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Megjelenik kéthetente

Ingyenes

„…tavasz van, gyönyörű tavasz…”

TÁJÉKOZTATÓ
Intézményünk működési rendjéről, amely 2020.
március 17-től visszavonásig érvényes.
A koronavírus járvány miatti kormányrendelet, valamint
polgármesteri tájékoztató figyelembe vételével a következőket közöljük:
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. egységei programjait, szolgáltatásait szünetelteti.
A Társaság munkatársai ebben az időben háttérmunkákat
végeznek.
Fontos esetekben elérhetőségeink a zárva tartás időszakában:
Közösségi Ház:
8-16 óráig a 06-20-243-5808-as telefonszámon,
illetve a titkarsag@mkskft.hu e-mail címen.
Városi Sportcentrum:
8-16 óráig a 06-20-481-6233-as telefonszámon.
Túri Fazekas Múzeum:
8-16 óráig a 06-70-770-2322-es telefonszámon, illetve a
fazekasmuzeum@gmail.com e-mail címen.
TourInform Iroda:
8-16 óráig a 06-20-243-6405-ös telefonszámon, illetve a
mezotur@tourinform.hu e-mail címen.
Mezőtúri Városi Televízió
8-16 óráig a 06-70-673-0110-as telefonszámon,
illetve az mvtv@mkskft.hu e-mail címen.
Mezőtúr és Vidéke:
8-16 óráig a 06-20-243-5808-as telefonszámon,
illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail címen.
Megértésüket köszönöm!
Bordács László
ügyvezető

Még így is, hogy felborult kissé
mindannyiunk élete, érezzük a
tavasz csodálatos megnyilvánulásait. Egyre melegebb van, sugárzóan
süt a nap, kék az ég, virágba borul
a természet és még az illat is más…
hogy József Attilát idézzem:
„Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz…”
Ez a májusfa állításának évszaka,
mely a majális egyik szimbolikus
cselekménye. A majális eredete a
pogány korra vezethető vissza, a
természet megújuló erejének ünnepére. Kevesen tudják, hogy a május
1-jéhez kapcsolódó szokásainkat,
leginkább a májusfa állítást már az
1400-as évektől jegyzik. Népi
hagyományaink szerint május első
napján zöld ágakkal, virágokkal
díszítették a házakat, májusfát,
jakabfát, májfát, vagy hajnalfát
pedig a legények azoknak a lányoknak állítottak, akiknek udvarolni
szerettek volna. Ez a hagyomány az
egész országban elterjedt volt, pl.
főiskolás koromban a barátnőmnek
is készült a kedvese egy gyönyörű
májusfával, jelezvén ezzel szerelmes érzéseit felé, történt ez nevezetesen a Jászságban.
Jellemzően jegenye vagy nyárfa
(a magassága miatt!) ágait díszítették színes szalagokkal. A palócoknál a fát a legény állította, de a lány
díszítette fel. Jellemző kapcsolódó
hagyomány még a májusfa-kitáncolása vagy kidöntése pünkösdkor,
amikor nagy dínom-dánom, tánc-

mulatság közepette kidöntötték a
fát.
Az ünnep főbb színei a piros és a
fehér, valamint a zöld lombok. Az
ünnep hagyományos mesterségei a
szövés, fonás – és minden olyan
tevékenység, melynek lényege
abban áll, hogy két különböző
szubsztanciából létrejön egy új,
harmadik minőség, Beltane szellemében. A Beltane eredetileg kelta
(egyes források szerint druida) tűzfesztivál volt, amikor az Istennő és
a Szarvas istenség egyesülését
ünnepelték, voltaképpen tehát a
termékenység ünnepe is!
Érdemes a következő kedves
hagyományokat kipróbálni:
- május elsején kössünk szalagokat egy tetszőlegesen kiválasztott fa
ágaira, minden szalag felkötése
előtt kívánjunk valamit.
- írjuk össze minden idejétmúlt,
hátráltató, aggodalmat kiváltó gondolatunkat kis cetlikre, majd rituálisan égessük el azokat egy kis tálkában.
Természetesen szót kell ejtenünk
május elsejéről, mint a munka
ünnepének napjáról. A Wikipédia a
következőket írja: A munka ünnepe
(korábban a munkások ünnepe) a
nemzetközi munkásmozgalmak
által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb
országban hivatalos állami szabadnap, amely a munkások által elért
gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. A leg(folyt. a 2. oldalon)

Összefogás a koronavírus elleni védekezésben
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több országban május elsején, az
Amerikai Egyesült Államokban és
Kanadában viszont szeptember
első hétfőjén ünneplik.
Ez a nap katolikus egyházi
ünnep is, munkás Szent József, a
munkások védőszentje (Jézus
nevelőapja) tiszteletére. XII. Piusz
pápa 1955-ben egy újonnan kreált
ünneppel a május elsejét „József, a
munkás” ünnepévé emelte.

Több, mint húsz évet kellett várni,
míg a festmény kellő elismerést
kapjon, amikor is a müncheni világkiállításon aranyérmet nyert az
alkotás.
Én azt tanácsolom, próbáljunk
meg egy kis időt szakítani arra,
hogy arcunkat a nap felé fordítva
szívjunk a friss tavaszi levegőből,
átadva magunkat a nehézségek
dacára az életörömnek, és gondta-

És még mindig tudjuk bővíteni a
majálissal kapcsolatos információkat, hiszen mi más jut még eszünkbe, mint Szinyei Merse Pál csodálatosan megalkotott festménye
(1873), amitől egyébként a maga
korában nem voltak nagyon elragadtatva, hiába a friss és újszerű
képi ábrázolásmód. Pedig ha
magunk elé idézzük a képet, szinte
halljuk a réten csicsergő madarakat, érezzük a friss tavaszi szellőt, a
gondtalanságot, melyet a réten
üldögélők is érezhettek…na de pont
ezek okoztak értetlenséget egyesekben: a túl intenzív színek, és árnyalatkülönbségek, valamint a témához képest túl nagynak tartották az
alkotást. Ne feledjük, hat évvel a
Kiegyezés után vagyunk, amikor is
a kortársak kizárólag történelmi jellegű képeket festettek, ezért is volt
sokak számára értelmezhetetlen a
kép sugározta optimizmus, felhőtlenség, és a ragyogó színhasználat.

lanságnak, ha csak néhány percre
is. Pataki Edit így áradozik Tavaszi
hangulat című versében:
Tiszta a levegő,
habkönnyű, lebegő,
fenn az ég azúrkék,
csillog a messzeség,
minden fénybe’ ragyog,
zengnek a madarak;
itt a fecske csivog,
ott a gerle kacag –
cinke dalra fakad,
vöcsök is nekilát
elakad a szavad
csodaszép a világ…

2020. április 24.
Tisztelt Lakosok!

