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A képviselő-testület szeptember 30-i és október 7- i fontosabb döntései

Herczeg Zsolt polgármester és 
Szűcs Dániel alpolgármester sajtó-
tájékoztatót tartott 2021. október 
14- én a legutóbbi testületi ülések 
döntéseiről.

A szeptember 30-i nyilvános ülés 
a „Legszebb konyhakert” díjak 
átadásával kezdődött, amiről az 
előző lapszámban hírt adtunk és a 
közmeghallgatással folytatódott, 
ahol számos polgár élt a kérdezés 
vagy panasztétel lehetőségével, leg-
többen a mezőtúri közlekedéssel és 
a földes utak állapotával kapcsola-
tosan.

A szeptember 30-i ülés első napi-
rendi pontja az önkormányzat költ-
ségvetését érintette. 4 milliárd 387 
millió Forintról 4 milliárd 448 mil-
lió Ft-ra emelkedett az önkor-
mányzat költségvetési főösszege. 
Jó hír, hogy az adóbevételek a várt-
hoz képest magasabb szinten reali-
zálódtak. A helyi iparűzési adó 
700 millió felett van- fűzte hozzá 
Herczeg Zsolt polgármester. 

Így a tervezett beruházások 
2021. évre megvalósíthatóak. Az 
intézmények, gazdasági társaságok 
finanszírozása stabil, nincsenek 
kifizetetlen számlák. A fejleszté-
sek folyamatai zajlanak, úgy mint 
társadalmi előrelépést szolgáló, a 
helyi lakosság összetartását szor-
galmazó pályázatok vagy a helyi 
tanulókat segítő ösztöndíjpályáza-
tok. 

Három olyan előterjesztést tár-
gyaltak szeptember 30- án és tekin-
tettek első olvasatnak a képviselő-
testület tagjai, amelyek az épülő 
naperőmű parkkal voltak kapcsola-
tosak. Nagy vitákat váltott ki a 
naperőmű projekt, számos érv és 
ellenérv sorakozott egymással 
szemben. 

Az október 7- i ülésen a képvise-
lő-testület többsége már támogatta 
ezt.  Amit hangsúlyozni kell 
Herczeg Zsolt polgármester 
szerint:az első, hogy két helyszí-

nen valósulhat meg a beruházás 
(19 hektár és 146 hektár nagyságú 
földterületen), a második fontos 
tény, hogy nem önkormányzati, 
hanem magánterületen épülhet-
nek meg a naperőműparkok. 
Ehhez szükséges volt a helyi és a 
megyei területrendezési terv módo-
sítása, ami folyamatban van. Miért 
jó a város lakosságának ez azon 
túl, hogy a naperőmű környezet-
kímélő, megújuló energiaforrás? 
Herczeg Zsolt kifejtette, amennyi-
ben megvalósul a beruházás, éven-
te mintegy 60 millió forint helyi 
iparűzési adóbevétele lehet az 
önkormányzatnak, amit a jövőben 
utak, járdák építésére fordíthat-
nak. 

Az október 7- i rendkívül nyilvá-
nos ülésén elsőként a Mezőtúri 
Kórház és Rendelőintézet támo-
gatásával kapcsolatosan döntöttek. 
Meghibásodott az egyik gasztro-
enterológiai szakrendelésen hasz-
nált fontos eszköz, az endoszkóp. 
Az Önkormányzattól kért segítsé-
get Dr. Szecsei Klára főigazgató 
asszony. A képviselő-testület támo-
gatta az új műszer beszerzését, 
hiszen lényeges, hogy a mezőtúri-

aknak ne kelljen a környező telepü-
lésekre utazniuk az endoszkópos 
vizsgálatok elvégzése miatt. Sor 
került a legutóbbi testületi ülésen a 
pandémia alatt hozott polgármes-
teri döntések átbeszélésre, amit a 
Tegyünk Együtt Közösségünkért 
Egyesület szorgalmazott korábban 

több alkalommal. Sikerült a képvi-
selőtestületnek felidézni, átbeszél-
ni az akkori rendeleteket, határoza-
tokat, ám néhány esetben írásos, 
hosszabb választ ígértek a TEKE 
képviselőinek. Szűcs Dániel 
elmondta, a szeptember 30-i testü-
leti ülésen tárgyalták a képviselők 
dr. Simon Zsuzsanna nyugdíjazá-
si kérelmét. A doktornő 2021. nya-
rán, 41 év szolgálati idő után jelezte 
nyugdíjba vonulási szándékát, amit 
a képviselőtestület elfogadott. Az 
önkormányzat nevében köszönet 
illeti a doktornő áldozatos mun-
káját- tette hozzá Szűcs Dániel. dr. 
Simon Zsuzsanna felajánlotta: 
ingyen birtokba veheti minden 
orvosi eszközét, térítési díj nélkül 
az, aki Mezőtúron átveszi a praxi-
sát. Az Önkormányzat részéről 
akkor lehet a pályázatot kiírni a 
doktornő utódlásával kapcsolatban, 
ha dr. Simon Zsuzsanna szerződé-
se lejár, 2022. január végén. A dok-
tornő addig is, saját kapcsolatai 
által keresi megfelelő utódját. 
Szűcs Dániel elmondta, minden 
önkormányzati segítséget megad-
nak majd a jelentkezőnek.

Az Önkormányzat csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordu-
lójához, ami a felsőoktatásban 
tanuló mezőtúri diákokat, vala-
mint azokat a tanulókat segíti, 
akik a jövőben felsőfokú tanulmá-
nyokat szeretnének folytatni. Az 
eddig megszokott havi 5000 Ft-os 
támogatás a polgármester úr javas-
latára duplájára emelkedik 2022-
től, vagyis havi 10.000 Ft lesz, 
emellett ezt az állam további 5000 
Ft támogatással egészíti ki. 

