-19). A máso-
dik játékrészben aztán bebizonyí-
tották Mohácsi Árpi fiai,hogy miért 

éremesélyesek: felzárkóztak,és két-
szer is labdájuk volt feljönni 1 
gólra. A fiúk azonban nem így 
gondolták,hatalmas erőt mutat 
hogy kivédekeztük, és a végére 
elfogyó Tarcsa összeroppant. 
Gratulálok a srácoknak, nagyon 
büszke vagyok! Külön öröm, hogy 
Schnetter Krisztián is a fedélzeten 
van, amit kiváló játékkal és 6 góllal 
jelzett!

Gratulálunk a fiúknak és sok 
sikert kívánunk a további menete-
léshez!

Hajrá Mezőtúr! Hajrá MAFC!

Juhos Richárd
Egy éves lett a MAFC 

megújult Tenisz Szakosztálya

Egy éves lett a MAFC Tenisz Szakosztálya, mely jelenleg 
27 gyermek-, és 28 felnőtt tagot számlál. Az oktatás hét 

csoportban folyik, a csoportokban 3-5 fő vesz részt. 
Ezúton köszönjük támogatóinknak a segítséget, és várunk 

minden kedves teniszezni vágyót! 
Fényképünkön a 

gyermek- és a felnőtt férfi csapat látható!

Női kézilabda

LU 14-es csapatunk 02.09-én 
Gyomaendrődön kezdte meg a 
tavaszi szezonját, a felsőház G cso-
portjában. Elsőnek az Euronovex 
USE csapatával mérkőztünk meg. 
Már az első 10 perc után látszódott 
a különbség, mind a gyorsaság, 
mind a tudatosság tekintetében. 
Időközönként próbáltunk felzár-
kózni, de sajnos nem sikerült.

( 18:33). A második mérkőzésün-

ket a Törökszentmiklósi Székács 
KE csapat ellen játszottuk. A lányok 
ezen a mérkőzésen egy új úton 
indultak el mentálisan. Olyan takti-
kai elemeket tudtak megvalósítani, 
melyek önbizalmat generáltak és 
reményeim/ elvárásaim szerint 
hosszútávon kecsegtetően hatnak 
ránk. (26-14).

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu



8 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2020. február 28.

TIZENEGY              
                                         

Elindul tizenegy a mindennapok útján           
Tizenegy postás a Túri gyalog járdán.            
Biciklit tekernek, vállukon nagy táska               

A járda az min ez a tizenegy járna.
                   

De a járdán benőtt gaz tuja bokrok, ágak    
Fák lelógó ágai a képükbe vágnak.           

Tudom jól, járdát nem sok ember használ   
Ifjú és agg is autóval úton az járkál.

           
Hátrányos helyzetűnek is ott visz útja         

Babakocsival a rőzsét az aszfalton tolja.      
Küszködik a járdán csak ez a tizenegy       

Mint dzsungelben, Tarzan ha majmával megy.

Ragadjatok hát machetét vagy baltát         
Kölcsön adja a szomszéd a sövényvágóját.                                                          

Hadd menjen tizenegy a mindennapok útján 
Akadályok nélkül a túri gyalog járdán.

Herbály Attila (postás)

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

Az ingyen wifi veszélyei

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság megelőzési 
szakemberei az ingyenes wifi szol-
gáltatás veszélyeire hívják fel a 
figyelmet.

Akik eddig gondolkodás nélkül 
csatlakoztak bármilyen publikus 
wifi hálózathoz, fontolják meg 
tanácsainkat!

Veszélyes az ingyen wifi?
Ingyenes wifi szolgáltatás szinte 

már mindenhol elérhető, de ha fele-
lőtlenül használják, annak súlyos 
ára lehet. Publikus wifi hálózatra 
csatlakozáskor a böngészés során 
megadott adatok nem titkosított 
csatornán „közlekednek”, ezért 
veszélyben vannak. Viszonylag 
egyszerűen rájöhet valaki, hogy az 
illető milyen oldalakat látogat, de 
belenézhet az üzeneteibe vagy 
megszerezheti a jelszavait is, ezért 
alaposan meg kell gondolni, hogy 
hogyan és pontosan mire használja 
az ingyenes internetezési lehetősé-
get!