NHSZ Szolnok Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
kialakult koronavírus járvány megfékezésére szükségessé vált a
Társaságunk üzemeltetésében lévő
mezőtúri hulladékudvar működését,
határozatlan időre felfüggeszteni.
A hulladékudvar bezárására az
Önök és hozzátartozóik, valamint
kollégáink egészségének megőrzése
érdekében volt szükség, mivel a
telephelyen csoportosulás alakulhat
ki, mely a járvány terjedését felgyorsíthatja.
Mezőtúr Város Önkormányzatával
közösen mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a kialakult, nehéz
helyzetben továbbra is a lehető legoptimálisabb szolgáltatást nyújtsuk
Önöknek és minél hamarabb igénybe vehessék az összes szolgáltatásunkat!
A kertgondozásból származó
zöldhulladékot a hulladékudvar elé
kihelyezett zöldhulladék gyűjtő konténerben tudják elhelyezni!
Kérjük, hogy a zöldhulladékot
minden esetben kötözőanyag és
zsák nélkül helyezzék el a konténerben!
Amennyiben a Társaságunk által
forgalmazott biológiailag lebomló
zöld zsákban gyűjtik a zöldhulladékot, úgy az a zsákkal együtt is elhelyezhető a konténerben.
A kihelyezett konténer mellé kérjük, hogy ne helyezzenek el semmiféle hulladékot, hiszen az illegális
hulladéklerakásnak minősül!
Kérjük, hogy a hulladékudvar
újbóli megnyitásáig a korábban ott

elhelyezhető hulladékokat szíveskedjenek az ingatlanjukon belül
gyűjteni.
Jelenleg elsődleges feladatunk,
hogy a kommunális hulladék elszállítása folyamatos legyen, minden
erőforrásunkat ezen közszolgáltatás
ellátására és fenntartására fordítjuk.
Az illegális hulladéklerakás semmilyen körülmények között nem
megoldás a hulladék elhelyezésére,
legfőképpen most nem, amikor
közösen próbáljuk megfékezni a járvány terjedését!
Ügyfélszolgálatainkon a telefonos
és elektronikus kommunikáció válik
elsődlegessé, kérjük, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel csak
halaszthatatlan ügyek miatt keressék Társaságunkat!
Munkaidőben hívható telefonszámok:
+ 36 56 503 569, + 36 56 511 440,
+ 36 56 511 430, + 36 30 330 5915, +
36 30 686 9256, + 36 30 687 2486
Fax:
+ 36 56 343 198
E-mail címek:
ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu,
hulladek.szolnok@nhsz.hu, info.
szolnok@nhsz.hu
A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek, kérjük szíves
együttműködésüket és megértésüket!
NHSZ Szolnok Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

Miskolczi Adrienn
(forrás: www.wikipedia.hu
www.zaol.hu
www.eremkibocsato.hu)

Véradás
A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat
2020. évben a következő tervezett időpontja:
május 18.
Helyszín: Kézműves Ház ( 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 56.)
Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata csatlakozott
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által koordinált fogorvosi
ügyeleti ellátáshoz 2020. április 01. napjával, így hétvégén és
ünnepnapokon a mezőtúri lakosok részére is biztosított a fogászati
ügyelet.
A fogorvosi ügyeleti ellátás helye:
Szolnok, Móra F. út 9. szám alatti fogorvosi rendelő
A fogorvosi ügyeleti ellátás időtartama:
Szombat és vasárnap, valamint ünnepnap: 07.00-15.00 óra között.
A rendelő telefonszáma:
06/30/586-2182
							
Herczeg Zsolt
polgármester

2020. április 24.

mezőtúr és vidéke

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Mezőtúri Városháza építési,
felújítási munkálatai ideje alatt, mely várhatóan több hónapot vesz
igénybe, a Városháza főbejárata lezárásra került.
Az ügyfelek a Városháza Déli portája felől tudnak bejutni az épületbe,
a gyűjtőládák, kérelem nyomtatványok is áthelyezésre kerültek ebbe
az épületszárnyba.
Kérem szíves türelmüket és megértésüket!
dr. Enyedi Mihály
jegyző

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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„Összefogás a koronavírus elleni védekezésben!”
Tisztelt Mezőtúriak!
Az elmúlt időszakban több jelzést is kaptam arra vonatkozóan,
hogy pénzbeli felajánlással szeretnék segíteni a járvány elleni küzdelemben az egészségügyi ellátásban
elsődlegesen részt vevő közreműködőket (Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet, mentők), a háziorvosi ellátórendszerben részt vevőket, továbbá az önkormányzati
intézményeket,
társaságokat
megnövekedett feladataik végrehajtásában, a védekezés miatt felmerülő többletköltségeik viselésében.
Mindazok, akik a társadalmi szolidaritás jegyében ilyen felajánlással
kívánnak élni, azt a Polgári
Törvényben szabályozott közérdekű célra tett kötelezettségvállalás
formájában tehetik meg, az alábbi
módon:
- a fenti céllal összefüggésben
magánszemélyek, jogi személyek,
jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy
vagyoni szolgáltatást teljesítenek
(Mezőtúr Város Önkormányzatának
címezve levél vagy e-mail: pmh@
mezotur.hu útján, a borítékon vagy
az e-mail tárgyában a „közérdekű

felajánlás” címszavak feltüntetésével),
- a felajánlásnak a mellékelt adatlap megfelelő kitöltésével tartalmaznia kell a közérdekű célt (hozzájárulás a koronavírus járvánnyal
kapcsolatos védekezés költségeihez), a felajánlott vagyoni szolgáltatás tartamát (összegét), valamint
a szolgáltatás feltételeit (mely szervezet részére ajánlja fel), továbbá a
felajánló nevét/megnevezését, lakcímét/székhelyét, adószámát, telefonszámát vagy e-mail címét, valamint azt, hogy hozzájárul-e nevének nyilvánosságra hozatalához.
Adatlap kérhető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Déli portáján (a Postával szemben) vagy
letölthető a www.mezotur.hu
városi honlapról

- a közérdekű kötelezettségvállalás a kötelezettségvállaló és Mezőtúr
Város Önkormányzata között megállapodás megkötésével jön létre,
amely megállapodás aláírására a felajánlás átutalását követően kerül
sor. A bankszámlaszám, ahova az
utalás teljesíthető: Mezőtúr Város
Önkormányzatának az OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 1174509715408796-10680005 sz. számlája,
- a közérdekű célra felajánlott
pénzeszközöket Mezőtúr Város
Önkormányzata elkülönítetten
kezeli és az adományozó által teljesített befizetésről az adományozás
teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint (amennyiben a
hatályos jogszabályok igazolás
kiadását írják elő), igazolást ad ki a
tárgyévet követő év január 31. nap-

jáig,
- a bankszámlára befizetett pénzeszközök és egyéb felajánlások
tekintetében az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy azokat
maradéktalanul a kötelezettségvállalóval kötött megállapodásban
megjelölt célra fordítja és erről a
közérdekű kötelezettségvállalót
tájékoztatja.
A fenti eljárásrend kizárólag az
egészségügyi ellátásban elsődlegesen részt vevő közreműködők
(Mezőtúri
Kórház
és
Rendelőintézet, mentők), a háziorvosi ellátórendszerben részt
vevők, az önkormányzat által
fenntartott intézmények, illetve
önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaságok javára tett
kötelezettségvállalásokra vonatkozik!
Kérjük, hogy egyéb szervezetekkel kapcsolatos támogatási
szándékukat közvetlenül azok
vezetői felé szíveskedjenek jelezni.
Tisztelettel és köszönettel:
Herczeg Zsolt
polgármester