A részletes pályázati kiírást az 
előző lapszámunkban, valamint a 
www.mezotur.hu weboldalon is 
olvashatták. Az ösztöndíjpályázat 
leadási határideje: 2021. november 
05.

A Petőfi Sándor utca felújításá-

ról már korábbi lapszámunkban 
hírt adtunk. A Belügyminisztérium 
pályázatán 40 millió forintot nyert 
erre az önkormányzat. A beruhá-
záshoz szükséges 25 millió forint 
önerő a költségvetésből rendelke-

zésre áll, így kiírásra került a kivite-
lező kiválasztására irányuló közbe-
szerzési eljárás. Az eljárás lefoly-
tatása után az időjárás függvényé-
ben megkezdődhet az építkezés. 
Véget ér a kátyúk, bukkanók, 
repedések, betonhegek szabdalta 
Petőfi út korszaka és a hantján 
kezdődhet az új, autó- és kerékpár-
barát, biztonságos út remélhetőleg 
hosszú és szilárd betonalapokon 
nyugvó jövője. 

Szűcs Dániel elmondta, 16 km 
földes utca található városunkban, 
körzetenként lebontva igen változó 
arányban. A teljes hossz közel egy-
negyede az Újvároson található, 
sorban második az Alsórész, ezt 
követi az Oncsa városrész. 

Ehhez mérten igyekezett a képvi-
selőtestület a rendelkezésre álló 
keretet elosztani. 

Amely utcák megújulnak: az 
Oncsán a Benkő Gyula utca, az 
Alsórészen a Törő Pál utca két 
szakasza, az Újvároson a XX-XXI. 
utca. A Belvárosban a Wesselényi 
útról nyíló Apród utca kap útalap 
építést. Így összesen az önkor-
mányzat 2021-ben 170 millió 
forintot költ útfelújításra.

Kakuk Móni
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VILÁG GYALOGLÓ (HÓ)NAP

A kezdeményezés nem új, 1992-
ben indították útjára a Rio de 
Janeiró-i Föld-konferenciához kap-
csolódva. A Világ GYALOGLÓ 
NAPot október elején tartják. 

A TAFISA nemzetközi versenyki-
írása alapján a Magyar Szabad-
idősport Szövetség koordinálásá-

val a gyaloglást népszerűsítő prog-
ramsorozatra idén is sok volt a 
jelentkező. A csodás októberi avar 

és a sárguló fák lombjainak látvá-
nya kitűnő feltöltődést nyújt. A 
közösségben való aktív gyalogtú-
rák igazán izgalmas kalanddá is 
alakulhatnak. A helyi nevezetessé-
gek megismerése és felfedezése 
remek kiegészítése lehet, hogy tar-
talmas sétának nézzünk elébe. A 

nevezési határidő szeptember 30-a 
volt. A hazánkban részvevő intéz-
mények összesen 2600 km-t tesz-

nek meg gyalog, lakhelyük környé-
kén október hónapjában

Mezőtúron két tanintézmény is 
regisztrált a programra. A  Kossuth 
iskola a Gyalogló Világnapot (World 

Walking Day) októberben több idő-
pontban tartotta meg. Osz-
tályonként több kilométert megtéve 
jutottak el a diákok az Erzsébet-
ligetbe és a Zöld Vadon Egyesület 
területére, ahol megismerkedtek a 

természetvédelem fontosságával, 
az erdő és a vízpart értékeivel.

A Szent István Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 2-3. osz-
tályos tanulói és az óvoda nagycso-

portosai is csatlakoztak a program-
hoz. Az 5 km-es túra alatt több 
helyi nevezetességnél is megálltak. 
Örültek, hogy részesei lehettek 
ennek az országos rendezvénynek.

Kakuk Móni

Kossuth Lajos Általános Iskola 1. osztályos diákjai és tanárai 

Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2-3. osztályos diákjai és 
tanárai

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

Tel.: 06 30/621-16-33  
VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
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Lomtalanítás Mezőtúron

Tájékoztatjuk, hogy az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
az Önkormányzattal közösen a 2021. október 25.-i héten a közszolgálta-

tás keretében ingyenes közterületi LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.
 A háztartásokban nap mint nap keletkező kommunális hulladék mellett 

selejtezések, nagytakarítások alkalmával, eseti jelleggel nagyméretű, a 
vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladé-
kok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal 
valósítható meg a leghatékonyabban. Az akció során lehetősége van 
Mezőtúr valamennyi ingatlan tulajdonosának, hogy a háztartásában kelet-
kező lomokat, selejtezésre került, használhatatlan bútorokat (szekrény, 
ágy, szék, stb.) ingyenesen elszállíttathassa.

A lom hulladék elszállítása az egyes körzetekben az egyéb kommunális 
hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik, ezért kérjük, hogy 
2021. október 25-én hétfőn, október 26-án kedden, október 27-én szer-
dán, október 28-án csütörtökön és október 29-én pénteken a szokott 
módon, a hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki a lom 
hulladékokat.

 Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a lomtalanítás miatt elképzelhe-
tő, hogy néhány utcában a gyűjtőjáratok késni fognak! A kellemetlenségért 
elnézést kérünk!

A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve nem kerül átvételre:
- Építési és bontási hulladék (Elszállítása külön megrendelhető 

Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában vagy Információs Pontján) 
- Veszélyes hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a 

Hulladékudvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást 
kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában) 

- Kertgondozásból származó zöldhulladék - Elektronikai hulladék (Ezek 
a típusú hulladékok átadhatók a Hulladékudvarokban, illetve gyűjtésükről, 
elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájá-
ban) 

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal 
Ügyfélszolgálatunkat vagy Információs Pontjainkat!