Mielőtt nyilvános wifi hálózatra 
csatlakozik:

•Eszközén kapcsolja ki a fájl-
megosztó funkciót, hogy biztonság-
ban legyenek a dokumentumai!

•Kizárólag a https:// előtagú 
honlapokat nyissa meg!

•Használjon tűzfalat! Ha nem 
rendelkezik ilyennel, akkor ajánlott 
telepíteni a védelmi funkciót az esz-
közére!

•Kapcsolja ki eszközén a 
publikus wifi hálózatra történő 
automatikus kapcsolódást!

Az alábbiakat soha ne tegye, ha 
publikus wifire csatlakozik:

•Kerülje az online vásárlásokat 
és banki ügyintézéseket!

•Ne küldjön személyes adatokat 
és információkat tartalmazó üzene-
teket!

•Ne továbbítson munkahelyi 
információkat a nyílt hálózaton!

•Ne frissítse eszközeit, hiszen 
sok esetben valódinak látszó, de 
igazából hamis frissítések ugorhat-
nak fel a képernyőn, amik telepíté-
sével valójában rosszindulatú prog-
ramok kerülhetnek az eszközeire!

(forrás: www.police.hu)

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Életutak – Gonda István fazekas,
a Népművészet mestere

Mai rohanó világunkban las-
san elfelejtünk szétnézni magunk 
körül. A szürke hétköznapok 
megszokott ritmusában figyel-
münk elsiklik olyan dolgok felett, 
melyek hozzáadnak életünkhöz, 
tudásunkhoz, tapasztalásaink-
hoz.

Ezért segíteni szeretnénk utat 
mutatni, felfedezni városunk 
olyan ismert és rejtett értékeit, 
érdekességeit, melyekről lehet, 
hogy már tudunk, de nem eleget. 
Érdemes megismerni azokat, 
hogy látásmódunk táguljon, tudá-
sunk bővüljön, és megérezzük a 
bennük rejlő kincset! 

Miskolczi Adrienn: - Hogyan 
indult el ezen a pályán és mi volt a 
motiváció?

Gonda István: - 1970-ben végez-
tem a Teleki Blanka Gimnáziumban, 
szakközépiskolai tagozaton, és 
nyaranta mindig elmentem valaho-
va dolgozni, így történt, hogy 1969 
nyarán eljutottam a Fazekas házba, 
ahol egy hónapot töltöttem el. 
Akkor láttam először mesterembe-
reket, fazekasokat korongozni, ami 
nagyon megtetszett, így beiratkoz-
tam a szakmunkásképzőbe, és 
elvégeztem a két éves iskolát. Azért 
el kell mondani, hogy nem csak ez 
motivált, hanem az ottani miliő, 
hiszen nagyon szép helyen volt az 
egész Fazekas Szövetkezet: volt egy 
átriumos belső udvara tele rózsalu-
gasokkal. Abban az időben sokkal 
több lehetősége volt a tanulóknak, 
illetve a már végzett szakmunká-

soknak a továbbképzésre, mert 
nagyon sok segítséget kaptak a 
helyi vezetőktől, vagy a felsőbb, 
budapesti szervektől, hiszen voltak 
pályázatok. Ugyanígy esett meg 
velem is, hogy 1971-ben indultam a 
Népművészet ifjú mestere címért, 
akkor ez nem sikerült, de követke-

ző alkalommal – amikor is Erdély 
fazekasságával foglalkoztam – 
olyan anyagot nyújtottam be 
(emlékszem, öt edényt kellett meg-
korongozni és szakdolgozatot írni 
hozzájuk), mely által sikerült 
elnyernem az előbb említett címet.

M. A.: - Milyen technikák jellem-
zőek munkáira?

G. I.: - A technikák a lehető leg-
egyszerűbbek, ugyanazok, mint 
több száz évvel ezelőtt. Nálam csak 
a lábbal hajtós korongozás jöhet 
szóba, soha nem alkalmaztam gépi 
meghajtású korongot. Amivel jelen-
leg is dolgozom, szinte egy idős a 
munkámmal, hiszen ezen kezdtem 

el pályámat, és most már 49. éve-
met „taposom” rajta. Technikáim 
tehát a karcolás, írókázás és a rátét, 
mely utóbbi egy enyhe dombormű 
az edények felületén.