2020. április 24.
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„Te magad légy a Változás, amit látni szeretnél a Világban!”
Kedves Mezőtúri Lakosok!
Lehetőséget kaptam, hogy
Önöknek, Nektek ebben a lelket
próbáló helyzetben néhány mondatot írjak. A pozitív gondolkodás
sokat segít és én valóban erre bíztatok mindenkit. Ugyanakkor tudom,
hogy számtalan nehézséggel
nézünk szembe az egyén, család és
közösség szintjén is.
Ezért fontos az összetartás, türelem, figyelem és a szeretet.
Engedjék meg, hogy arról írjak
Önöknek, ami mindannyiunk élőhelye, az anyatermészet!
Ezt a házat, ami a természeti környezetünk, ahol élünk együtt
Önökkel, Veletek...hosszú ideje
ütjük, vágjuk, mállasztjuk és csak
néha tapasztjuk. A közös élőhelyünket, a természetet, élővilágot

érdekek játszóterévé tettük, tette
mindenki, akinek ez a játszótér
hasznot hozott, aki nem szólt, és
némán nézte a föld, a víz, és az ég
szenvedését. Ma, mi szenvedünk,
féltjük szüleinket, gyermekeinket,
rokonainkat és eddigi életünket.
Érezzük, a dolgok megváltoznak,
ma már a szeretet mást is jelent.

Egy maszkot ajándékba, egy tál
ételt, egy bevásárlást, egy telefont,
hallgatást, biztatást, és jövőnk zálogát, a természetet.
Ugye Önök is látják, hova menekülünk?
Az
ölelő,
folyton
megbocsájtó természetbe, ahol
megnyugszunk, hitet merítünk, feltöltődünk...ösztönösen megyünk a

biztonságba. Gyönyörködünk egy
virág szépségében, a víz fodrozódásában, a halak csobbanásában, a
madarak násztáncában.
A hibákat már elkövettük, most
ideje megtalálnunk a helyünket a
mi szeretett természetünkben és
nem elfeledni, hogy része vagyunk.
Testünk, sejtjeink ugyanannak a
teremtésnek a részei, mint a növények, állatok és minden élő, ami
körülvesz minket!
Soraimat Gandhi idézettel zárnám, kívánva mindenkinek türelmet, értékes, jó gondolatokat és
egészséget!
„Te magad légy a Változás, amit
látni szeretnél a Világban!”
Üdvözlettel,
Metzker Krisztina
PONT TV MEZŐTÚR
PONT RÁDIÓ MEZŐTÚR

Tisztelt Klubvezetők, Klubtársak!
Tisztelt Házasulandók!
Tekintettel a fennálló egészségügyi veszélyhelyzetre, a jelenlegi
állapotok megsértése nélkül a klub
úgy döntött, hogy május elsejét otthon ünnepli, de nem tétlenül.
Kérjük a városi klubok vezetőit
társuljanak azon kezdeményezéshez, hogy a házuk előtti fát/fákat
díszítsék fel. Gondoljunk arra, hogy
egyszer vége lesz a karanténnak és
újból lesz lehetőség a közös május
elsejei ünnepség megtartására.
Kezdeményezésünket a város
támogatja, ha kell, a díszítéshez
szükséges anyagot a klub biztosítja!
Elérhetőségek, ahol anyagot
lehet kérni:
Herceg Antal: 30/326-00-44
Közösségi Ház: 56/350-299
A
Mezőtúri
Szépkorúak
Hagyományőrzők Klubja évek óta
a május elsejei ünnepségen májusfa
- állítással járult hozzá a városi
ünnepséghez.

Herceg Antal
klubelnök

Idézet a mindennapokra
A helyzet, amiben vagy, soha nem határozza meg, ki vagy.
Hatalmasabb vagy, mint a legmagasabb hegység.
Szeresd magad együttérzéssel, és emlékezz arra, hogy
szárnyalásra születtél.

A korábban kiadott tájékoztatótól eltérően – tekintettel az új koronavírus-járvány ügyében meghozott szigorúbb kormányzati intézkedésekre
- a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal az alábbiak szerint
biztosítja a házasságkötések lebonyolítását.
A házasságkötés csak a házasulandók és a 2 tanú, illetve a
közreműködő anyakönyvvezető jelenlétében történhet, más családtag,
vendég nem vehet részt a szertartáson.
Kérdés esetén az anyakönyvvezetők az alábbi elérhetőségeken tudnak
további felvilágosítást adni: 06-56/551-935; iszilagyine@mezotur.hu;
kkatona@mezotur.hu.
Kérem szíves megértésüket, együttműködésüket!
							
dr. Enyedi Mihály
jegyző

FELHÍVÁS
A Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések,
díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.(IV.15.)
önkormányzati rendelet alapján „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért”,
„Mezőtúr gyermekeiért”, valamint „Életműért” kitüntető díjak
adományozására 2020. május 18-ig javaslatot tehet bármely mezőtúri
választópolgár vagy jogi személy.
A javaslatokat elektronikus úton Mezőtúr Város Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban benyújtani
(E-mail: toth.adam@mezotur.hu).
A jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel a kitüntető díjak
átadásának időpontja későbbiekben kerül meghatározásra.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott
önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati
hivatalban Tóth Ádám közművelődési, civil és sport ügyintézőnél
(Tel.: 56/551-913) és a könyvtárban megtekinthető.

(Laurel Bleadon-Maffei)
Herczeg Zsolt
polgármester
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MEZŐTÚR RÉGEN és MEZŐTÚR A XX. SZÁZADBAN

Úgy vélem, nagyon sok mezőtúri
internethasználó számára jól ismertek a címben szereplő csoportnevek
a facebookon, de aki még nem találkozott velük, annak következzék itt
egy rövid kedvcsináló.
A két nagy látogatottságú, nyilvános oldalon rengeteg felvétel található városunkról: gyülekeznek a
fényképek a régi termelőszövetkezeti életről, a sok embert foglalkoztató üzemek, gyárak, szervezetek
munkahelyi pillanatairól, óvodai és
iskolai eseményekről. A képek
segítségével visszarepülhetünk a
Május elsejei felvonulásokra, az azt
követő vidám ligeti majálisokra.
Részesei lehetünk régi ballagásoknak, szalagavatóknak, kulturális

eseményeknek, sportrendezvényeknek. Jó érzés újra látni fiatalságunk kedvenc szórakozóhelyeit, a
Béke éttermet, a Diófát, az Omniát,
az Akácfa vendéglőt, a Borostyán
éttermet, és az ott játszó zenészeket, vendéglátós dolgozókat. Fontos
kortörténeti dokumentumok találhatók itt Mezőtúr életéből. A régi
képek felidézik városunk korábbi
arculatát, bemutatják jeles épületeinket. Számomra az egyik legérdekesebb látkép a városháza építésének menetét örökítette meg, 1928ban.
„Csatlakozz a csoporthoz!!!....
ha szeretnél feltölteni, régi – (szerk.
megj.: minimum 20 évvel ezelőtt
készült) – mezőtúri képeket! A cso-