Mezőtúri Információs Pont
(Mezőtúri Hulladékudvar)

5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52.
Telefon: +36 20 331 1579

E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Tisztelt Lakosság! 
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

támogatásról szóló 21/2020 (VIII.27.) számú rendelete alapján az arra jogo-
sultak részére tüzelőtámogatás biztosítható a költségvetési rendeletben 
meghatározott forrás erejéig. A tüzelőtámogatást az önkormányzat a saját 
tulajdonában lévő fa kiosztásával, vagy kereskedővel kötött megállapodás 
alapján természetbeni ellátásként biztosítja. Jogosultsági feltételek:

- családban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (71.250 Ft) 
nem haladja meg,

- egyedülálló személy esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85.500 
Ft) nem haladja meg. 

A támogatás mértéke: 5 mázsa tűzifa. A kérelmet a rendeletben meg-
határozott formanyomtatványon – előzetes időpontkérést követően - lehet 
benyújtani a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán 
(Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., magasföldszint 2/a. számú iroda, telefon-
szám: 06-56/551-930). A tűzifát a Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a szerződött kereskedő 
szállítja ki a jogosultak részére munkaidőben, a benyújtott kérelemben 
megadott címre.

Herczeg Zsolt
polgármester

MEGKEZDŐDÖTT AZ AKASZTÓ ÉRI BELTERÜLETI 

VÍZRENDEZÉS PROJEKT

Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtásra került „Mezőtúr, 
Akasztó éri belterületi csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója” 
című TOP-2.1.3-16-JN-2021-00007 azonosító számú pályázata bruttó 290 
millió Forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a település bel-
vízelvezetésének fejlesztésére. A Támogatási Szerződés aláírására 2021. 
augusztus 18-án került sor.

A program lehetőséget nyújt a város belterületi csapadékvíz elveze-
tési és gazdálkodási rendszerének kialakítására, környezetbiztonságá-
nak növelésére, a belvíz és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csök-
kentésére, valamint a felszíni vizek minőségének javítására is. A fejlesz-
tések többek között a város belterületére hullott csapadékvizek és a felszín 
alól előtörő vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetését, valamint a bel-
vízcsatornák, elvezető rendszerek rendezését, ezáltal a belterület védelmét 
célozzák meg. 

Mezőtúr Város Önkormányzata uniós támogatásból megvalósuló fejlesz-
tése az Akasztó ér rekonstrukciója Piac tértől a Tiszaföldvári útig terjedő 
szakaszának rekonstrukciója. Az első szakaszban a Piac tértől a Temető 
utcai vízkormányzó műig terjedő zárt csapadékcsatorna cseréje, második 
szakasz a Vásárhelyi Pálutcáig terjed részben a zárt csatorna bővítése és a 
földmedrű árok fenék burkolása történik. A Vásárhelyi Pál utca alatti 
áteresz bővítésével a harmadik szakasz a földmedrű árok fenék burkolása 
a Tiszaföldvári útig lehetővé teszi a nagyobb mennyiségű csapadékvíz 
elvezetést, illetve alkalomszerűen a Ligeti tó vízutánpótlását.

A projekt megvalósítása során létrejött eredményeknek köszönhetően a 
fejlesztési területen élő városi lakosság 
számára javul az életminőség

Jelenleg a projekt előkészítési fázis-
ban van, mely a projekt sikeres megva-
lósítását alapozza meg. A projektről 
bővebb információt a www.mezotur.hu 
oldalon olvashatnak.

November 4. 18:00 Közösségi Ház, jurta terem

Nyilvános „gyakorlás” a népzenei alapokon nyugvó 

jazz világában a Szivárvány Citerazenekar, Zuboly, 

Hungarian Authentic Jam zenekarok előadásában. 

A rendezvény ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

Párbeszéd a fiatalokkal
Az október 8-án tartott fórummal az volt a szándékunk, hogy párbeszé-

det indítsunk a mezőtúri fiatalokkal. Kíváncsiak vagyunk véleményeikre 
és meg szeretnénk ismerni álláspontjukat azzal kapcsolatban, hogy 
milyen változtatásokra lenne szükség a városban a szabadidő minél 
hasznosabb eltöltése érdekében. Nagy öröm számomra, hogy annak ellen-
ér, hogy nem sokan vettek részt, a jelenlévők részéről sok jó ötlet és 
hasznos javaslat fogalmazódott meg. A találkozónak fontos része volt, 
hogy a rongálással kapcsolatos problémákról is beszélgessünk.

Úgy gondolom, hogy a város jövőjének a szempontjából meghatározó a 
mezőtúri fiatalokkal történő párbeszéd kialakítása. A jelenlévőkkel arra 
gondoltunk, hogy egy online kérdőív segítségével újból megpróbáljuk 
megszólítani a fiatal generáció képviselőit. Bízom benne, hogy sokan el 
fogják mondani véleményüket és javaslataikat. A részletekről hamarosan 
tájékoztatni fogom Önöket.                                                    Herczeg Zsolt
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VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Komp üzemeltetés!

2014. január 1-től a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
KN Kft. feladata a Mezőtúr-Szarvas 
között közlekedő kötöttpályás rév-
átkelő üzemeltetése, mely a 
Hármas-Körös 50,3 folyamkilomé-
terénél található. Elhelyezkedéséből 
adódóan sokféle utazóközönség 
veszi igénybe a kompot, amely az 
autós személyszállítástól a biciklis 
turistákon át akár a mezőgazdasági 
nagygépekig terjed. 