M. A.: - Milyen anyagokkal dol-
gozik?

G. I.: - Természetesen agyaggal, 
ami viszont nem helyi, hanem 
Kishajmásról származó alapanyag. 
Hogy miben különbözik a mezőtú-
ri a kishajmásitól? Véleményem 
szerint (és mások szerint is) a 
mezőtúri vastartalmánál fogva 
vörösebb, mikor kiég, és mivel a 
Szövetkezet több, mint tíz éve meg-
szűnt, nem gyártanak már helyi 
agyagot. A kishajmási agyag nem 
olyan színes mikor kiég, viszont 
nagyon jó vele dolgozni, mert az 
engóbot – azaz az első festést, ami 
a felületre kerül – azonnal beszívja, 
így gyorsabban lehet utána haladni.

M. A.: - Korongozásnál mire kell 
ügyelni?

G. I.: - Amikor az ember elkezd 
korongozni tanulni, magának a

korongnak a „rúgása” jó pár 
napot vehet igénybe, hogy ne verje 
bele a lábát, és a ritmust felvegye. 
(folyt. a 10. oldalon) 
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A bármekkora méretű agyagrö-
göt nagyon apró fogásokkal kell fel-
húzni, mert amúgy csúnya lesz a 
felülete, és az sem jó, ha hirtelen 
engedjük el, vagy hirtelen belenyú-
lunk a felhúzott formába, mert 
meginoghat, szóval nagyon sok for-
télya van ennek a technikának. 

M. A.: - Kérem, meséljen elisme-
réseiről.

G. I.: - Ahogy teljesítettem a két 
éves szakmunkásképző iskolát, 
attól kezdve nyolc éven keresztül 
szakoktatóként tevékenykedtem a 
Szövetkezetben. Elvégeztem egy 
három éves pedagógiai tanfolya-
mot, közben pedig kialakult egy 
nagyon jó tervezői gárda, melyben 
én is dolgoztam, és 1975-ben Népi 
iparművész címet kaptam, majd 10 
évvel később, 1985-ben megkap-
tam a Népművészet mestere címet, 
illetve ezek mellett kisebb kitünte-
téseim is vannak, mint pl. Város 
kultúrájáért cím, vagy 2018. 
augusztusában Megyei Művészeti 
díjban részesítettek.

M. A.: - Beszélgetésünk során 
elhangzott, hogy a Magyar 
Művészeti Akadémia köztestületi 
tagja.

G. I.: - Így van, ide jelentkezni 
lehet, valamilyen állami kitüntetés-
ben részesült művészeti ágban dol-
gozók kaphatják meg a lehetőséget. 
Országos szinten kb. 9-10 fazekas 
tagja az Akadémiának, összesen 
pedig a néptáncosokkal, hímzők-
kel, zenészekkel együtt 50 főt 
számlálnak. Ez elkötelezettséggel 
jár, fel kell mutatni eredményeket, 
munkákat.

M. A.: - Mit gondol, manapság 
milyen helyen áll a fazekasság? 
Mintha kissé háttérbe szorult 
volna…

G. I.: - Jól látja, hiszen mióta 
megszűnt Mezőtúron a Fazekas 
Szövetkezet, úgy országos szinten 
is lejjebb ment a színvonala. 
Elmondhatom, hogy mikor a 70-es, 
80-as években én vagy a munkatár-
saim kezdtük el ezt a szakmát, a 

lehető legjobb helyen, a legjobb 
korban voltunk, mert mérhetetlen 
sok segítséget kaptunk, többek 
közt nagyon sokat köszönhetünk 
Kresz Máriának, aki a legnagyobb 
tudósa volt a népi kerámiának.

M. A.: - Időközben jött a tömeg-
termelés is.

G. I.: - Tömegtermelés mindig 
volt, akkor is, amikor 1953-ban a 
Szövetkezet megalakult. Ezt ki 
lehet azért védeni, mert az akkori 
fiatal tagok, akik ma már haladnak 
a nyugdíj felé, saját műhelyt hoztak 
létre, és máig nagyon szép, színvo-
nalas termékeket állítanak elő.