portnak bárki tagja lehet és bárki
hívhat meg újabb tagokat. Keresünk
régi fotókat városunkról, intézményekről, utcákról, házakról, ismert
és ismeretlen emberekről. Várjuk a
régi képeket és a régi szép emlékeket! … Emlékezzünk, beszélgessünk a régi Mezőtúrról együtt!
Teljesen politika- és pártsemleges a
csoport, kérjük, hogy ezt mindenki
tartsa tiszteletben!” – így szól
Veresné Kádár Anikó beajánló felhívása a népszerű, internetes közösségi portálon.
Anikó 2014-ben – fiai segítségével - indította el ezeket a fontos közművelődési, városismereti oldalakat. Az elektronikus gyűjteményekben már közel 3000 fénykép
található. A lakosság szívesen juttatja el az értékesnek, érdekesnek
vélt képeket személyesen vagy
e-mailben Anikóhoz. Ő egységes
kerettel látja el ezeket, precízen feltünteti a kép tulajdonosának nevét
és a képen látható tartalmakat.
Gondosan törődik azzal is, hogy a
megkapott anyagok minden esetben visszakerüljenek a közreadókhoz.
A képekhez fűzött hozzászólásokból sok-sok ismeretet kaphatunk városunk korábbi időszakából. Ma már közel 6000 tagja van a

két csoportnak Mezőtúrról, illetve
az ország, sőt a világ különböző
tájairól. Jelentős ezeknek az oldalaknak a közösségformáló, integráló ereje is, sokan így kerültek kapcsolatba újból szülővárosukkal!
Régi barátságok ébrednek fel általa
és sok esetben új ismeretségek születnek.
Jó szívvel ajánlom, hogy keressék fel Önök is ezeket az adatbázisokat, fedezzék fel a régi Mezőtúrt
a fényképek segítségével, ismerjék
meg elődeink életét … és természetesen ki-ki saját házi albumából
gazdagítsa is az értékes, civil kezdeményezésű „közgyűjteményt”,
melynek archiválása közintézményi feladat is lesz.
Szívből jövő elismerésemet és
köszönetemet szeretném kifejezni
a gyűjtemény létrehozásáért, folyamatos, körültekintő gondozásáért
Veresné Kádár Anikónak, s egyben
e helyen is kezdeményezem a
Mezőtúr régen és a Mezőtúr a XX.
században elnevezésű, virtuális
fotógyűjtemények felvételét a
Mezőtúri Települési Értéktár elemei
közé!
Berczeliné Boldog Mária
a Mezőtúri Települési Értéktár
Bizottság elnöke

JÁRVÁNY IDEJÉN AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETBEN
Járvány idején sem áll meg az
élet a Mezőtúri Evangélikus
Egyházközségben, habár a koronavírus terjedése következtében
átalakultak a hétköznapok és
vasárnapok. Aki csak teheti, annak
otthon kell maradnia, hogy minél
kevesebb személyes érintkezéssel
segítsük a járvány ütemének lassulását, óvjuk magunk és mások
egészségét. Mivel a templomi és
bibliaórai közösséget a kialakult
helyzet miatt további püspöki értesítésig nem gyakorolhatjuk, ezért
sokféle más módon igyekszünk
végezni az igeszolgálatot és a lelki
gondozást. Ezen kívül különös
odafordulással próbálunk lenni a
legkiszolgáltatottabbak – idősek,
betegek, mélyszegénységben élők
– iránt, nem hagyunk gyülekezeti
tagjaink és a környezetünkben
élők közül senkit magára a bajban.
Imádságban hordozzuk mindazokat, akik az egészségügyben és a
szociális munkában, a rendfenntartás területén dolgoznak erejüket
megfeszítve. Tisztítókendővel és
maszkkal segítjük az idősebbeket.

A kijárási korlátozások közepette sajátos aktualitást nyer Jézus
szava: „Amikor imádkozol, menj
be a te belső szobádba” (Máté 6,6).
Különösen hiányzik az úrvacsorai
közösség, fájdalommal éljük meg,
hogy nem vehetjük magunkhoz
Krisztus testét és vérét hitünk szerint, de lehet ez az időszak a vágy
megerősödésének időszaka számunkra, a szentségre való szomjazás és éhezés időszaka. A keresztény várakozás és remény ilyen
megélése lehet felkészülés az úrvacsora vételének reménység szerint
nem túl távoli lehetőségére.
A járvány idején az online istentiszteletek mellett a házi áhítatok
igei közösségét tudjuk megélni.
Bár a templom üres egy ideig,
Jézus sírja is üres! Ez lehet a mi
reménységünk nehéz helyzetben.
Bár az ajtók zárva vannak, aktuálissá válik a húsvét utáni történetnek az a mozzanata, hogy „bár az
ajtók zárva voltak, eljött Jézus, és
megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek!” (Jn 20,19).
A feltámadott Jézus egészen sze-

mélyesen mindenkire rátalál a
maga élethelyzetében, csukott
ajtón keresztül is beléphet az életünkbe, ha várunk Rá. Így szól hozzánk: Békesség néktek!
Szeretettel hirdetem itt is a gyülekezeti weboldalunkon és a
facebook oldalunkon megtalálható
lelki feltöltődés online lehetőségeit, a vasárnapi istentiszteletek
hanganyagait és videóit, egyéb igéket, áhítatokat és imádságokat,
illetve ajánlom a Kossuth Rádió és
a Duna Televízió evangélikus
műsorait:
https://mezotur.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/
Gyomai-és-Mezőtúri-EvangélikusEgyházközségek
Bízunk Isten ígéreteiben: „Sem
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem
választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban”
(Róma 8,39).

„Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik
magáért: elég minden napnak a
maga baja.” (Máté 6, 34) Ebben a
reményben várjuk a mielőbbi személyes találkozást!

Fülöp Mónika
evangélikus lelkész
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Úgy, hiányzik
Jaj, Berettyó...
talán sosem látlak.
Úgy, hiányzik...
enyhet adó árnyad.
Sima, tükröd...
fényes csillogása.
Kristály, vized...
szépséges varázsa.
Jaj, Berettyó...
talán sosem látlak.
Úgy, hiányzik...
enyhet adó árnyad.
Forgács Irén Tünde

Életutak magazin – Takács Eszter fazekas
Mai rohanó világunkban lassan
elfelejtünk
szétnézni
magunk körül. A szürke hétköznapok megszokott ritmusában
figyelmünk elsiklik olyan dolgok
felett, melyek hozzáadnak életünkhöz, tudásunkhoz, tapasztalásainkhoz.
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,
tudásunk bővüljön, és megérezzük a bennük rejlő kincset!