A korábbi üzemeltetési gyakor-
latnak megfelelően minden évben 
március 15-ére tervezzük az indu-
lást, amely az időjárástól függően 

egészeszen az év végéig tart, így 
jeges illetve jégtáblákkal teli vízen 
illetve 605 cm feletti és 160 cm alat-
ti vízálláskor a kompot üzemeltetni 
nem lehet. Az ilyen üzemszünetek-
ről, melyek több napig, akár hete-
kig is eltarthatnak, folyamatosan 
tájékoztatjuk a lakosságot közúton 
elhelyezett táblákkal, valamint a 
facebook, illetve weboldalunkon 
(www.mturiellato.hu) kirakott 
információkkal. A ritkán fellépő 
műszaki hibákat igyekszünk minél 
előbb elhárítani, és a pár órás leál-
lásokról online felületünkön, vala-
mint az utinform.hu weboldal kom-

pok, pontonhidak menüpontjában 
is tájékozódhatnak. 

A menetrendnél figyelembe kell 
venni, hogy csak nappali fény 
viszonyok között tudjuk működtet-
ni a révátkelőt, 
ezért tavasszal és 
ősszel rövidített 
műszakkal közle-
kedünk, így nov-
emberben reggel 
7:00 órától 16:00 
óráig üzemelünk. 

Minden évben 
pályázati forrás-
ból sikeresen fel-
újíthattuk a parti 
létesítményeket és 
annak környeze-
tét, így ennek 
köszönhetően megépülhetett egy új 
elektromos csörlőház és fedett 
utasváró, kívül-belül felújításra 
kerülhetett a révház, de a komp és 
egyéb úszó létesítmények szerkeze-
te is megújulhatott. Terveink sze-
rint időjárástól függően december 

közepéig közlekedhetünk, melyet 
pár napra megszakít majd a mester-
ségesen előállított Békés-
szentandrási kisvízerőmű karban-
tartásához szükséges kötelező nov-

emberi alacsony vízállás. 
Reményeink szerint még sokáig 
szép környezetben tudjuk az átke-
lők igényeit szolgálni ezzel meg-
könnyítve a Mezőtúr-Szarvas 
között közlekedők mindennapjait.

A külterületi Méher, Vakota és 
Zsilinszky területeken elhelyezett 
és a nyaralótulajdonosok számára 
fenntartott hulladékgyűjtő konténe-
reket illegális hulladéklerakóként 
használják és többször is veszé-
lyes hulladékokat helyeznek el. 
Ennek következtében kb. két – 
három hetente kellett az ott lerakott 
és felhalmozódott hulladékot elta-
karítani. 

Októberben a három lerakóhe-
lyet a könnyebb kezelhetőség miatt 
U alakban körbekerítettük és az ott 
található konténerek számát 10 
db-ra növeltük. 

Reméljük, a jövőben rendeltetés-
szerűen fogják használni az így 
kialakított hulladéklerakóhelyet és 
fokozottan ügyelnek majd a kör-
nyezet épségére.

Folytattuk a város köztereinek, 
parkjainak ütemterv szerinti 
zöldterület rendezését. Fűka-
szákkal és fűnyírótraktorokkal 
október közepéig mintegy 50.000 
nm2-nyi területen vágtuk le a füvet 
és az ott található hulladékból több 
mint fél tonnát szedtünk össze és 
szállítottunk el. 

Mezőgazdasági közfoglalkozta-
tási programunk keretében tovább 
nevelt árvácska palánták illetve 

tavaszi virághagymák kerültek elül-
tetésre a város parkjaiban és közte-
rületein.

Megkezdtük az Önkormányzat 
által kezdeményezett téli segélyfa 
kiosztását és kiszállítását az arra 
rászorulóknak. A fejenként 5 
mázsa fát az Önkormányzat 
Hatósági Osztályának Szociális cso-
portján keresztül lehetett igényelni.

Közfoglalkoztatási program kere-
tében folytattuk Mezőtúr rossz álla-
potú járdáinak felújítását (Széna u., 
Hajó u., IV. út), így október hónap-
ban 140 méter hosszon, 112 nm-es 
szakasz került teljesen felújításra. 

A megnövekedett belvízveszély 
és a csapadékos időjárás miatt 
kérjük a lakosságot, hogy az 
ingatlanok előtt levő csapadék-
víz-elvezető árkokat rendszere-
sen takarítsák. Társaságunk a 
város csapadékelvezetésében fon-
tos szerepet játszó átemelő szivaty-
tyúinak (Hídszegi, Háromrózsa, 
Vásárhelyi P. út 7., Csalaközi, Városi 
Sportcentrum, Cs.Wágner J. úti) 
karbantartását végzi. Ezúton is kér-
jük Önöket, amennyiben rendelle-
nességet illetve hibát tapasztalnak, 
jelentsék központi email címünkön 
(intezmenyellato@mturiellato.hu) 
vagy a központi telefonszámunkon. 

(0656350037). Köszönjük!
Hétköznapokon és hétvégén is 

13:00 és 19:00 óra között várjuk a 
sportolni vágyókat és a kisgyerme-
kes családokat a Mezőtúri Városi 
Oktatási Centrumban (Petőfi tér 1.) 
alatt működő Mini Fitness terem-
ben és Játszóházban.

Téli üzemelési időszakban a 
fedett uszoda úszó-, gyógy- és 
élménymedencéje várja kedves 
vendégeit. Tanuszoda nyitva tartá-
sa: 09:00 - 20:00 között, a Wellness 
részleg nyitva tartása: 09:00 - 19:00 
között.

Műszaki vezető munkakörbe 
felsőfokú végzettséggel rendelke-
ző munkavállalók jelentkezését 
várjuk. Az állás betöltéséhez 

gépészmérnöki illetve építészmér-
nöki végzettség előnyt jelent. 
Bérezés megegyezés szerint. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
az intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen lehet.  

Kertész/Udvaros munkakörbe 
munkatársat keresünk. 

