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Megjelenik kéthetente

Idén is kiosztásra kerültek a városi díjak,
kitüntetések

Rendhagyó módon, a járványügyi helyzetre való tekintettel az
1956. október 23-ai forradalom és
szabadságharc 64. évfordulója
alkalmából tervezett városi megemlékezés elmaradt. Mezőtúr
Város Önkormányzata október
23-án, a Nemzeti ünnepünk alkalmával városi díjakat, kitüntetéseket adományozott, melyről a szeptember 30-ai ülésén a képviselőtestületi határozatával döntött. A
szigorú szabályok betartása mellett a Városháza Dísztermében a
díjak, kitüntetések átadásával
együtt a díjazottak munkásságának méltatására is sor került. A
kitüntetéseket Herczeg Zsolt polgármester úr adta át, a rendezvényt Patkós Éva képviselő
asszony konferálta.
Mezőtúr Város Képviselőtestülete
„Mezőtúr
Város
Díszpolgára” díjat adományozott
prof. dr. Dobozy Attila részére.
„Mezőtúr Városért” díjat kapott
Dr. Jódi Pál, „Mezőtúr Város
Szolgálatáért” díjban részesült

Oroszné Szamos Margit, „Az Év
Mezőtúri Vállalkozója” díjat a
Szőlőfürt Vendéglő, valamint a
Mentész Zrt. kapta. „Mezőtúr
Sportjáért” díjat Gábor Lajos,
„Mezőtúr Kultúrájáért” díjat
pedig Kozák Julianna kapott.
Mezőtúr Város Képviselő-testülete
„Mezőtúr város jó tanulója, jó
sportolója” díjat adományozott
Rivasz Martin részére, „Az év
mezőtúri sportolója” díjat Kovács
Tamás kapta.
Az ünnepség keretein belül
köszöntötték Olajos Jánosnét,
Pályi Jánost, Varga Katalint,
Szűcsné Berczeli Ildikót valamint
Sipos Gyulát, akik kiemelkedő
munkájuk
elismeréseként
Polgármesteri
Elismerő
Oklevélben részesültek.
Az elismerésekhez minden díjazottnak szívből gratulálunk, további jó munkát és jó egészséget kívánunk!
Miskolczi Adrienn

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Ingyenes

„Örökség 60-30”
Szobrászok kiállítása a Városi Galériában

Mezőtúr Művészeti Közalapítványa
azon kívül, hogy a Takács-tanyán
megrendezi a Képzőművészeti
Alkotótelepet, az ott készült alkotásokkal -országos szinten is egyedülállóan- minden évben bővíti
Mezőtúr képzőművészeti gyűjteményét, valamint szépíti a város
köztereit,
a
Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN. Kftvel közreműködve rendszeresen
szervez kiállításokat az egykori
Zsinagógában működő Városi
Galériába.

Györfi Sándornak az öccse, aki
művészeti vezetőként a Mezőtúri
Képzőművészeti Alkotótelepet 40
éve működteti.
A kiállítás így illeszkedik az
Alkotótelep idei, „Családi kötelékek” tematikájába, melynek nyomán március 15-én megnyitó nélkül ugyan, de végül látogathatóan
megrendeztük Vargáné Györfi
Erzsébet keramikus-szobrász,
népi iparművész kiállítását. Ő a
harmadik képzőművész a Györfitestvérek közül. Nyáron pedig

Október 23-án 14 órai kezdettel
ezúttal Győrfi Lajos és fia, Győrfi
Ádám szobrászművészek közös
kiállításának megnyitására került
sor. Az alkotók Püspökladányban,
illetve
Debrecenben
élnek.
Mezőtúrhoz családi kötődésük
van, hiszen Győrfi Lajos annak a

maga Györfi Sándor és fia, Balázs
állított ki az Alkotótelep „Külön,
mégis együtt” című kiállításán.
Az október 23-i tárlat másik
apropója, amint a címe, „Örökség
60-30” is mutatja, hogy Győrfi
Lajos idén töltötte be életének
(folyt. a 2. oldalon)

Új pályázati lehetőség mikro- és kisvállalkozásoknak

3. old.

Fenntarthatósági témahét a Katolikus Iskolában

7. old.

A VI. Badár Balázs Pályázat díjazottjai

4. old.

Újabb hírek a mezőtúri kung-fusokról

7. old.

„Elment, ismét elment egy JÓ EMBER...”

6. old.

„A Magyar Népmese Napja” a Református Óvodában

10. old.
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60. életévét, fia, Ádám pedig a
30. születésnapját ünnepelhette.
A kiállítás megnyitót megtisztelte Herczeg Zsolt polgármester úr,
aki köszöntötte az ünnepnapon
megjelenteket és átadta a város
ajándékait a kiállítóknak, valamint
Prokai Gábor művészettörténésznek, aki ezt követően szakmailag
megnyitotta a tárlatot. A megnyitó
zenei programjában Péli Ildikó
fuvolaművész
közreműködött
Szolnokról, őt kísérte zongorán a
jászberényi Balogh József.
A megnyitóról felvételt készített
a Mezőtúri Városi Televízió,
ajánlom szíves figyelmükbe ennek
megtekintését. Illetve ha tehetik,
látogassanak el személyesen a

Városi Galériába erre a rangos kiállításra, amely több helyszín után,
legutóbb Lengyelországból érkezett Mezőtúrra. Ízelítőt kaphatnak
abból, hogy az egyik legtermékenyebb magyar köztéri szobrászként Magyar Örökség-díjas Győrfi
Lajos hogyan örökíti meg a magyar
történelem legnagyobb alakjait és
örökségét hogyan viszi tovább fia,
Győrfi Ádám közös alkotásaikban
és máris jelentős saját munkásságában.
A tárlat az egészségügyi szabályok betartásával november 21-ig
látogatható.
Lengyel Krisztina

Tisztelt Ügyfeleink!
A
Mezőtúri
Közös
Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az alábbiak betartását kérem
Önöktől a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése, a lakosság
és a Hivatal dolgozói egészsége
védelme érdekében:
- a Hivatal épületében mindenki számára kötelező az orrot és
szájat egyaránt eltakaró orvosi
maszk, munkavédelmi maszk,
textil vagy más anyagból készült
maszk viselése,
- a Hivatal épületébe kizárólag
maszkban és kézfertőtlenítést
követően lehet belépni (mindkét
portán elhelyezésre került kézfertőtlenítő),
- várakozás esetén egymástól
legalább 1,5 m-es távolságot köteles tartani mindenki,
- a személyes ügyintézés helyett
részesítsék előnyben az elektronikus ügyintézést, illetve a hivatal
mindkét portáján elhelyezett gyűjtőládákban is elhelyezhetik a
kérelmeket, beadványokat,
- az ügyintézőkkel telefonon,
illetve e-mailben szíveskedjenek
kapcsolatot tartani,
- egy családból egy fő intézze
az ügyeket, kísérő csak indokolt
esetben lehet jelen az ügyintézés
során,
- egy ügyintézőnél az irodahelyiségben egyszerre csak egy fő