Visszhang
Visszhangot kerestél,
S kiáltottad, hahó,
Vártad, hogy
Visszajöjjön gyorsan
A szó, hahó, hahó.
De nem jött, sem
Akkor, sem később,
Majd azt mondtad,
Szeretlek kedvesem,
S Ő válaszolt, én is
Szeretlek édesem.
Később, mikor
Gyorsan telt az idő,
Málnát szedtél a kertben,
Mert kérte unokád,
Kit annyira szerettél,
Hogy hangosan mondtad,
Szeretlek unokám,
Szeretlek unokám.
És jött a visszhang,
A málnás végéből,
Szeretlek nagyapám,
Szeretlek nagyapám.
S ekkor megtaláltad
Mit oly soká kerestél,
Megtaláltad az élet csodáját,
Öleld át lelkeddel,
Szíveddel,
A szeretet visszhangját,
Az örök élet visszhangját.
(dr. Keresztes Károly)

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Miskolczi Adrienn: - Hogyan
jelent meg az életedben a fazekasság?
Takács Eszter: - Már kiskoromban jó kézügyességgel voltam
megáldva, szerettem rajzolni, színezni, élveztem a színek kavalkádját az óvodában, iskolában is.
Keresztanyám tagja volt a Fazekas
Szövetkezetnek, írókázott, és ő
sokszor bevitt engem oda.
Csodálatos volt látni, hogy egy
sima felületre micsoda minták
kerülnek az emberi kéz által, s ez
annyira megfogott, hogy mikor
elérkezett az idő, hogy pályát
válasszak, a fazekasság mellett
döntöttem. Tanulmányaimat a
Szövetkezetnél végeztem, gyakorlati oktatást kiváló szakemberektől
kaptam, az elméleti oktatás pedig
Karcagon folyt, ahol szintén nagyszerű oktatók segítettek minket.
M. A.: - Mi volt az első tárgy,
amit elkészítettél?
T. E.: - Annak idején nagyon szigorú oktatónk volt, alig volt szünetünk, hisz mindig a korongnál kellett ülni. Arra törekedett, minél
jobban sajátítsuk el a korongozást,
és úgy érzem, ez sikerült is. Első
munkáim viszonylag későn alakultak ki, hiszen a kezdeti időszakban

az alapokra fektettünk hangsúlyt:
mi az az agyag, hogyan kell a
korongot rúgni, és napról napra,
hétről hétre újabb mozzanattal lett
gazdagabb a technikánk.
M. A.: - Milyen alapanyagokkal
dolgozol?
T. E.: - Amikor még létezett itt
az agyagipar, akkor az agyagot
innen Mezőtúrról szereztem be, ez
Magyarországon a legjobb minőségű, a legvörösebbre égő alapanyag.
Minekután bezárták a Téglagyárat,
arra kényszerültem, hogy szaküzletben vásároljam meg, mint ahogy
a mázakat is, hiszen ezeknek szigorú szabályoknak kell megfelelniük: a mindennapos használatnak
meg kell felelniük.
M. A.: - Miben másabb a most
használt agyag, mint a mezőtúri?
T. E.: - A mezőtúri zsírosabb,
testesebb volt, mondhatnám azt,
hogy a mázak szebben álltak rajta.
A mostaniaknál rengeteg a választék, azt se mondanám, hogy rossz
minőségű, de a túri volt a legjobb.
M. A.: - Milyen koronggal dolgozol?
T. E.: - Tanuló korunkban lábbal
hajtós korongot használtunk, de
ahogy telt az idő, a technika is fejlődött, motorizálva lettek ezek az
eszközök, így én is ilyennel dolgozok, viszont ezt lábbal is lehet hajtani. Mindkét technikát alkalmazom, hiszen vannak olyan munkafázisok, melyhez a lábbal hajtás
szükséges, de alapvetően a gépi
hajtást szoktam használni.
M. A.: - Jelenleg min dolgozol?
T. E.: - Most elsősorban a szarvasi Szilvanapokra készítek lekváros szilkéket, de más megrendeléseim is vannak egyéb turisztikai
egységekbe, vagy fürdőkbe. A
szilke egyfajta tárolóedény, ami
kívül máz nélküli, belül pedig
mázas, így könnyebben lehet tisztítani. Régen – nevéből adódóan –
lekvárt raktak, de mi máig annak
használjuk, mert sokáig eláll
benne, még az íze is más.
M. A.: - Mindez azt mutatja,
hogy máig használati tárgyként
funkcionálhatnak a fazekas termékek, bármennyire is jelen van a
tömeggyártás…
T. E.: - Igen, így van, csináljuk,
mert kell és keresik ezeket a tárgyakat, hiszen valaki használja a
mindennapi étkezések során, vagy
főz bennük, de természetesen
szükség van a dísztárgyakra is,
hiszen a turisták szívesen visznek
(folyt. a 8. oldalon)

8

mezőtúr és vidéke

haza magyar kézműves által
készített edényt.
Nincs még egy olyan szakág,
mint a fazekasság, melyben három
elem is benne van, hiszen ott a
föld, ahonnan kikerül maga az
agyag, a víz, mellyel formázzuk
azt, és a tűz, hisz az által ég ki. A
szilke is így készül, és bár hiába
formázzuk ki, még tíz lépés szükséges ahhoz, hogy végleges formáját megkapja:
- megfülezem,
- beöntöm egy fehér alapfestékkel,
- száradás után zsengére égetem,
- következik a díszítés, mely
általában írókával történik, de
lehet metszeni is,
- jön a mázolás,
- mázolás után újra bekerül a
kemencébe, stb.
M. A.: - Milyen díszítést kap a
szilke?
T. E.: - A szilvalekváros szilkére
szilvamotívumok kerülnek, és
akár igény szerint feliratozom is.
M. A.: - Edényeidre összességé-

szemmel nézzek szét, ezt nem
lehet az emberből kitörölni.
M. A.: - Ahogy szétnézek a
műhelyedben, látok itt Miska kancsót, ami szinte minden háztartásban volt/van, emlékszem, még
nálunk is volt. Mire készítették?
T. E.: - Kimondottan bor tárolására volt jó a Miska kancsó, és
mint emberformát tekintve, talán
mondhatom azt, hogy ez volt az
első, amit megkorongoltak. Annak
idején ebben vitték húsvétkor a
bort a templomba megszentelni,
aztán úgy került az ünnepi asztalra. Miska kancsót máig készítenek
az országban több helyen, mindegyik más egy kicsit: egyik vékonyabb, másik gömbölydedebb, de
mindegyiket fel lehet ismerni,
mely tájegységből való. A kígyó a
pocakján - kiindulva a gyógyszertárak logójából – az egészséget jelképezi, illetve tudjuk azt is, hogy a
kígyó mindig vedlik, tehát megújul. Ilyen jelentéseket hordoz ez a
szimbólum a kancsón.
M. A.: - Vannak olyan munkáid,
melyeket megrendelésre készítesz.

ben milyen motívumokat használsz? Vannak egyénileg kialakult
díszítéseid, vagy a klasszikus formákat használod?
T. E.: - A klasszikus mezőtúri
mintákat alkalmazom, de nyilván
mindig más lesz egy kicsit, hiszen
át vannak formálva, gondolva. De
ha újra a kérdésre válaszolok,
igen, a mezőtúri motívumokat
használom, hiszen itt élek, itt
tanultam a mesterséget, tősgyökeres mezőtúrinak vallom magam.
Persze vannak tálkáim, melyekre
olyan egyedi díszek kerülnek, amiket csak úgy, hip-hop kitalálok.
M. A.: - Vannak olyan máshol
látott motívumok, melyek megihletnek, mondjuk utazásaid során?
T. E.: - Igen, azt hiszem ez az
egész életen át tartó szakma annyira belém ivódott, hogy ha még
nem is olyan jelleggel megyek
valahova, óhatatlan, hogy fazekas-

T. E.: - Igen, szerencsére vannak
megrendeléseim, melyek azt
mutatják, hogy hiába a nagy
multik, még azért szeretik az igazi
kézműves munkákat. Logós bögréket, tányérokat készítek, melyek a
hegytől a Balaton partig a fürdőhelyekre is eljutnak, a turisták ezeket
nagyon kedvelik.
M. A.: - Mezőtúron hol láthatók
a termékeid?
T. E.: - A Túri Kamrában megtalálhatóak a termékeim. Ha a múzeumban kiállítás van, vagy valamilyen pályázat, akkor ezekben részt
szoktam venni. A múzeum honlapján is fent vagyok, üzletem
ugyan nincs se itthon, se máshol,
de helyben is meg tudnak keresni
az érdeklődők.
M. A.: - Szoktál más helyekre
eljárni, pl. Szentendrére a
Skanzenbe…
(folyt. a 9. oldalon)
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Elektromos kerékpár, vagy mégsem?