M. A.: - Mint túri jellegzetesség, 
a Miska kancsó mennyire kelendő 
manapság?

G. I.: - 1-2 darab, ami jellemző, 
de Mezőtúron amúgy se sok Miska 
kancsót csináltak, az 1800-as évek-
ben K. Nagy Gábor fazekas készí-
tett szinte egyedül. A Miska alapve-
tően Tiszafüred vagy Mezőcsát for-
mája volt. 

M. A.: - És a butellák?
G. I.: - Hódmezővásárhelyen 

kívül, Mezőtúron is nagyon sok 
butella készült, jellegzetesen zöld 
színnel, Tiszafüreden a fehér ala-
pon színes minta volt a jellemző, 
Mezőcsáton pedig Rajczy Mihály 
készített butellákat, melyek nekem 
a színük miatt jobban tetszenek a 
tiszafüredinél. Sajátsága ezeknek a 
kerámia termékeknek, hogy mindig 
írtak rájuk különböző rigmusokat, 
mint pl. a Carmina Buránából:

„Iszik anyád, iszik apád
Iszik nénéd, húgod, bátyád
Iszik ki víg, iszik ki bús
Kedve lészen örömtől dús.
Iszik száz, és iszik ezer
(....név) nyakalj, vedelj!”

A butellában pálinkát tároltak, és 
azért olyan szűk a szája, hogy ne 
löttyenjen ki belőle az ital. 
Manapság már ez is inkább dísz-
tárgyként van jelen, mondom is 
azoknak, akik esetleg butellát ren-

delnek, hogy ne töltsenek bele 
semmit, mert annyira átveszi az 
agyag, hogy sajnos büdös lesz. Ez 
természetesen régen nem számí-
tott!

M. A.: - Az Ön életében mennyi-
re volt jelen a vásározás?

G. I.: - 4 évvel ezelőtt még jártam 
különböző vásárokba, pl. a jászbe-
rényi Csángó Fesztiválra, és ez kb. 
5-6 évig tartott, mert azt vettem 
észre, hogy telítődött a piac, nem 
érte meg kint lenni, míg itthon 
annyi munkám volt, hogy alig 
győztem, hiszen a megrendelők 
(mint a Budai vár) sürgettek. A 
szentendrei galériába nagyon válto-
zatos a termékpalettám, de legfő-
képp a turisták számára készülnek 
zsebbe könnyen eltehető, vagy cso-
magba egyszerűen belerakható 
kisebb tárgyak, tenyérnyi fali 
képek, plakettek, vagy kis butellák. 
Ezek természetesen manapság már, 
mint dísztárgyként vannak jelen. 
Mondok egy érdekességet: míg a 
Fazekas Szövetkezetben dolgoz-

tam, és már akkor is készítettem 
ezeket a rátétes kerámiákat, jó 
párat közülük bevezettek a szalag-
termelésbe, és nem sikerült ugyan-
azt létrehozni, amit én megalkot-
tam, hiszen minden egyes motí-
vum logikailag kapcsolódik a 
másikhoz, ha egy is hiányzik közü-
lük, már borul az egész.

M. A.: - A családból nem gondol-
kodott senki, hogy továbbvigye ezt 
a hagyományt?

G. I.: - A gyermekeim, míg kicsik 
voltak, mindig ott sertepertéltek 
körülöttem, apró tárgyakat ők is 
készítettek, melyeket máig őrzünk. 
Viszont látták, hogy ebben a szak-
mában nincs húsvét, nincs kará-
csony, így a fiam inkább informati-
kus lett, a lányom pedig turizmus-
idegenforgalmat tanult. 

M.A.: - Hogy lehet a fiatalságnak 
megmutatni, hogy a fazekasság egy 

szép és nemes út? Hogy lehetne 
eladni számukra a fazekasságot?