tartózkodhat (kivételt képeznek
azok az ügyek, ahol kötelező 2,
vagy több személy jelenléte, mint
pl. apai elismerő nyilatkozat megtétele, házassági szándék bejelentése),
- a Hivatalban kötelező az előzetes időpontfoglalás, csak
halaszthatatlan, kivételes esetekben lehet időpontkérés nélkül
lebonyolítani az ügyintézést, az
ügyintézők elérhetősége a www.
mezotur.hu oldalon megtalálható,
- a házasságkötés, családi események lebonyolítása során kötelező a 1,5 m-es távolság tartása,
ennek alapján a Hivatal házasságkötő termében a házasulandókon,
a tanúkon, a közreműködő anyakönyvvezetőn kívül maximum 20
fő, míg a Városháza Dísztermében
maximum 70 fő vendég tartózkodhat,
- a házasságkötés, családi események lebonyolítása során a
házasulandókon kívül minden
vendég számára kötelező a maszk
viselése.
Kérem a fentiek maradéktalan
betartását mindannyiunk egészsége megőrzése érdekében!
dr. Enyedi Mihály
jegyző

2020. november 06.
Pályázati felhívások

„Hass, alkoss, gyarapíts!”
pályázati felhívás ösztöndíj programra
Mezőtúr Város Önkormányzata
az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú „Komplex humán
szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr
térségében” című projekt keretében ösztöndíj programot hirdet
minden 25 év alatti, szociálisan
rászoruló, mezőtúri középiskolában tanuló, valamint állandó
mezőtúri lakcímmel rendelkező,
felsőoktatásban résztvevő fiatal
számára, aki tanulmányait
kiemelkedően jó eredménnyel
végzi. A pályázatok bírálata során
előnyt jelent, ha a pályázó tanulmányi munkája mellett kiemelkedő művészeti-, sport-, tudományos tevékenységet végez és/
vagy aktív tagja valamilyen helyi
civil szervezetnek. Az ösztöndíjak fenti keret erejéig, tanulónként
legfeljebb 15.000.- Ft/hó összeggel
kerülnek megítélésre, mely az
adott tanévben 9 hónapon keresztül jár annak a helyi fiatalnak, akit
az önkormányzat által kinevezett
bizottság a pályázati felhívás bírálati szempontjait és a rendelkezésre álló projekt forrást figyelembe
véve támogatásra érdemesnek ítél.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívásra beérkezett pályázatok
közül azok kerülnek elbírálásra,
melyek esetében a pályázó igazolni tudja szociális rászorultságát a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumok valamelyikével. A bírálati szempontokat, a pályázat pontozási rendszerét, továbbá a kötelezően csatolandó alátámasztó dokumentációk körét a pályázati felhívás
tartalmazza, mely teljes terjedelemben elérhető a www.mezotur.
hu oldalon, továbbá nyomtatott
formában a Városháza portáján.
A pályázatot kizárólag postai úton
lehet benyújtani ajánlott küldeményként az alábbi címre:
Mezőtúr Város Önkormányzata,
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
A benyújtás határideje: 2020.
november 30.

„Nőjj itthon nagyra!” pályázati
felhívás ösztöndíj programra
Mezőtúr Város Önkormányzata
helyi ösztöndíj programot hirdet
az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt keretében a
településen élő, szociálisan rászoruló, tehetséges, általános iskolai,
felső tagozatos tanulók számára,
akik tanulmányaikat kiemelkedően jó eredménnyel végzik. A pályázatok bírálata során előnyt jelent,
ha a pályázó tanulmányi munkája
mellett kiemelkedő művészeti-,
sport-, tudományos tevékenységet
végez és/vagy aktív tagja valamilyen helyi civil szervezetnek. Az
ösztöndíjak a fenti keret erejéig,
tanulónként legfeljebb 15.000.- Ft/
hó összeggel kerülnek megítélésre,
mely az adott tanévben 10 hónapon keresztül jár annak a helyi fiatalnak, akit az önkormányzat által
kinevezett bizottság a pályázati felhívás bírálati szempontjait és a
rendelkezésre álló projekt forrást
figyelembe véve támogatásra érdemesnek ítél. Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívásra beérkezett
pályázatok közül azok kerülnek
elbírálásra, melyek esetében a
pályázó igazolni tudja szociális
rászorultságát a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumok valamelyikével. A bírálati
szempontokat, a pályázat pontozási rendszerét, továbbá a kötelezően csatolandó alátámasztó
dokumentációk körét a pályázati
felhívás tartalmazza, mely teljes
terjedelemben elérhető a www.
mezotur.hu oldalon, továbbá
nyomtatott
formában
a
Városháza portáján. A pályázatot
kizárólag postai úton lehet benyújtani ajánlott küldeményként az
alábbi címre: Mezőtúr Város
Önkormányzata, 5400 Mezőtúr,
Kossuth Lajos tér 1.
A benyújtás határideje: 2020.
november 30.

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Új pályázati lehetőség nyílik a közeljövőben mikro- és kisvállalkozások számára
Tájékoztató felhívástervezetről
FELHÍVÁSTERVEZET formájában jelent meg a GINOP-1.2.9-20
azonosító számú, „Hátrányos helyzetű településeken működő mikroés kisvállalkozások fejlesztéseinek
támogatása” című pályázati lehetőség, a www.palyazat.gov.hu társadalmi egyeztetés alatt véleményezett pályázatok között, melyet
ezúton szeretnénk röviden ismertetni Önökkel.
A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójának erősítése, a területi
különbségek csökkentése, a térségi
felzárkóztatás és a helyi gazdaság
megerősítése.
1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó,
önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek
és kapacitások kialakítása
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) A vállalkozói tevékenység
végzésével összefüggő ingatlan
beruházás (építés, korszerűsítés,
átalakítás, bővítés).
b) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök
és szoftverek beszerzése
c) Képzés: a vállalat fejlődéséhez
szükséges, illetve a munkavállalók
magasabb szintű munkavégzését

elősegítő képzés
d) Gyártási licenc, gyártási
know-how, immateriális javak
beszerzése és kapcsolódó költségek
e) Bérköltség-támogatás
f) Munkavégzéshez szükséges
feltételek kialakítása (kizárólag
Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység
elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
2. A projekt végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam:
A Támogatói Okirat hatályba
lépését követően legfeljebb 18
hónap, pénzügyi elszámolás
benyújtásának határideje legkésőbb 2022. augusztus 31.
3. A projekt területi korlátozása
Szabad vállalkozási zónák
(SZVZ) települései a (27/2013
(II.12.) Korm. rendelet alapján felsorolt települések.
A fejlesztés megvalósulásának
helyszíne a támogatást igénylő
bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe
lehet.
4. Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási
kérelmet nyújthatnak be azon
mikro- és kisvállalkozások:
• a Felhívás 1. számú szakmai
mellékletben felsorolt, a szabad
vállalkozási zónák

létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények
igénybevételének
szabályairól
szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben;
a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként
való működés időszaka ebbe nem
számít bele),
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző,
teljes üzleti évben minimum 1 fő
volt.
c) amelyek Magyarországon
székhellyel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az
Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
5. Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021.
január 12. hétfő 12 órától 2021.
február 12. péntek 12 óráig van
lehetőség.
6. A projekt maximális elszámolható összköltsége:
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója szerinti árbevétel két-

szeresét.
7. A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum
10.000.000 forint.
8. A támogatás maximális mértéke:
A támogatás maximális mértéke:
a. a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az
összes elszámolható költség 70%a,
A FELHÍVÁSTERVEZETET és
mellékleteit megtalálhatják a www.
palyazat.gov.hu
Pályázatok/
Társadalmi egyeztetés 2014-2020
menüpont alatt, illetve honlapunk
(www.mvfkft.hu) pályázati hírei
között.
Bővebb információ érdekében
keressenek minket bizalommal,
az alábbi elérhetőségeken:

Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
www.mvfkft.hu
varosfejlesztesikft@mezotur.hu
56/551-925
56/551-933

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. október 29-ei rendes nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Képviselő-testülete

- Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

2020. november 26-án (csütörtökön), 13.30 órakor
közmeghallgatást tart, amelyre ezúton meghívom.

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

A közmeghallgatás témája: Mezőtúr forgalomtechnikai felülvizsgálata
Helyszíne: Városháza Díszterme (5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.
I. emelet 9.)

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Herczeg Zsolt
polgármester

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
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A VI. Badár Balázs Országos Fazekas Pályázat díjazottjai

Mezőtúr Város Önkormányzata
1995 óta minden ötödik évben, a
híres műfazekas, Badár Balázs születésének (1855) évfordulóján
országos pályázatot ír ki fazekasok
és keramikus iparművészek számára. Idén előbb májusi időpontot
jelöltünk ki a rendezvénynek, ezt
az akkori járványhelyzet törölte,
így az új időpont 2020. október 15
lett. Sajnos az őszi helyzet sem
engedte meg, hogy az aznapra tervezett összes programot (díjátadó,
konferencia, kiállítás megnyitó,
szoboravatás, állófogadás) megrendezzük, de a zsűrizés után a
díjazottak
bemutatására
az
interneten, a Túri Fazekas Múzeum
Facebook oldalán, élőben közvetítve sor kerülhetett.(A felvétel folyamatosan megtalálható a múzeum
Facebook oldalán.)
A Mezőtúr Város Önkormányzata
által biztosított díjakat elnyerők

névsorát, a munkáikhoz tartózó
értékeléseket Herczeg Zsolt polgármester úr olvasta be. A díjátadó
után a pályázati anyagból készült
kiállítást ugyancsak online tárlatvezetéssel mutattuk be.
A kiállítás 2020. december 12-ig
tekinthető meg a múzeumban. A
programsorozat elmaradt részét
2021 májusában tervezzük pótolni.

különdíjai: Donkóné Angyal
Kornélia (Abony) és Gonda István
(Mezőtúr)
Túri Kamra különdíja: Cseh
Magi (Mezőtúr)
Interkerám Kft. különdíja:
Biharyné Zoltán Emese (Mezőtúr)
Gonda Sándor különdíja: Balogh
Ibolya (Mezőtúr)
Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN. Kft különdíja: Szénási
János (Hódmezővásárhely)
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szellemi Kulturális Örökség
Igazgatósága különdíja: Bíró
Sándor (Piliscsaba)

A díjazottak:
Mezőtúr város díjai:
Badár Balázs Nagydíj (népi iparművészet kategória): Szolanics
Elvira (Nyíregyháza)
Badár Balázs Nagydíj (iparművészet kategória): Bihary Kamilla
(Mezőtúr)
Mezőtúr Város Díja: Velényi
András (Nagykőrös)
Különdíjak:
Syngenta Magyarország Kft.

anyagi hozzájárulásért, valamint a
fentebb említett cégeknek, szervezeteknek és vezetőiknek, a magánszemélyeknek a felajánlásokért.
Köszönöm a Túri Fazekas
Múzeum,
a
Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN. Kft.,
valamint a Mezőtúri Városi
Televízió dolgozóinak munkáját.
Köszönöm Hadikfalvi Andrea
fazekas, rajztanár, Dr. Nagy Molnár
Miklós néprajzkutató, múzeumigazgató és Kovács Karolina keramikus zsűriben végzett munkáját,
illetve István Erzsébet néprajzkutató segítségét.
A rendezvény a TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01261 azonosító számú
pályázat támogatásával valósult
meg, a támogatás kedvezményezettje a Mezőtúri Közművelődési
és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Pusztai Zsolt
muzeológus

A Túri Fazekas Múzeum különdíja: Hornyákné Sila Katalin
(Mezőtúr)
Mint a programok főszervezője,
személyes köszönetemet fejezem
ki a 22 pályázónak, hogy ebben a
nehéz időszakban is alkottak, hogy
részt vettek a megmérettetésen.
Mezőtúr Város Önkormányzatának
a rendezéshez és díjakhoz való
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Mezőtúr Város Önkormányzata
Sajtóközlemény

BEFEJEZŐDÖTT A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁST
CÉLZÓ PROJEKT
A - Mezőtúr Város Önkormányzata
által benyújtott - „Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére” című TOP5.2.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú pályázat bruttó 92,691
millió Forint vissza nem térítendő
uniós támogatást nyert a város
társadalmi kohéziójának megteremtése érdekében. A Támogatási
Szerződés
aláírására
2017.
augusztus 21-én került sor.
A projekt célja elsősorban az
volt, hogy a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni
szintű társadalmi integrációját elősegítse. A pályázat keretében támogatott tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek
életlehetőségei javultak, elérhetővé
váltak a foglalkoztatást, társadalmi
integrációt, közösségfejlesztést,
oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát
biztosító programok.
A projekt az Újvároson körülhatárolható akcióterületen, illetve a
támogatási feltételek alapján meghatározott szegregátumban és szegregációval veszélyeztetett területeken valósult meg, ezen területeken
élőket érintette. A projekt keretében átfogó cél volt Mezőtúr társadalmi kohéziójának megteremtése.
Ezen belül kiemelten került megjelölésre további két specifikus cél is,
mégpedig a diszkriminációmentes
helyi társadalom kialakítása, illetőleg a lakossági (családi és egyéni)
kapcsolatok erősítése az akcióterületen élők és a szegregátumban
élők között.
A projekt továbbá a leszakadó
városi területeken élők közösségi és
egyéni szintű társadalmi integrációját célozta, amely hangsúlyosan
koncentrált az itt élők élethelyzetének javítására, a szegregátumokban
élők társadalmi helyzetének javításán, valamint, az érintett lakosok
foglalkoztatottságának javításán
keresztül.
A projekt során megvalósult
tevékenységek:
-Együttműködés a közösségi és
egyéni szintű társadalmi integráció
feltételeinek megteremtése céljából
-Folyamatos szociális munka
megteremtése

-Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére, valamint az egészség fejlesztésére
-Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
-Bűnmegelőzést, a közbiztonság
javítását elősegítő programok
A projekt során megvalósult
programok:
A projektet felölelő időszakban
számos közösségi program került
megszervezésre és lebonyolításra
köztük:
Sportnapok, Egészségnapok,
Ezermester-program, Gyermekrajz
és fotópályázat, Ifjúsági parlament,
Adósságkezelési tanácsadás és -tréningek, Mentálhigiéniás tréningek,
Fiatalok felzárkóztatását célzó programok, Közösségi virágoskert,
Szociális
csoportfoglalkozások
(Baba-mama klub, Kamasz klub,
HÍD-csoport), Személyes biztonságvédelmi oktatás, „Hogyan lépj be a
munka
világába?”-program,
Foglalkoztatási lehetőségek-program.
Prospektusok és szóróanyagok is
készültek a diszkriminációs helytelenség bemutatásáról és a védőnői
szolgálatról. A projekten belül kisfilmeket forgattak, melyekben
bemutatásra került a bűnmegelőzés, illetve különféle, fiatalokat főként helyi általános és középiskolásokat - érintő téma, melyek a kirekesztésről, a társadalmi együttélés
és a közösségi normák betartásáról
szólnak.
A projekt konzorciumi formában
valósult meg, Mezőtúr Város
Önkormányzatának konzorciumi
partnere a széles körű helyi beágyazottsággal rendelkező „homo
faber” Foglalkoztatási és Szociális
Alapítvány közreműködésével.
A projektről bővebb információt
a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.
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Elment, ismét elment egy JÓ EMBER…
„Milyen kellemes az élet, ha olyanokkal, élhetünk, akiket becsülünk.”
Ióannész Sztobaiosz

Alig négy éve, hogy eljutott hozzám a hír, távozni készül a városból Domokos György, nyugdíjas
középiskolai tanár. Feleségével
Budaörsre költöznek, hogy gyermekeiknek megkönnyítsék a róluk
való gondoskodást. A költözés
hírére megkerestem a hozzá közel
álló volt telekis kollégáit, hogy
szervezzünk számára egy búcsútalálkozót. Feleségével beszéltem
meg a találkozás részleteit. A rájuk
jellemző szerénységgel abban
maradtunk, hogy nem a Telekiben,
hanem otthonukban búcsúzunk el
tőlük. Szerénységükre jellemző
volt az is, hogy felesége az elköszönési szándékon meglepődött, de
érezni lehetett, hogy jól esik neki,
hogy így tiszteljük és szeretjük a
férjét. A rendkívül kedves fogadtatást a házi sütemények is megédesítették, de az igazi jó hangulatot a
régi szép emlékek felelevenítése
teremtette meg. A kellemes délutáni beszélgetés végén búcsúzóul mintegy útra bocsájtásként átnyújtottunk egy túri korsót.
Akkor még nem tudtuk, hogy ez
lesz az utolsó találkozásunk.
Október elején kaptam a szomorú hírt, hogy elment, most már
örökre távozott Domokos György,
a Teleki egykori igazgató helyette-

se, aki több alkalommal megbízott
igazgatója is volt intézményünknek. Nekünk - még maradóknak szomorú kötelességünk, hogy
emléket állítsunk az olyan embereknek, akik a környezetüknek
többet adtak, mint amit ők másoktól kaptak. Nekünk, pedagógusoknak az emlékállítás egyik maradandó módja, hogy szavakba öntjük
gondolatainkat és emlékeinket
azokról, akik már nincsenek köztünk.
Gyuri Hajdúdorogon nőtt fel.
Már kiskorától nagyon szerette a
természetet és a természettudományos tantárgyakat. Azért is tanult
olyan szorgalmasan, hogy felvételt
nyerjen a Debreceni Egyetem földrajz-geológia szakára. A diploma
megszerzése után Jászladányban
kezdte meg pedagógiai pályafutását. Innen a mezőtúri Dózsa
György Gimnáziumba került, ahol
négy évig végezte eredményes
oktató-nevelő
munkáját.
Munkájának elismeréseként az
akkori megyei oktatási vezetés őt
látta alkalmasnak arra, hogy igazgatója legyen az újonnan alakuló
jászladányi középiskolának. Az
igazgatói feladatokat tíz éven
keresztül látta el. A demográfiai
hullám csökkenése miatt azonban
egyre fogyott a tanulólétszám, ami
a gimnázium megszüntetéséhez
vezetett. Ez országos publicitást
kapott, még az akkori televízió is
külön pedagógiai riportban foglalkozott a témával. A gimnázium
megszűnését követően kérte áthelyezését Mezőtúrra a Teleki Blanka
Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskolába, ahol közel két
évtizedig volt igazgatóhelyettes.
Kevesen tudják, hogy az iskolai
igazgatóhelyettesi beosztás a munkakapcsolatok olyan területe, ahol

a kollégákkal meg kell valósíttatni
a vezetőség által megfogalmazott
feladatokat, a vezetőség számára
pedig közvetíteni kell a kollégák, a
dolgozó kollektíva és a tanuló ifjúság véleményét, minden rezdülését.
Gyuri igazi háttérember volt.
Soha nem törekedett magasabb
posztra és újabb elismerésekre. Az
évtizedek során több kitüntetésben
részesült, de a legjobban a nyolcvanas évek végén kapott oktatási
miniszteri elismerésének örült.
Kollégái mindig számíthattak
figyelmességére és mérhetetlen
toleranciájára. Csendben és megbízhatóan
dolgozott.
Természettudományos műveltsége
mellett nagyon szerette a zenét,
hegedült, klarinétozott, zenekarban is játszott. Bizonyára ez is
indokolja, hogy szívesen vállalt
helyettesítést énekórákon.
Három igazgató közel két évtizedig számíthatott vezetőtársként
precíz és felelősségteljes munkájára. A levelező tagozat vezetőjeként
is
megállta
a
helyét.
Igazgatóhelyettesi munkája mellett
időt szentelt arra, is hogy az általa
úgy szeretett földrajz tantárgyból
felkészítse legjobb tanítványait a
tanulmányi versenyekre. Több
tanítványa ért el rangos helyezést
az országos és megyei tanulmányi
versenyeken. Tanítványaival mindig rendkívüli humánummal és
odaadással foglalkozott.
Lokálpatriotizmusára és labdarúgás szeretetére jellemző volt,
hogy ha tehette, mindig ott volt a
mezőtúri labdarúgócsapat hazai
mérkőzésein. Az igazi kikapcsolódást azonban számára is a kis kert
gondozása jelentette, számtalan
péntek délután búcsúzott el tőlem
úgy: „kimegyek a kertbe.” Tudtuk,