T. E.: - Már évek óta eljárunk a
Fazekas Múzeummal együtt
Szentendrére, Pünkösdkor. Ez egy
többnapos rendezvény: szakmai
konferenciákat látogatunk, ahol
előadásokat hallgatunk, különböző kulturális programokban
veszünk részt, majd Pünkösd
vasárnap és hétfőn a tájházban
kerül sor a korongolásra.
Elmondhatom, hogy rengetegen
érdeklődnek, látogatják a rendezvényt, és minket. Sokat bemutatózunk, kézműves foglalkozásokat
tartunk, beszélgetünk a látogatókkal, és óriási sikerünk van.
M. A.: - Hogy lehetne átadni ezt
a hagyományt a fiataloknak,
hiszen ezt őrizni kellene még
nagyon sokáig…
T. E.: - Szoktunk tartani gyerekeknek foglalkozásokat, sőt valamelyik évben volt olyan program,
hogy a környező települések óvodáiban tartottunk bemutatókat
nagy sikerrel, a gyerekek nagyon
szerették ezeket a foglalkozásokat.
Ettől függetlenül kissé borúsan
látom ezt a dolgot, mert az újabb
generációk között itt Mezőtúron
nincs utánpótlás, sőt az országban
nagyon kevés helyen oktatják ezt a
szakmát. Ha nem is 1-2 éven belül,
de sajnos rövid idő alatt kihalóban
lesz a fazekasság. Többekkel
beszéltem arról bizonyos fórumokon is, hogy az óvodában kell
elkezdeni megismertetni ezt a
hagyományt, de általános iskolában nagyon jó lenne, mint kézművességet tanítani. Nem, mint néprajzot, mert azt tanítják szakiskolában, hanem kézművességet
oktatni a tanterv részeként. Ez
volna jó.
M. A.: - Azt látom – ahogy
beszélgetünk -, hogy nagyon elhivatott vagy a szakmád felé, mégis
hogy érzed: a szakmád a hobbid,
vagy a hobbid a szakmád?

T. E.: - Mondhatom nem kis
büszkeséggel, hogy azt csinálom,
amit szeretek.
M. A.: - Tudni kell azt is, hogy
egyesületi tag vagy…
T. E.: - Igen, 2000 óta a Békés
megyei Népművészeti Egyesület
tagja vagyok. Ez az ország második legnagyobb egyesülete a taglétszámot tekintve. Elmondható,
hogy összefogja a kézműveseket,
sok helyre eljutunk általa, különböző oktatásokban vehetünk részt,
és egyesületi tagként sokféle mesterséggel is megismerkedhetünk.
Mindemellett
a
Karcagi
Népművészeti Egyesületnek is
tagja vagyok, ahol szintén több
kézművessel találkozok, csak más
körben.
M.A.: - Mesélnél az elismeréseidről?
T. E.: - Már ez elismerés nekem,
hogy ebben a szakmában dolgozhatok. Sok zsűrizett termékem
van, hiszen az ember törekszik
arra, hogy minden évben valami
újat alkosson. Számos kiállításon,
pályázatban vettem részt, kitüntetésekkel rendelkezek, mozgolódok, megjelenek több helyen, és
szerintem már maga az kitüntetés,
ha beválasztanak egy vásárba,
hiszen manapság már oda is
pályázni kell. Az országot járva
bizony nagy dolog, ha megszólítanak az emberek, látva, olvasva azt,
hogy mezőtúri vagyok.
M. A.: - Összességében mik a
céljaid, terveid?
T. E.: - Szerintem ebben nem
lehet megállni, ezután is dolgozok,
ahogy eddig. Vásárokba járok,
megrendeléseket teljesítek, felkérésekre elmegyek, pályázgatok
majd vásárokra, fesztiválokra,
mindez folytatódik tovább.
Miskolczi Adrienn

Az elektromos meghajtással rendelkező kerékpárok egyre nagyobb
számban jelennek meg a közlekedésben. Ez a fajta közlekedési mód
jellemzően az idősebb korosztály
körében népszerű. Néhány szabályt azonban nem árt tisztázni a
járművekkel kapcsolatban.
A hagyományos kerékpárok mellett az előírásoknak jelenleg az
olyan elektromos kerékpárfajta
felel meg, melynél csak akkor
működik az elektromos rásegítés,
amikor pedálozik a vezető. A kerékpár nem rendelkezhet gázkarral,
mint a motor, hanem egy szenzor
„figyeli” a fordulatot vagy a nyomatékot, és ennek megfelelően segíti a
haladást. A rásegítés max. 25 km/h
sebességgel működhet, és pedálozás befejezése után azonnal meg
kell szűnnie.
Fontos tudni, hogy kerékpárként
olyan, legalább kétkerekű jármű
használható, amelyet emberi erővel
hajtanak, és ezt legfeljebb 300W
teljesítményű motor segíti. Ennek
megfelelően azon elektromos vagy

robbanómotoros kerékpár, amely
motorjának
a
teljesítménye
nagyobb, mint 300W, illetőleg
amely eszközt emberi erővel történő hajtás nélkül, kizárólag csak
motor hajtja, az a jármű már segédmotoros kerékpárnak minősül.
Annak vezetéséhez már vezetői
engedély, bukósisak és felelősségbiztosítás szükséges, illetve a vezető utast sem szállíthat!
Kérjük az időseket, illetve a családtagokat, hogy vásárlás előtt
komolyan mérlegeljenek, és kérjék
ki az eladó segítségét, milyen kerékpárral szabályos a közúton közlekedni annak a személynek, aki
azzal biztonságosan szeretne biciklizni.
A KRESZ szabályai szerint a járművezető felelőssége, ha nem a
jogszabályi előírásoknak megfelelő
járművel vesz részt a közúti forgalomban!
…hogy mindenki hazaérjen!
(forrás: www.police.hu)

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
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Mezőtúri fiatalok
Bodor Márti
Rovatunkban Mezőtúron élő és itt
dolgozó fiatalokat mutatunk be.
E lapszámban Bodor Mártit
ismerhetik meg a kedves olvasók.

Márti lassan 8 éve a Mezőtúri
Közművelődési
és
Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa. A Mezőtúr és Vidéke
újságíró-szerkesztőjeként kezdte
itteni munkáját, majd megkapta
a művelődésszervezői feladatkört. Életfilozófiája: mosolyogj,
és az élet visszamosolyog rád.