G.I.: - Nagyon korán el kell kez-
deni, nem mondom, hogy óvodás 
korban, de kisiskolásokkal már 
meg kellene ismertetni a népművé-
szetet, azon belül a fazekasságot, 
főleg itt Mezőtúron. Ezeken túl 
múzeumokat kéne látogatniuk, elő-
adásokat kellene tartani a számuk-
ra. Egyébként, ahogy véget ér az 
iskola, mindig jönnek csoportok 
hozzám is, a gyerekek körém gyűl-
nek és alig várják, hogy leülhesse-
nek a koronghoz.

M. A.: - Hol láthatók a művész úr 
alkotásai?

G. I.: - A Fazekas Múzeumban 
állandó kiállítás keretén belül 
tekinthetők meg a munkáim, a 
Budai Vár galériájában, és 
Szentendrén is megvásárolhatók a 
termékeim. 

M. A.: - Milyen érzés Önnek a 
Népművészet mesterének lenni?

G. I.: - Fazekasok körében ez a 
legmagasabb elismerés, a szakma 

Kossuth díja, hogy úgy mondjam. 
Ezért kell úgy dolgozni, hogy az 
ember méltó legyen ehhez a cím-
hez. Sokáig szeretnék még munkál-
kodni, mert nekem ez a munka 
egyben szórakozás, és akik kap-
nak, vagy vesznek tőlem kerámiát, 
szeretném, hogy az az örömükre 
szolgáljon. Alkotásaim közül amire 
a legbüszkébb vagyok, az egy 1979-
ben készült kancsó, melyhez 
hasonlókkal megnyertem 1978-ban 
a Gerencsér-Sebestyén fődíjat. A 
kancsó jelképezi munkásságom 
eddigi 49 évét.

Miskolczi Adrienn
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Hozzád

Hallgasd a szél
Zúgását a helyen,

Érezd az erdő
illatát a réten,

Lelked a széllel
Szabadon szállva,

A hegyekből megérkezik
Az Alföldi Pusztaságra,

Ahol a megszelídült
Szélben, találkozik
Az erdő a fénnyel,

S az illatok ölelkezve,
Szédítő magasból
Szállnak a földre,

Simogatnak Téged,
A gondolatok szabadsága

Felidéz sok szépet,

Az ifjúságot, a
Szerelmet, a jóságot.

Hegyek és völgyek,
Erdők és puszták.

Szeretetben élni,
Tisztán érinteni,

Te vagy nekem
A szépséges élet,

Te vagy a
Boldogság.

(dr. Keresztes Károly)
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ELHUNYTAK

Beregszászi Sándor élt 73 évet

Nyugodjon békében.

Készenléti gyógyszertár
Február 28. - március 5-ig:

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

Március 6 - 12-ig

Vasúti gyógyszertár:
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 06/56-350-044

Állatorvosi ügyelet
Február 29 - március 1-ig:

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

Március 7-8-ig:

dr. Begazy Zsolt
 Mezőtúr,  József A. u. 9. 
Tel: 56/352-265;
06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG 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
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Varga Annabella Alexandra 
(Rácz Anikó Alexandra)

Varga Hunor 
(Pekár Judit)

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

Cseh Boglárka
(Nagy Brigitta)

Erdei Zsombor 
(Sebestyén Hajnalka)

Virág Márta
(dr. Vizdák Márta)

Kedves Klubvezetők! Kedves Olvasók!

A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubja kezdeményezésére a 
Trianoni békekötés 100. éves évfordulójára rendkívüli történelmi 

órát szervez.
Előadó: M. Román Béla történész, aki azokat az eseményeket 

kívánja közreadni, amelyek a kulisszák mögött történtek. Ajánljuk
minden klubtag részére az előadás megtekintését. Nem csak a klub-

tagok vehetnek részt, hanem bárki, akit érdekel a téma.
Az előadás tervezett időpontja: 2020. április 03.

(az előadás időtartama kb. 1 óra)
Helyszíne: Mezőtúr, Közösségi Ház Jurta terme

Kérjük Önöket, hogy minél több klubtagot tájékoztasson erről az ese-
ményről.

Várjuk mielőbbi létszám visszajelzését!

Herceg Antal s.k.  Bordács László s.k.
     klubvezető    ügyvezető