hogy a heti munka után ez az, ami
felüdíti. A nyári időszakban pedig a
balatoni nyaralójukban családjával
eltöltött szabadság jelentette számára az igazi feltöltődést.
A család mindig meghatározó
volt az életében, hiszen ő maga egy
9 gyermekes családban nőtt fel.
Feleségével – akivel hat évtizedet
éltek harmonikus házasságban három gyermeket neveltek fel szeretettel és gondoskodással. Az
értelmiségi szülőknek fontos volt,
hogy gyermekeik diplomával lépjenek ki az életbe. A természettudományos és reál-műveltségen túl
nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy
gyermekeik zenei műveltségét is
megalapozzák.
Öreg napjaikra Budaörsön
teremtették meg otthonukat a gyermekeik segítségével. Itt nagy örömükre gyakrabban találkozhattak
a hat unokával és a három dédunokával.
1976-ban, amikor a pedagógus
pályát kezdtük a feleségemmel, ő
fogadott bennünket a Telekiben
megbízott igazgatóként. És most
mi búcsúzunk Tőle, ezért is olyan
fájdalmas ez az emlékezés.
Mi pedagógusok tudjuk, hogy a
szavaknak súlya van. Csak akkor és
ott szabad az egyes szavakat használni, ahol az a legméltóbb. Azon a
már megismételhetetlen találkozáson úgy búcsúztunk Gyuritól, hogy
köszönjük azt a nyugalmat és
tapintatot, amit tőle kaptunk. Azt,
hogy egy olyan ember mellett
érhettünk pedagógussá, akit
nagyon becsültünk. Köszönjük,
hogy egy JÓ EMBER kollégái lehettünk.

Erzsike és Bandi

Idézet a mindennapokra

Tisztelt Lakosság!

Megtehettem volna. Soha nem fogjuk föl igazán az ilyen mondatnak az
értelmét. Valójában életünk minden pillanata tartogat valamit, ami
megtörténhetne, és mégsem történik meg. Rengeteg mágikus pillanat
van, amit nem is veszünk észre, mígnem a sors keze - teljesen
váratlanul - megváltoztatja az egész életünket.

Tájékoztatom Önöket, hogy a NAK-TAN Agrár Információs,
Szolgáltató és Oktatásszervező Nonprofit Közhasznú Kft. a 2020. évi
„Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem” program keretében összesen
400 kg (200X2 kg) finomlisztet adományozott Mezőtúr Város
Önkormányzata részére közhasznú célok megvalósítására.
A lisztadomány 91 rászoruló mezőtúri háztartás között került
szétosztásra 4, illetve 6 kg-os adagokban.

(Paulo Coelho)

Herczeg Zsolt
polgármester
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Fenntarthatósági Témahét
a Szent István Katolikus Általános Iskolában
(2020. okt. 05-09.)

Idén első alkalommal csatlakoztunk az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett
Fenntarthatósági Témahét programsorozatához, melynek fő témakörei 2020-ban az energia, a klímavédelem és az egészségnevelés
volt. Alsó tagozaton három (2., 3.
és 4.), míg felső tagozaton két (7.
és 8.) osztály tanulóit vontuk be a
foglalkozásokba. A megvalósított
programjaink által igyekeztünk a
gyermekek figyelmét ráirányítani a
környezetünket fenyegető veszélyekre és ebben mindannyiunk

személyes felelősségére, valamint
erősíteni a pozitív természettudományos attitűdjüket Földünk és
önmaguk testi-lelki egészségéért.
Iskolánkban kiemelt figyelmet
fordítunk a környezettudatos
nevelésre, rendszeresen megemlékezünk a környezetvédelmi jeles
napokról és iskolakertet is gondozunk. Minden évben megrendezzük egészségnapunkat.
A témahét előtt került sor az
iskolai hulladékgyűjtésre, melyen
– mint minden évben – ez alkalommal is tortanyereménnyel ösztönöztük az osztályokat minél
nagyobb aktivitásra. Hatalmas
mennyiségű papír- és fémhulladék
gyűlt össze ezúttal is.
A hét folyamán pedig a tanítási

órákba és a délutánjainkba
beágyazva dolgoztuk fel az ajánlott témákat. Előzetesen megismertettük a tanulókkal a fenntarthatóság fogalmát az életkoruknak
megfelelő módszerekkel. Az alsó
tagozatos kisdiákok megtanulták a
szemét és az újrahasznosítható
hulladék közötti különbséget.
Elkészítették saját kis szelektív
gyűjtőjüket, sőt még ötletes játékokat is alkottak (pl.: kupakból
gombfoci). Az egyik délután az
iskolánk és a szomszédos katolikus templom környékét tisztítottuk meg az eldobált szeméttől.
Interaktív játékban megtudhatták
a gyerekek, hogy honnan származik az energia, és az is kiderült,
miért olyan fontos az energiatakarékosság. Testnevelés óráinkon
több sétát tettek az osztályok, próbára tették ügyességüket a városi
tornapályákon. A 4. osztályosok
ezen felül kis beszámolókkal
készültek egymásnak környezetvédelem témában (ökológiai lábnyom, stb.), matematika órán osz-

lopdiagrammal ábrázolták, hogy
milyen közlekedési módot választva jutnak el az iskolába, és a napköziben megkóstolták tea formájában „Ludas Matyi gyógynövényeit” is.
Egyik délután a Zöldülj Mezőtúr
Mozgalom képviseletében Nagy
Kriszta beszámolóját hallgattuk
meg a gyermekkönyvtárban. A
Nulla hulladékgazdálkodás című
érdekes előadáson a 7. és 8. osztályos tanulóink is részt vettek. A
hetedikesek ezen kívül Pusztai
Zsolt, a Túri Fazekas Múzeum
igazgatójának előadásában megismerkedhettek a régi tisztálkodási
szokásokkal és a házi szappan
készítésével. A programok meg(folyt. a 8. oldalon)
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Újabb hírek a mezőtúri kungfusokról

A martonvásári Tóth István
sportcsarnok adott otthont a
Magyar Tradicionális Kung-Fu és
Wushu Szakszövetség által megrendezett Országos Bajnokság I.
fordulójának 2020. október 17-én.
A közel 180 km távolságra lévő kis
városunkból Mezőtúrról 11 versenyző indult útnak a kora hajnali
órákban. A versenyzőkön kívül 4
bíró is utazott a csapattal. Érkezés
után megkezdődött a versenyhelyszín kialakítása, majd miután minden a helyére került, kezdetét vette
a zártkörű verseny. Ebben a fordulóban 18 sportegyesület 92 versenyzője indult a megmérettetéseken.
A versenyek három páston
kerültek lebonyolításra. A mi teljes
figyelmünk az 1-es és a 2-as pástra
összpontosult, ahol a mi versenyzőink mutatták be tudásukat Wing
Chun formagyakorlat és küzdelem
(qingda, sanda) kategóriában. Az
1-es páston a Tradicionális
Külsőerő és a fegyveres formagyakorlatoké volt a főszerep.
Formagyakorlatban 10 fő, küzdelemben pedig 1 fő képviselte a
Mezőtúri Wing Chun Kung Fu
Harcművészeti Sportegyesületet.
A nap végére az alábbi eredmények születtek:
Formagyakorlat kategória
Yong Chun Pusztakezes gyerek
lány
Nagy Melinda 1. hely
Barna Liliána Laura 2. hely
Szeleczki Boglárka 3. hely

Yong Chun Pusztakezes serdülő
nő
Lakatos Csilla 1. hely
Csuka Renáta 2. hely
Borsi Vanda 3. hely
Jancsa Sára 4. hely
Yong Chun Pusztakezes serdülő
férfi
Komlós Lajos 1. hely
Yong Chun Pusztakezes ifjúsági
nő
Fodor Veronika 1. hely
Yong Chun Pusztakezes ifjúsági
férfi
Szilágyi István 1. hely
Yong Chun Pusztakezes felnőtt
nő
Márki Réka 1. hely
Yong Chun Fegyveres serdülő nő
Borsi Vanda 1. hely
Yong Chun Fegyveres ifjúsági
férfi
Szilágyi István 1. hely
Yong Chun Fegyveres felnőtt nő
Márki Réka 1. hely
Küzdelmi kategória
Qingda ifjúsági férfi -70 kg
Koma Márk 2. hely
9 arany-, 5 ezüst,- 2 bronzéremmel az egyesület a második helyet
szerezte meg összesítésben.
Gratulálunk a versenyzőknek,
és a felkészítő edzőknek!
Eredményes felkészülést a
következő fordulóhoz!