Főbb feladatai: fűnyírás, sövény-
metszés, bozótvágás, növények 
ültetése, gondozása, gyomlálás, 
udvar tisztán tartása. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal az 
intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen, vagy személyesen 
előre egyeztetett időpontban lehet.
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Illy László emlékére

Nehéz szívvel írom most e soro-
kat. Egy régi állandó barátunktól 
búcsúzom nehéz szívvel, aki iga-
zán szerette ezt a várost és benne 
élő régi barátait, az egykori osztály-
társakat.

Augusztus 20-án 90 éves korá-
ban elhunyt budapesti otthonában 
Illy László nyelvtanár, akit 
Mezőtúron sokan ismertek és sze-
rettek. Férjemnek és osztálytársai-
nak, de másoknak is jó barátja volt, 
nekünk feleségeknek pedig régi 
kedves személyes ismerősünk 
több, mint fél évszázadon át. 
Évente többször is találkozhattunk 
vele, mert ő szeretett jönni e város-
ba a volt iskolájába, a volt tanárai-
hoz (amíg éltek) osztálytársaihoz 
és ismerőseihez. Érdekelte a város 
élete és alakulása is.

A Mezőtúr és Vidékében (de 
olykor egyéb újságokban is) 
több ízben írt jelentős cikkeket 
tanárairól és az osztálytalálko-
zókról, fontosabb kulturális 
témákról és történelmi esemé-
nyekről. (Legutóbb pl. 2020. 
június 5-én Trianon megítélésé-
ről.) 

Budapesten élt családjával, 
feleségével és két fiával együtt. 
Pesten tanított több egyetemen, 
mint nyelvtanár angol, latin és 
orosz nyelveket. Szeretett taní-
tani, szerette diákjait.

Anyai ágon az ősi túri Kádas 
családhoz tartozott, mely több 
évszázad óta jelen volt e város-
ban. Nagyapja Kádas Zsigmond 
postatiszt volt. Nagybátyja dr. 

Kádas Zsigmond pedig jelentős 
fogorvos.

Az ő osztálya 1944-45-ben kezdte 
tanulmányait a mezőtúri Ref. 
Gimnáziumban, amikor még volt 
vallásóra, biblia kör, evangelizációs 
hetek, melyek a lelki elmélyülést is 
szolgálták. Néhány év múlva jött a 
nagy változás, kitelepítésekkel, 
koholt perekkel, kulákká nyilvá-
nítással. Az iskolákban pedig szá-
mon tartották a jó, vagy rossz szár-
mazást. Illy László értelmes és 
szorgalmas tanítvány volt. Jó ered-
ményeinek örülhettek szülei is. A 
nyelveket különösen könnyen 
tanulta. A német, angol, orosz 
mellett kiváló volt latin tudása, 
melyet később az orvosi és más 
egyetemen még tanított is. 
Diákkorában híres nagy sakkozó 
volt. Kiváló bizonyítványában 
egyetlen gyenge jegy volt a mate-
matika, ami nagy sakkozó készsé-
géhez sehogy sem illeszkedett. Ezt 
ő nem egyszer fölemlegette írásai-
ban is. Tanárait: Őri Zoltán igazga-
tót, Patkós Jánost, Papp Lászlót, 
Dobos Istvánt, Bíró Józsefet, és 
másokat is mindég a legnagyobb 
elismeréssel emlegette, alkalomad-
tán nagy szeretettel és tisztelettel írt 
róluk. – Érdemes lenne összegyűj-
teni iskolájához kötődő írásait és 
kötet alakban fotókkal együtt meg-
jelentetni, mert az ő időszaka 
(1944-1952) őrzi legjobban a nagy 
történelmi és pedagógiai változáso-

kat. 1956 őszén büszkén viselte 
ő is a Kossuth címert, amíg ki 
nem mondták, hogy az nem forra-
dalom, hanem ellenforradalom 
volt, – amitől az ország jó része 
amnéziás lett.

Telt az idő sok minden elévült, a 
diákkor emlékei és sikerei viszont 
az idő múlásával megszépültek. Az 
osztálytalálkozók ezt mindég való-
ságosan közvetíteni tudták. 
Írásaiban e változásokról többször 
is beszámolt. 1989-ben és ’90-ben 
a Magyar Cserkészszövetség saj-
tószolgálatának volt a vezetője. 
Sokan emlékeznek ma is az 1993. 
évben megszervezett szép és jelen-
tős ref. gimnáziumi ünnepre, a 

nemzetközi cserkésztalálkozóra, 
melynek egyik főszervezője ő volt. 
Mezőtúrra nemcsak a találkozók 
alkalmaira jött. Évente amikor 
tehette többször vonatra ült, hogy 
megkeresse valamelyik tanárját, 
mert írni akart róla, vagy azért hogy 
egykori osztálytársaival beszélget-
ni, emlékezni tudjon. 

Mozgékony alkata e mostani 
járvány miatti visszahúzódó 
bezártságot nehezen viselte. Ked-
ves baráti személyére mi régi isme-
rősei, barátai, szeretettel emléke-
zünk. A család mély gyászában 
őszinte részvéttel vagyunk.

Kiss Imréné Mikes Éva

Foltvarró Kiállítás és találkozó Mezőtúron

Október 1-jén ünnepélyes, jubi-
leumi kiállítás megnyitóval kez-
dődött a mezőtúriak programsoro-
zata. A Vivace kamarakórus szín-
vonalas műsorát Berczeliné 
Boldog Mária megható ünnepi 
beszéde követte, majd Herczeg 
Zsolt, Mezőtúr város polgármestere 
mondott szép köszöntőt. Bordács 
László a Mezőtúri Közművelődési 
és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője méltatta a szakkör 20 
éves tevékenységét.