- Milyen út vezetetett oda, ahol
most vagy?
- Tanulmányaimat a Református
Általános Iskolában kezdtem, majd
a Telekiben érettségiztem. A pályaválasztás előtt állva viszont nagyon
nagy probléma előtt találtam
magam, hiszen sok más társamhoz
hasonlóan én sem tudtam mi is
szeretnék lenni, ha nagy leszek.
Beszélni mindig is szerettem, így a
kommunikáció irányába indultam
el. Békéscsabán az akkori Tessedik
Sámuel Főiskolán végeztem, majd
a Juventus Rádió Dél-Kelet
Magyarországi Hálózatánál kezdtem el dolgozni. Már ekkor éreztem, hogy jó úton indultam el. A
frekvencia megszűnése után még
maradtam
egy
kis
időt
Békéscsabán, ám 2012 tavaszán
úgy döntöttem, hogy haza költözöm. Akkor még azt gondoltam,
hogy átmeneti lesz a mezőtúri tartózkodásom. Mikor nem is vártam
volna, megcsörrent a telefonom és

a jelenlegi főnököm szólalt meg a
vonal másik végén, aki behívott
egy állásinterjúra. Azóta igyekszem Mezőtúrért is dolgozni.
Lassan 8 éve vagyok a Közösségi
Ház munkatársa, először újságírószerkesztő munkakörben tevékenykedtem a Mezőtúr és Vidéke
hasábjain, majd megkaptam a
művelődésszervezői feladatkört.
Közben igyekszem képezni
magam, hogy megfeleljek az előttem álló feladatoknak. Így 2019.
júniusában a szolnoki Neumann
János Egyetem kereskedelem és
marketing szakát végeztem el és
bár idén lemaradtam a jelentkezésről, de terveim között szerepel a
továbbtanulás.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- Ez egy igazán nehéz kérdés.
Büszkén mondhatom, hogy több
dolgot is sikernek könyvelhetek el,
de a legnagyobbat nem tudnám
megnevezni. Igyekszem a kitűzött
céljaimat megvalósítani és nem feladni azokat.

- Miért szeretsz itt Mezőtúron
élni?
Hogy őszinte legyek nem gondoltam volna, hogy „felnőtt”
koromra ismét Mezőtúr lesz az otthonom, de nem bántam meg, hogy
így alakult. Szeretem ezt a várost,
ideköt a sok gyermekkori élmény, a
család és a barátok; valamint a
munkahelyem is tartogat számtalan kihívást a mindennapokra. A
magánéletemet tekintve igyekszem
kitölteni a szabad pillanatokat és
megtölteni azokat élményekkel.
Bár kisvárosban élek, igyekszem
nem kisvárosi életet élni.
Egyébként Mezőtúr egy szép város,
tulajdonképpen minden megtalálható benne, amire szükség van.
- Mi az életfilozófiád?
- Mosolyogj és az élet visszamosolyog rád. Igyekszem így tenni.
Szerintem optimistán, pozitívan
élni kevésbé fájó, mint negatív légkörben. Persze vannak nehéz helyzetek, de az sem tarthat örökké.
Miskolczi Adrienn

Maradj otthon! Érzések koronavírus idején, 2020 tavaszán
Olyan, mintha most kezdtük
volna az új évezredet és pillanatok
alatt eltelt belőle húsz esztendő!
2020 – jó volt leírni először ezt az
évszámot, olyan ígéretesnek tűnt!
Vidáman, mozgalmasan kezdődött
számunkra: újévi koncert, családi
szülinapok,
a
Szolnoki
Szimfonikusok előadásai, színházi
programok. Február vége felé azonban egyre többet hallottunk a
COVID-19-ről! A Kínában életre
kelt és számtalan emberi életet
követelő vírus a hírek főszereplőjévé
vált,
és
ekkor
már
Olaszországban is szedte az áldozatait. Rövidesen több európai
országba, így hazánkba is befurakodott és átrendezte életünket.
Március 11-én telekis diákokkal
és
tanárokkal
mentünk
a
Zeneakadémiára,
délután
épületbemutatón, este pedig a szolnoki Bartók Béla Kórus önálló estjén vettünk részt. (Jól sikerült,
remek program volt!) Előadás előtt
hallottuk a hírt, hogy délután 3-tól
életbe lépett az országos vészhelyzet! Másnaptól bezárnak az egyetemek, főiskolák, a mozik, a múzeumok, lemondják a közművelődési
intézmények nagyrendezvényeit.

Szembesültünk vele, hogy elmarad
a Dalvarázs március 21-re tervezett
tavaszi koncertje is. Nem lesznek
Március 15-i közösségi megemlékezések! Orbán Viktor, miniszterelnök március 13-án este bejelentette, hogy az oktatási intézmények
hétfőtől (márc. 16.) áttérnek a digitális tanrendre. Újratervezés! Az
eddigi napirendet, kicsikét-nagyokét, dolgozókét, családokét, munkahelyekét mindent-mindent két
nap alatt új alapokra kellett helyezni! Városvezetőktől, iskolai és óvodai tantestületektől, munkahelyektől – és a gyermekes családoktól gyors helyzetmegoldást, higgadtságot, rugalmasságot követelt ez a
világromboló kis szemét! Szörnyű
híre van és nem alaptalanul! Az
idősebb és gyenge immunrendsze-

rű emberek óvakodjanak tőle!
Veszélyességéről és a megelőzés
módszereiről széles skálán kapjuk
a tájékoztatást. dr. Györfi Pál (az
OMSZ szóvivője) és dr. Müller
Cecília (országos tisztifőorvos)
három hete, állandóan velünk vannak! Bármit kapcsolunk be, a
rádiót, tv-t, youtube csatornát,
mindenhol figyelmeztetnek bennünket,
hogy
MARADJUNK
OTTHON, ha mégis menni kell,
tartsunk egymástól tisztes távolságot, mert ez adja a biztonságot,
miután nincs ellenszere a vírusnak! A márc. 28 – ápr. 11. közötti
időszakra kijárási korlátozást rendelt el a kormány, ezzel is védve a
korosabb lakosságot. Ebben az időszakban délelőtt 9-12 között csak a
65 éven felüliek vásárolhatnak az