Koma Ágnes

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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szervezésében Vig Gabriella
könyvtáros volt nagy segítségünkre. Ezúton is nagyon köszönjük
Gabi néni és az előadók munkáját.
A 7-8. osztályos gyerekek több
tantárgyat érintő tanítási óra keretén belül foglalkoztak a klímaváltozással, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a megújuló energiaforrások
környezetvédelmi
szerepével.
Beszéltünk a jó minőségű ivóvíz
összetételéről, a víz ivásának fontosságáról,
megismerkedtünk
különböző ásvány- és gyógyvizekkel. Ezeknek a témáknak a feldolgozását rajz órán saját plakátok

készítésével zárták a diákok, amelyeken az újonnan megszerzett
ismereteiket jelenítették meg.
Bízunk benne, hogy a témahét
segítségével sikerült felkelteni
diákjaink figyelmét a fenntarthatóság fontosságára, hiszen közvetlen
környezetünk érdekében egy kis
odafigyeléssel mi magunk is sokat
tehetünk.
Bagdán Beáta és
Donkóné Varga Tímea
szervező pedagógusok
Szent István Katolikus Általános
Iskola és Óvoda

A közúti közlekedés veszélyei
fokozódhatnak ősszel
Elindulás előtt mindig szükség
van az alapvető biztonsági ellenőrzésekre az autókon, a szeptemberi
műszaki átvizsgáláson kívül a járművezetéssel kapcsolatos teendőket sem szabad figyelmen kívül
hagyni. Meg kell szoknunk, hogy
rövidebb a nappali időszak, csúszósabbá válnak az utak, s a vadállatok is egyre sűrűbben jelennek
meg az utak mentén.
– Az évszakkal együtt járó változások jelentős hatást gyakorolnak
a közúti közlekedésre is – derült ki
a rendőrség tájékoztatójából. –
Kedvezőtlenebbé válnak az út-, az
időjárási és a látási viszonyok. Az
úttestre lehullott falevelek jókora
közlekedésbiztonsági kockázatot
jelenthetnek, különösen akkor, ha
a reggeli pára vagy más csapadék
miatt azok átnedvesednek.
Emiatt az út akár olyan csúszóssá is válhat, mintha jég borítaná
be. Másik veszély, hogy a falevelek
elfedhetik a burkolat esetleges hiá-

nyosságait, köztük a mély kátyúkat is.
A rendőrség azt tanácsolja:
legyen mindig napszemüveg a
gépjárműben. Ősszel a napfény a
szokásosnál is ragyogóbb lehet. A
járművezetők ügyeljenek a vadveszélyre, ősszel gyakrabban következnek be vadelütések. Ennek
több oka van: egyrészt a szarvasok
párzási időszaka, mely szep
temberre és októberre esik vagy a
vadak gyakoribb vonulása.
A fokozott óvatosság különösen
hajnalban és alkonyatkor indokolt.
Ha a járművezetők menet közben
a környezetükben vadállatot észlelnek vagy ott korábban áthaladó
állatot – például szarvast – láttak,
akkor mindenképpen lassítsanak,
hiszen a vadon élő állatok általában nem egyedül, hanem csoportosan mozognak.
(forrás: www.sonline.hu)

Körözött személyt fogtak a mezőtúri
Közterület-felügyelők
Lakossági bejelentés érkezett a
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal
Közterület-felügyeleti
Osztályára, melyben egy körözött
férfi tartózkodási helyét jelezték. A
Közterület-felügyelők a megadott
címre érkezve, a ház tulajdonosa
által bebocsátást nyerve igazolásra
szólították fel az ott tartózkodó
általuk személyesen is ismert
mezőtúri férfit, a Mezőtúri
Rendőrkapitányság egyidejű értesítése mellett. A rendőrjárőrök
kiérkezéséig visszatartották a férfit, akinél személyi okmányok

nem voltak. A rendőri intézkedés
során megállapítást nyert, hogy a
férfi ellen a Mezőtúri Járásbíróság
adott ki elfogató parancsot lopás
miatt. A rendőri és a közterület-felügyeleti közös intézkedés végeztével a férfit előállították a járőrök a
Mezőtúri Rendőrkapitányságra,
további intézkedések megtétele
végett.
Bíró László
Közterület – felügyeleti Osztály
osztályvezető
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Egy falat ősz
Gyönyörű színekben pompáznak a fák, a sárga és barna minden
árnyalata játszik, egyre hűvösebbek a napok, és egyre inkább
bekuckózzuk magunkat egy bögre
forró teával, kakaóval. Az évszak
rendkívül gazdag gyümölcsökben
és zöldségekben, ha csak a sütőtök
illatára, ízére gondolunk, összefut
a nyál a szánkban, főleg azoknál,
akik szeretik is, mert valljuk be,
megosztó: valaki enné minden
nap, valaki viszont messze elkerüli, de lássunk egy receptet, ami
hátha megolvasztja azok szívét is,
akiknek nem barátja a sütőtök:
SZEZÁMMAGOS RÁNTOTT
SÜTŐTÖK

1db sütőtök
só
2db tojás
1dl tej
1csom. zsemlemorzsa
2ek szezámmag
2ek liszt
5dl étolaj a sütéshez
A sütőtök hosszú részét felvágjuk kb. 0,5 cm-es korongokra, a
maradék részét kettévágjuk, kiváj-

juk a magokat, majd felvágjuk
szintén 0,5 cm-es szeletekre.
Ezután enyhén sózzuk, és legalább egy fél órát állni hagyjuk,
mielőtt bepaníroznánk.
A tojásokat felütjük egy tálba,
hozzáadjuk a hideg tejet, egy nagy
csipet sót, és alaposan összekeverjük. A zsemlemorzsát egy tálcára
öntjük, hozzáadjuk a szezámmagot, és összekeverjük. Egy tálcára
pár evőkanál lisztet teszünk.
A sütőtök szeleteket beleforgatjuk a lisztbe, a felvert tojásba, a
szezámmagos zsemlemorzsába,
majd újra a lisztbe-tojásbazsemlemorzsába. (ízlés szerint
egyszer is elegendő beleforgatni a
lisztbe-tojásba-zsemlemorzsába).
Az olajat felhevítjük, belehelyezzük a bepanírozott tökszeleteket, és kisebb lángon, többször
átfordítva, szép pirosra sütjük,
majd kiszedjük a zsiradékból
papírtörlőre. Tálalás előtt hagyjuk
kicsit hűlni, majd úgy kínáljuk.
Azt hiszem, ehhez az egyszerű
ételhez szinte bármilyen köret illik
a sült krumplitól kezdve a salátán
át , de akár két szelet kenyér közé
téve, sajttal, paprikával, paradicsommal, uborkával megpakolva
uzsonnának is tökéletesen megfelel. Mindenki ízlésére van bízva.
A sütőtök jót tesz a látásnak,
segíti a fogyást, csökkenti a rák
kockázatát, védi a bőrt, magja
pedig jót tesz a szívnek.
(forrás: www.mindmegette.hu
www.hazipatika.hu)
Miskolczi Adrienn