Varga Kálmánné Ibolya a Túr-
Tú szakkör alapítója és jelenlegi 
vezetője megköszönte a kedves sza-

vakat, és visszaemlékezett a 20 
évre, elmondta, mi mindenben volt 
része a csoportnak a 20 év alatt. 
Folyamatosan gyarapítják a tudásu-
kat, a szakmai rendezvényeken, 
kirándulásokon valódi közösséggé 
kovácsolódtak, többen ma már 
igazi mesterremeket készítenek 
foltvarrott technikával. Megkö-
szönte az Önkormányzat és a 
Közösségi Ház mindenkori segítő 
támogatását. 

A hivatalos ünnepség után a 
Tűvarázslók csoport tagjai 

Szorgalmas kezekkel dolgoznak az ötletek, formák és színek szerelmesei

Folyt. 6. old.
Illy László kedves tanárával, 

dr. Dobos Istvánnal
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tortával köszöntötték a születés-
napos Túr-Tű szakkör tagjait. 
Másnap, okt. 2-3-án hatvan foltvar-
ró találkozott Mezőtúron a 20 éves 
születésnapját ünneplő Túr-Tű 
Foltvarró Szakkör, és az újonnan 
alakult, de már 2 éve együtt varró 
Tűvarázslók Foltvarró Baráti Kör 
közös rendezvényén, a Mezőtúri 
Foltvarró napokon. 

Az Alföld, Észak-Magyarország, 
Kelet-Magyarország városaiban 
működő csoportok tagjai, valamint 
Dunántúlról érkezett foltos barátok 
töltöttek el két tartalmas, élmény 
dús napot a mezőtúriakkal. 

Varrtak csodaszép takarókat ven-
dégoktató, a budapesti Kacsuk Évi 
irányításával. 

A közösségi ház emeleti ter-
meiben műhelymunka, ötlet-
börze zajlott a házigazdák 
vezetésével. 

Lehetett hátizsákokat, dinnye-
szelet neszesszert varrni, volt 
kalandozás a crazy világában, de 
akik szeretnek kézzel varrni, ismer-
kedhettek több technikával, (pl. 
millefiori), de sok jó ötlettel készül-
tek a vendégeink is. 

A vasárnapi nap fő attrakciója-
ként játszottunk egy jót Kacsuk 

Évivel és a tyvk-kel. (Egy hőre ala-
kítható, varrható festhető vízálló 
anyag. ) 

Fülig festékesen, de jókedvűen, 
nevetve készítettünk szuper dolgo-
kat, kitűzőket a tyvekből. 

Ahogy illik, a Magyar 
Foltvarró Céh  elnöke,  dr. 
Kalydy Antónia ebben is pél-
dát mutatott. (Ő festékezte 
össze legjobban magát.) 

Sok foltvarró társsal rég találkoz-
tunk, ez érződött a vidám, szeretet 
teljes hangulaton, egy szóval örül-
tünk egymásnak.

Köszönjük minden résztvevő-
nek, közreműködőnek, hogy együtt 
tartalmassá, emlékezetessé sikerült 
tennünk ezeket a napokat. 

Továbbra is várjuk a foltvar-
rás iránt érdeklődőket foglalko-
zásainkon a Közösségi Házban, 
Túr-Tű szakkör: keddi napokon 
14-16 óráig  Információ: Varga 
Kálmánné    Tűvarázslók Foltvarró 
Baráti Kör: szerda 16-18 óráig. 
Információ: Rácz Margit - Tűva-
rázslók Foltvarró Baráti Kör

Varga Kálmánné

Mezőtúri szakképzős diákok Franciaországban

Escoffier nyomában- Erasmus+

Iskolánk 11. a osztályos diákjai, 
Gábor Dorina, Beregszászi 
Dorina, Kovács Szabolcs, Mazug 
Melani, és Ritzl József egy hóna-

pos franciaországi tanulmányúton 
vesznek részt. Joigny városában 
töltik az egy hónapos gyakorlatu-
kat, 09.23.-10.26-ig. Az Esccofier 
nyomában Erasmus+ pályázat biz-
tosítja számukra ezt a lehetőségét. 
A pályázatnak 2020 novemberében 
már volt egy nyilvános eseménye, 

amely a szolnoki Garten Hotelben 
rendezett gála vacsora volt. Itt 
neves szakácsokkal és a magyaror-
szági Escoffier követőkkel készítet-
ték el a vendégek részére a szerví-
rozott ételeket. Ezt követően, idén 
nyáron, iskolánk Turizmus-
vendéglátó ágazati oktatói nézték 
meg a franciaországi intézménye-
ket, ahol a diákokat most vendégül 
látják. A diákok kiutazását meg-
előzte egy idegen nyelvi teszt sike-
res teljesítése, és persze a készülő-
dés izgalmai. A tanulóinkkal folyta-
tott levelezésekből kiderül, hogy 
diákjaink nagyon jól érzik magu-
kat. Kellemes fogadtatásban volt 
részük, szívesen vesznek részt a 
gyakorlatokon, ahol körforgássze-
rűen végzik a különböző feladato-
kat. Nagykonyhai gyakorlat, étter-
mi gyakorlat és felszolgálás szere-
pel a tervek között. Kintlétük alatt 
megismerik a helyi specialitásokat 
és bemutatják a magyar konyha 
jellegzetes ételeit is, és hogy a gya-
korlatból ne essenek ki a szálláshe-
lyükön, a kollégiumban is fognak 
ételt készíteni saját és más diákok 
számára. Reméljük a hangulat és a 
lendület október végéig kitart!                                                                                                                                          
                         Aranyi Anita oktató

A Vivace Kamarakórus elbűvölte a kiállításmegnyitó közönségét. 
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Zöld üzenet- TRV Zrt. támogatásával

Azt iszod, amit Julius Caesar is 
kortyolgatott! Gondolta volna, hogy 
ugyanazt a vizet issza, mint Mátyás 
király? Az a pohár finom tea 
vagy víz, melyet most fogyaszt, 
egykor esőként csordogált le 
egy T-rex nyakán. Később Juli-

us Caesar, Mátyás király, Kossuth 
Lajos is ebből a vízből kortyolga-
tott. Földünk ugyanis zárt rend-
szerű: a víz, ami évmilliókkal 
ezelőtt is jelen volt bolygónkon, 
nagyrészt ma is itt van. 