élelmiszerüzletekben, patikákban.
(Megj.: persze ez nem azt jelenti,
hogy ezt az időt mindenkinek,
mindennap az üzletben kell tölteni! Hetente egyszer-kétszer fél óra,
ha mindenképpen szükséges!)
Jó tanácsokat és fontos ismereteket kapunk minden országos és
helyi médiából, sőt április 3-tól egy
hangosbemondóval
felszerelt
önkormányzati autó is járja a
várost, hirdetve, hogy az idősebbek
éljenek az önkormányzat által, a
bevásárlásokhoz felajánlott személyi segítséggel. Rendszeresen meghallgatjuk polgármesterünk tájékoztatóit is, és megkönnyebbülünk, hogy városunkban még nincs
megbetegedés! A kezdetektől vannak hatósági és önkéntes karanténosok, külföldi munka és utazás
miatt. Úgy vélem, Mezőtúron a
lakosság fegyelmezett és együttműködő. Két hete tart a vészhelyzet, a szakértők különféle véleményen vannak a járvány levonulási
idejét illetően, de többnyire hosszú
menetet jósolnak. Ennek viseléséhez fontos, hogy tevékenyek
maradjunk! Sok jó példával rukkolnak elő barátaink a facebookon:
van, aki kisbútorfestésbe fogott, a
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varrni tudók egészségügyi maszkokat készítenek, jönnek a jobbnál
jobb receptek, fotók a frissen sült
házi kenyerekről, süteményekről, a
szépen művelt kiskertekről, virágzó
balkonokról, a szebbnél szebb,
újonnan készült kézimunkákról.
Mezőtúrhoz kötődő művészek –
Mester Viki, Mérai Kata, GazdagKötél Orsi – kedves, ötletes, lelkesítő videókat tettek fel.
Szerencsére a természet nem
vesz tudomást a tüskés vírusról. Az
enyhe tél után, menetrend szerint,
hozzánk is megérkezett a többnyire
mosolygós tavasz, időnként persze
a böjti szelek is megmutatják erejüket. Túl vagyunk az első fűnyíráson, két nap alatt levelet bontottak
a fűzfák, a vérszilvák, vadmeggyek,
a szilvafák, a teltvirágú babarózsák,
aranyesők és sok más cserje, mintha menyasszonyoknak és koszorúslánynak öltöztek volna, úgy
díszelegnek az utcákon, fittyet
hányva minden veszélyre. Igen,
valószínűleg ebből a paradoxonból
fakad a veszélyeztetett korosztály
olykor érthetetlennek tartott szabadság vágya a természet iránt.
Hiszen a tavasz a tevékenykedés
évszaka, a kertészkedésé, a palántázásé, a húsvéti nagytakarításé, a
kirándulásoké. A kikelettel jön a
szabadság, fürdőzés a napfényben,
séták a még oxigén dús levegőn, a
gyorsan berobbanó 35 fok előtt.
Ebbe rondított bele a COVID-19. A
vírusok eddig télen munkálkodtak!

mezőtúr és vidéke
DE nézzük a jelenség pozitív
oldalát! Értékeljük, hogy hozott ez
a vírus egy kis lassulást és csendesedést az életünkben. Vegyük
észre, mennyire kiszolgáltattuk
magunkat és a világot a technika és
a pénz hatalmának, milyen függőségben élünk tőle! Mennyire elveszítettük alázatunkat egymás és a
Teremtő iránt! Milyen hatalmasnak
és mindentudónak érezzük magunkat, és lám egy kis szörnyeteg tükröt tart esendőségünknek. Milyen
jó, hogy vagyunk egymásnak, családtagok, barátok, ismerősök, munkatársak! Hogy tud hiányozni a személyes találkozás! Bizony sok mindenben új megtapasztalások idejét
éljük! Okuljunk belőle!
Hálásak vagyunk mindenkinek: a
magvetőnek, a gyümölcstermesztőnek, az egészségügy dolgozóknak,
a bolti dolgozóknak, a gyári munkásnak, a város vezetőinek, a pedagógusoknak, mindenkinek, aki
teszi a dolgát a közösségért!
Ebben a különleges élethelyzetben, mi „otthonmaradók” is
tegyünk meg mindent, ami tőlünk
elvárható, de bízzunk a józan észben, higgyünk a kisvárosi lét előnyeiben, a szeretet és a zene erejében, és mindenek fölött az Isteni
kegyelemben!
Berczeli Marika és Endre

Kedves Olvasók!
Az elmúlt időszakban számos pozitív visszajelzést kaptunk az
újsággal kapcsolatban, melyet ezúton is nagyon köszönünk.
Igyekszünk a körülményekhez képest is tájékoztatni Önöket,
illetve kicsit színesebbé tenni a lapot cikkeinkkel. Továbbra is
várjuk észrevételeiket, vagy akár megosztásra szánt
gondolataikat, verseiket.
Tisztelettel: A szerkesztőség
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Túri Kamra
helyi termékbolt

A megnövekedett vásárlói igényekre való tekintettel új nyitvatartási idővel állunk a lakosság
rendelkezésére a koronajárvány
idején: hétfőtől-péntekig 10:0017:00-ig.
Dr. Nagy István agrárminiszter
támogatásával felértékelődik a
Túri Kamra helyi termékbolt szerepe, hiszen kis-és őstermelők helyben előállított termékeit értékesítjük.
Termékeink: tojás, hentesáru,
tejtermékek, tészta, méz, propolisz, olaj, befőtt, fűszer, puffasztott
gabona, szörp, lekvár, ivólé, kézműves sör, házi sütemények,
perec, puszedli, tallér, mézeskalács, gyógytea, cukormentes termékek, parajdi só, egyéb kézmű-

ves termékek pl. szappan,
méhviasz, kerámia, stb.
Minden korosztály számára
INGYEN házhoz szállítunk.
Megrendelését bármelyik nap
leadhatja.
Elérhetőségeink:
Cím: Szabadság tér 29. volt
Róka húsbolt
Tel: 70-278-5411
Webshop: www.turikamra.hu
e-mail: turikamra@gmail.com,
info@turikamra.hu
Facebook:
https://www.
facebook.com/turikamra/
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közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Tisztelt Olvasónk!
Köszönjük az eddig beküldött gyönyörű babaképeket!
Továbbra is várjuk a családba érkező újszülöttek képét névvel,
és az anyuka nevével ellátva a Közösségi Ház facebook
oldalára,vagy az ujság@mkskft.hu e-mail címre.

Patkós Léna
(Nádházi Ágnes)

Fadgyas Lara Szaffi
(Borzi Mariann)

ÜGYELETEK

Babai Zsolt Krisztián
(Bíró Klaudia)

Simon Zoltán
(Vágner Stella)

Felhívás
Tájékoztatjuk a tisztelt mezőtúri lakosokat, hogy 2020. február
01-től a Mezőtúri Református temetőket az UNITAS-NAGY BT.
üzemelteti, ezáltal a temetéseket, és a temetőgondnokságot is az
UNITAS-NAGY BT. látja el.
Kérjük a tisztelt gyászoló hozzátartozókat, hogy a temetés ügyintézését a Református temetőkben kezdjék a
temetőgondnoknál.
Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00-ig
Telefonszám: 06 30/5612884 Lévai András
Előre is köszönjük a megértésüket és a bizalmukat.

Pietas Kft.

Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

Április 24-30-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy.út . 22.
Tel: 56/350-993

Április 25-26-ig
dr. Nagy Levente
5400 Mezőtúr, Petőfi út 22.
Tel: 56/850-006;
06/30/664-8257

Május 1-7-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5
Tel: 06/56-350-044

Május 1-2-3-án:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20/941-5217

ELHUNYTAK
Teszkó Ferenc élt 68 évet
Kovács Lajosné Tóth Mária élt 87 évet
Szűcs István élt 87 évet

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.

Werner Mihályné Sztrázsa Klára élt 81 évet

Keresse a gyepmestert:

Rónyai Krisztina élt 80 évet

- 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

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Dorogházi József Ferenc élt 66 évet

Nyugodjanak békében.

Lapzárta: 2020. április 29. (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.

Vigyázzunk egymásra,
és sikerülni fog!
#visszajovok