Csodát remélek
Hánykolódom, sodródom az árral.
Csatát vívok, lelkemnek vad viharával.
Testemben kárhozat, szívemben angyali ének.
Minden egyes nappal, csodát remélek.
Egyre jobban vágyom.
Élet vizének hangja nem lehet, halálom.
Tündökölve ragyog, a távol.
Reménysugár bukkan elő, egy mosoly, mely átfon.
Tengernek zúgó habja, táncol.
Új élet sarjad, nő ki, földnek porából.
Gyönge még, picinyke, de bátor.
Nem fél a rideg valóságtól.
Forgács Tünde Irén
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A „Magyar Népmese Napja”
a Mezőtúri Református Kollégium Óvodájában
Benedek Elek, a „nagy mesemondó” Szentirmai Jenőhöz írott
levelében így fogalmaz:
„Különösen fontosnak tartom,
hogy a gyermek (és a nép) a lehető
legjobb lelki táplálékhoz jusson...”
„Valamint a házat is alulról kezdik építeni, azonképpen a magyar
irodalom
olvasóközönségének
nevelését is alul, a gyermekeknél
kell kezdeni.”
Óvodánkban minden év szeptember 30-án megünnepeljük a
„Magyar népmese Napját”. Az óvodánk megalakulása óta rendszeresen megnyitjuk ovi-színházunkat,
ahol minden alkalommal egy-egy
népmesét játszunk el a gyerekeknek Benedek Elek gyűjteményéből.
Óvodásaink számára komplex személyiségfejlesztő élmény nyújtására adódik nagyszerű lehetőségünk
a magyar népmesekincs ovi-színházi formában való átlényegítésében.
Miért fontos a mese?
Elsősorban azért, mert együtt
lehetünk, egymás közelségében és
minőségi időt tölthetünk gyermekünkkel.

Másodsorban pedig azért, mert
ez alatt az idő alatt, amíg a gyermek a felnőttet hallgatja, olyan
folyamatok indulnak el benne,
amelyek segítik érzelmi és értelmi
fejlődését.
Minden mesélő felnőtt támogatni tudja gyermeke egészséges testi-lelki fejlődését, ha a tiszta értékrendet megalapozó, egész életre
szóló, ősi alapértékeket hordozó
irodalmi élményt nyújtja gyermekének.
A jó mese lelki védőfaktor a kisgyermek életében. Óvodás korban
semmivel nem helyettesíthető
lehetőséget nyújt a tudattalan szorongások feloldására, az öröm, a
bánat és más sokszínű érzelem
megélésére, megküzdési stratégiák
megismerésére, amelyek a gyermek számára a jövőben alkalmazhatóak lesznek. A jó mese gyógyítja a lelket, vigasztal, érzelmi intelligenciát fejleszt.
Örökérvényű igazságai, segítik a
gyermekek esztétikai-és erkölcsi
fejlődését, útmutatást nyújtanak a
teremtett világban való eligazodás-

Újdonságok a Mezőtúri Református Kollégiumban
A
Mezőtúri
Református
Kollégium,
Gimnázium,
Technikum, Általános Iskola és
Óvoda a 2021/2022-es tanévre
készülve a következő újdonságokról tájékoztatja az érdeklődő szülőket, diákokat.
Sportedző-sportszervező 5 éves
technikumi képzés
A 2021-2022-es tanévtől új képzési formát kínál a jelenleg 8. osztályos diákoknak a Református
Kollégium.
A
sportedző-sportszervező
szakember sportág-specifikusan,
célirányosan tervezi, szervezi és
irányítja a sportolók, csapatok
rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését.
Megtanítja a sportág technikai,
taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. A
szakképzettséggel betölthető munkakörök: szakképzett edző, sportszervező, - irányító, fitnesz- és rekreációs programok irányítója, konferencia- és rendezvényszervező,
valamint sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője.

A
jelentkezés
feltétele:
foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat és pályaalkalmassági
vizsgálat.
Központi felvételi vizsga a 8
évfolyamos gimnáziumi képzésben
Intézményünkben nagy népszerűségnek örvend a 8 évfolyamos,
tehetséggondozó gimnáziumi képzés. A jelenleg 4. osztályos kisdiákok számára ettől az évtől felvételi követelményként a nyolc évfolyamos gimnáziumra vonatkozó
központi felvételi vizsga megírását
határoztuk meg. A felvétel így a
tanulmányi eredmény mellett a
felvételi vizsga eredménye alapján
kialakult rangsorolás szerint történik. Jelentkezési határidő december 4., a felvételi vizsga megírásának időpontja 2021. január 23.
A jelentkezéssel kapcsolatban
érdeklődni a Református Kollégium
titkárságán, az 56/350-012-es telefonszámon lehet.
Szeretettel várjuk leendő diákjainkat!

hoz.
Óvodánk csoportjaiban a mesélés és verselés, a néphagyományok
ápolása minden nap jelen van.
Fontosnak tartjuk, hogy sok olyan
színes tevékenységet kínáljunk,
amely során, természetes módon,
észrevétlenül beleivódik gyermekeink lelkébe a család, a szülőföld
és szép magyar anyanyelvünk szeretete.
Tesszük mindezeket nagy szeretettel, lelkesen készülődve minden
ünnepre, jeles napra egyaránt,
mert csodálatos dolog látni a mesét
figyelő, átélő gyermekek arcát,
amint teljesen belefeledkeznek a
mese történésébe.
Minden munkatársunk lelkes,
aktív tagja ovi-színházunk amatőr
társulatának. Közösen készítjük a
díszleteket, népi ruházatot öltünk,
gyűjtjük a népi kultúra használati
tárgyait, eszközeit. Készleteinket
folyamatosan bővítjük egy-egy
padláson fellelt tulipános ládikóval, szűrmellénnyel, posztókalappal, fateknővel, stb.
A népmese- előadás forgatókönyvét „színpadra írjuk”, termé-

szetesen megtartva az eredeti cselekményt, a szereplőket, a helyszíneket és a népmesei nyelvezetet, a
sztereotípiákat. A meseelőadásokat népdalokkal, furulyaszóval,
népzenével gazdagítjuk.
Előadott meséink:
A kerek kő
A só
Az aranytulipán
Az aranyszőrű bárány
Szóló szőlő, mosolygó alma,
csengő barack
Adj Isten egészségére!
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
A szállást kérő róka
Mindegyik ovi-színházi előadásunk megtekinthető a www.
youtube.com/refmtur honlapon.
„Aki mesél, annak tudnia kell,
hogy a gyermeki lélek legmélyebb
rétegeibe hatol.”
(Kádár Annamária)
Nádházi Károlyné
óvodapedagógus