Ezt a vizet sokáig megőriztük, 
vigyáztunk rá. Egy ideje azonban 
aggasztó jeleket vettünk észre 
vizünkkel kapcsolatban: kútjaink 
egy része elapadt, folyóink kar-
csúbbak lettek, a patakok nyári idő-
szakban kiszáradnak, felszíni vize-
inkben pusztulnak a halak. 

Mondhatnánk, hogy minden-
nek az időjárás az oka. Sajnos 
azonban az időjárás szeszé-
lyessége, a viharok, az extrém 
szárazság, az óriási hőség, a 
szennyezett folyóvizek mind-
mind az emberi tevékenység 
eredménye, hatása. Sokan még 
ma is összeesküvés-elméletnek 
gondolják a globális felmelegedést, 
és mereven elutasítják annak gon-
dolatát is, hogy a változásokért az 

emberiség a felelős. Pedig ennek 
nyilvánvaló jelei is vannak.

Ha áradás idején sétálunk el 
szőke Tiszánk partjára, szinte biz-
tos, hogy nem csak a folyó szépsége 
marad meg az emlékezetükben, 
hanem a sok ezernyi sodródó hulla-

dék is. Vajon hogyan kerül a PET-
palack a vízbe? Körülnézve egy 
buszmegálló vagy (még rosszabb!) 
egy játszótér környékén, számos 
eldobott csikket láthatunk a földön 
heverve – sokszor a kukától pár 
méterre vagy centire. Nem csak 
látványnak elszomorító a szerteszét 
heverő csikk, de rendkívül környe-
zetszennyező is. Szinte hihetetlen, 
de egyetlen cigarettavég egy köb-
méter, azaz ezer liter talajvizet 
szennyez be. Vajon ki a felelős érte? 

Vannak dolgok, melyek nem lát-

szódnak, mégis léteznek. És van-
nak látható, egyértelmű történések 
is.

Sorozatunkban egyebek között 
ezekre a láthatatlan, ember-környe-
zet közötti összefüggésekre és a 
nyilvánvaló környezetszennyezési 
problémákra hívjuk fel figyelmü-
ket. Igyekszünk megoldást is kínál-
ni, megmutatjuk, szerintünk mi a 
helyes út. 

Hogy élnek-e a lehetőséggel, csak 

csak Önökön múlik. Egy dologban biztosak lehetnek: mai tettük, bölcs 
döntésük, környezettudatosabb életük nem kizárólag saját életükre, 
sokkal inkább gyermekük, unokájuk jövőjére lesz hatással. Következő 
írásunkból kiderül, miért tévedés azt hinni, hogy ivóvíz készletünk 
hatalmas és kiapadhatatlan. Ugye velünk tartanak?                    a TRV Zrt.

A mezőtúri írónő harmadik kötete jelent meg

Salánki Anikó harmadik novel-
láskötete Titokdoboz címmel 
jelent meg 2021-ben, bemutatójára 
Mezőtúron a Közösségi Házban 
került sor október 7-én. 

Ha a Titokdoboz könyvet a 
kezünkbe vesszük, a borítón régi 
bélyeges borítékot, elszürkült osz-
tály fényképeket, Szegedi Vadas-
park gyermek belépőjegyet, karika-
gyűrűt, nyakláncot láthatunk- hol-
mikat, amik egy dobozban őrzik a 
múltat, és talán mellette a ki nem 
mondott vágyakat, első szerelmet 
vagy épp az első csalódást. 

Salánki Anikó Titokdoboza tra-
gikus titkokat rejt, de éppen csak 
meglebbenti előttünk ezeket, 

elgondolkodtat, mélyre láttat- utat 
engedve az olvasó saját töprengésé-
nek. 37 novella- 37 különböző sze-
replő, történet- s ezekben megje-
lennek társadalmunk árnyalt 
mozzanatai - amputált lábú idős 
ember álma vagy épp a tizenöt éves 
siheder lány én-keresése- itt-ott 
magunkra vagy szerettünkre ismer-
hetünk ezekben az epizódokban és 
a tükörben a helyére kerül min-
den. Vagy épp megfordul? 

A választ Salánki Anikó könyvé-
nek olvasása közben talán meglel-
jük - de mindenképp közelebb 
kerülünk hozzá.

Kakuk Móni

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Kedves Gyerekek! 
Elrejtettük az újság oldalain egy mókust. Ki találja meg, 

hová bújt?

A Mezőtúri AFC 
felnőtt labdarúgóinak hazai mérkőzései

2021.11.06. Szombat 13:30 
MEZŐTÚRI AFC - TISZAFÖLDVÁR SE

2021.11.20. Szombat 13:00 
MEZŐTÚRI AFC - ÚJSZÁSZI VVSE

Aradi vértanúkra emlékeztek

„Isten adta a szívet, lelket nekem, 
amely népem és hazám szolgálatá-
ért lángolt.” 

Mezőtúr város önkormányzata 
ünnepi megemlékezést tartott 
2021. október 6-án a Kossuth 
Lajos utcában, az 1848-49- es forra-
dalom és szabadságharc emlékmű-
vénél a 13 kivégzett magyar hon-
védtiszt tiszteletére. 

Megemlékező beszédet mondott 
Kudlacsek Zsigmond, a Mezőtúri 
Református Kollégium történelem-
földrajz szakos tanára, a Szegedi 
Tudo-mányegyetem doktorandu-
sza. 