2020. november 06.

mezőtúr és vidéke

Halál: te vagy az örök élet

„...nem véletlen az se, hogy az
egyház épp ide, a tél küszöbére, az
elmúlás kezdetére helyezte – s egymás mellé – mindenszentek és
halottak napját, ünnepét. Tette ezt
nyilván ama nagyszerű ellentmondás jegyében, melynek a halál csak
látszata, tartalma azonban az élet,
s tegyük hozzá, a szó legigazibb,
legemberibb, tehát leginkább szellemi értelmében – élet. Halottaink
szeretete elsőrendűen az élet iskolája. Igaz, nem az élet mechanikus
folyamatainak, amelyeknek a nagy
természet engedelmeskedik, hanem
annak a másiknak, mely teremtő
ellentmondásként épp a tél küszöbén kezd új munkába, fokozott
kedvvel és lelkesedéssel.
...Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség lankadatlanul
működő csillagaira, a távoli és nagy
egészre, s azon is túlra…” - elmélkedik Pilinszky János A tél küszöbén
című írásában. Az elmúlt hétvége
mindannyiunk számára az emlékezés hétvégéje volt, elhunyt szeretteinkre gondoltunk, ki virággal,
koszorúval, ki pedig gyertyát gyújtva elevenítette fel a közös emlékeket.
Mindenszentek (latinul: festum
omnium sanctorum) a katolikus
egyházban az összes üdvözült lélek
emléknapja, a protestánsok az
elhunytakról emlékeznek meg
ilyenkor. A halottak napja
(Commemoratio omnium Fidelium
Defunctorum) fokozatosan vált
egyházi ünnepből az elhunytakról
való általános megemlékezéssé.
Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik,
virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak
üdvéért. A gyertya fénye az örök
világosságot jelképezi, a katolikus
egyház szertartása szerint a „temetők nagy keresztjénél” ma is
elimádkozzák mindenszentek litá-
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niáját, és megáldják az új síremlékeket. Magyarország egyes vidékein ezen a napon harangoztattak a
család halottjaiért, máshol ételt
ajándékoztak a szegényeknek.
Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, ezért a családi lakomán nekik
is terítettek, és minden helyiségben
lámpát gyújtottak, hogy eligazodjanak a házban. Egyes falvakban
ezen a napon választották meg a
bírót, fogadták fel a cselédeket.
Mindenszentek és halottak napja
közti éjszakán a néphit szerint a
templomban a halottak miséznek.
Halottak napján megvendégelik a
szegényeket és a koldusokat. A
Gyimes-völgyben így mondták:
„Halottak napjára főzünk, sütünk
cipókat odaadjuk avval, hogy a
hóttaké.” Van, ahol a sírokra is tesznek élelmet, például Topolyán, de
emellett a koldusoknak is adnak.
Ipolyhídvégen halottak napján a
közeli rokonság együtt fogyasztotta
el az ebédet, majd kimentek a temetőbe és gyertyát gyújtottak az
elhunytak tiszteletére.
Halottak napján, sőt hetében
mosási tilalom volt, attól tartva,
hogy akkor a hazajáró halott vízben
állna. A Csallóközben is tilos volt
mosni, mert megsárgulna a ruha.
Nem meszeltek, mert a férgek
ellepnék a házat. Halottak napján
Szlavóniában sem végeztek semmilyen földmunkát, mert keléses
lenne,
aki
ezt
megszegi.
Csantavéren a halottak napi esőből
sok felnőtt halottra jósoltak a következő esztendőben.
Eltávozott szeretteink, hozzátartozóink mindig a szívünben lesznek, nemcsak Halottak napján,
mindig. És ahogy Szenes Hanna
mondja:
„Vannak csillagok, melyeknek
fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek
köztünk.
Ezek a fények csillognak és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat
az embernek.”
(forrás: www.mult-kor.hu
www.jelesnapok.hu)

Miskolczi Adrienn

Szeretném újra
Megsimítani
Időtől megfáradt
Arcodat,
Szeretném szívemben
Most is hallani
Biztató, nyugtató
Hangodat.
Jó lenne, ha
Arcomon érezném
Ma már fehér lett,
Egykor sötét hajad,
Mert akkor tudtam,
Hogy közel vagy,
És boldognak éreztem
Magam.
Jó lenne tudni,
Hogy kezemet fogva
Naponta elkísérsz
Az iskolába,
És később melletted
Ülni a padokban,
Isten Házában,
A Templomban.
Szeretném, ha
Megbocsátanál nekem,
Mert talán, talán,
Kevés volt szeretetem.
De a szél
Mindég átölel,
És érzem, itt
Vagy velem.
Édesanyám, kitárom
Két karom, s a
Széllel üzenem,
Érezd szeretetem.
És ha majd
Újra találkozunk,
Ott, ahol örökké
Együtt vagyunk,
Te újra szép
És fiatal leszel,
Én újra kisfiad,
És esténként
Meséddel és imáddal,
Kívánsz szép álmokat.
Kérlek, küldd el a
Széllel homlokomra
Anyai, áldó csókodat.
Dr. Keresztes Károly

2020. november 06.

mezőtúr és vidéke

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Purgel Patrik
(Purgel-Szabó Csenge)

Kedves Olvasók!
Tekintettel arra, hogy a Mezőtúri Kórház- és Rendelőintézetben
határozatlan időre látogatási tilalmat rendeltek el, így felhívjuk
figyelmüket arra, hogy még így is van lehetőség a babák fotójának
Mezőtúr és Vidékében való megjelentetésére, ha lehetőségeikhez
mérten eljuttatják nekünk a családba érkező pici fotóját névvel, és az
anyuka nevével ellátva a Facebookon a Mezőtúr és Vidékének, vagy
az ujsag@mkskft.hu e-mail címre.

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322
TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06 30/239-6721
06 30/347-6628

közéleti lap
ÜGYELETEK

Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

November 6-12-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637

November 7-8-ig:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság utca 7.
Tel: 06/30-978-2286

November 13-19-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

November 14-15-ig:
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006, 06/30-664-8257

ELHUNYTAK
Búsi Gábor élt 77 évet
Selymes István élt 72 évet
Juhász Sándorné Sólyom Eszter élt 96 évet
Csíder Zsigmondné Balogh Irén élt 78 évet
Kerekes Gyuláné Boldog Ilona élt 83 évet
Balázsné Berkes Erzsébet Mária élt 67 évet
Nyeső Károly élt 71 évet.

Nyugodjanak békében.

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.

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

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.
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