A Református Egyház nevében 
Égerné Tamás Annamária lel-
kész-főigazgató mondott imát. 
Ezután a megjelentek elhelyezték 
az emlékezés virágait, koszorúit, 
főhajtással a hősök emléke előtt. 

A bécsi forradalom évforduló-
ján, 1849. október 6-án végeztette 
ki őket Haynau I. Ferenc József 
utasítására: Aulich Lajos, 
Damjanich János, Knézich Károly, 
Lahner György, Leiningen-
Westerburg Károly gróf, Nagy-
Sándor József, Pöltenberg Ernő, 
Török Ignác, Vécsey Károly gróf, 
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 
Lázár Vilmos, Schweidel József. 

Ugyanezen a napon végezték ki 
Pesten az első felelős magyar 
miniszterelnököt, Batthyány Lajost.

Podmaniczky Frigyes báró, aki 
ugyan igazi budapesti gavallér volt, 
de Szarvason és Mezőtúr környé-
kén is tevékenykedett, így emléke-
zett meg naplójában a történtekről:

„Grácban, október 9-én este tudtuk 
meg az október 6-án Pesten és Aradon 
végbement szomorú emlékű kivégezte-
téseket, melyek áldozatai között annyi 
jó barátunk és ismerősünk vérzett el. 
Néhány nappal utóbb Bruckban érte-
sültünk Csányi és Jeszenák sorsáról, 
ez utóbbi egyik legközelebbi atyámfia 
levén. Tereza grófnőre annyira hatot-
tak e hírek, hogy azonnal elhatározá 
férjével elhagyni egy időre Ausztriát és 
külföldön keresve feledést és szórako-
zást e szomorú események elől. Őtőle 
tudtam meg, hogy szegény Battyhányi 
Lajos özvegye, Tóni grófnő 
Bajorországba vonul vissza. Mireánk, 
volt honvédtisztekre annyival lehan-
golóbb hatást gyakoroltak e hírek, 
mert régóta el levén zárva a világ 
folyásától, az ehhez hasonló leverő 
események bekövetkezését lehetőnek 
sem tartottuk.”

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Az időskor ünnepe

2021. október 2-án rendezték 
meg az Idősek világnapját, a 
Városi Oktatási Centrum színesen 
feldíszített ebédlőjében. 

A rendezvényen köszöntőt mon-
dott Herczeg Zsolt polgármester és 
Varga Antalné, a Városi Nyugdíjas 
Klub vezetője, majd ezt követően 
előadások tették még szórakozta-
tóbbá a vidám találkozót. A produk-
ciók sorát a Leg a Láb Művészeti 
Iskola bemutatója nyitotta: az idén 

20 éves Berényi Táncegyüttes 
kalotaszegi táncokkal kápráztatta 
el a közönséget. 

A jelenlévő ünnepeltek rendez-
vény további részében sem marad-
tak talpalávaló nélkül és felszaba-
dultan táncoltak. Együtt örültek a 
pillanatnak, sok hónapon át tartó 
bezártság és maszkhordás után. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Családi nap a Rákóczi úti iskolában

2021. október 2-án, szombaton 
rendezték meg a családi napot, a 
Suli-bulit a Mezőtúri II. Rákóczi 
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában. 

Az iskola udvarán zumba és reg-
geli bemelegítő torna után trambu-
lin, légvár, tűzoltóautó, rendőrau-
tó, katonai gépjármű, elektromos 
kisbusz várta a gyermekeket. Az 
asztalokon különféle népi mester-
ségeket lehetett kipróbálni, úgy, 
mint gyöngyfűzés, agyagozás, csip-
keverés, hímzés, de készültek csil-
lámtetkók, arcfestések is a kisebbek 
örömére. dr. Siposné Varga Ildikó 
elmondta, a rendezvény 12 éves 
múltra tekint vissza, már hagyo-
mánnyá vált. Gyuricskóné Horváth 
Ágnes úgy látta, mindenki jól érez-
te magát, és a változatos progra-
moknak köszönhetően kik-ki meg-
találhatta a kedvére való elfoglaltsá-

got, amellett, hogy kötetlenül 
beszélgethettek közben a szülők, 
tanárok, gyerekek, mint egy óriási 
család, a Rákóczi úti iskola közös-
sége. Hozzátette: nagyon köszöni 
mindenkinek, aki szerepet vállalt a 
megvalósításban, külön köszönet 
illeti azokat a szülőket és diákokat, 
akik a kerítésfestésben segédkeztek 
a délelőtt folyamán. 

Kakuk Móni
Fotó: II. Rákóczi F. Ált. Isk. facebook oldala  
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A Tourinformban megvásárolha-
tók: I love Mezőtúr feliratos pólók, 
kulcstartók, tollak, hűtőmágnesek, 
képeslapok, kerámiák, helytörténe-
ti könyvek, Lámpás. 
Mezőtúr, Kossuth tér 1. 
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50 éves osztálytalálkozó
Dr. Gombás István történelemta-

nár, osztályfőnök köré gyűltek az 
50 éve elballagott Református 
Gimnáziumi tanulók. 

A résztvevők egyetértettek 
abban, hogy nagyon jól sikerült az 
osztálytalálkozó és jó volt újra 
együtt lenni. 

A zene mindenkié

„Aki zenével indul az életben, 
bearanyozza későbbi tevékenysé-
gét, az életnek olyan kincsét 
kapja ezzel, amely átsegíti sok 
bajon.” (Kodály Zoltán)

A Zene Világnapjához csatlakoz-
va 2021. október 9-én a Mongol 
Agrár Zrt. Népdalköre és a 
Vadvirág Népdalkör szervezésé-
ben került megrendezésre a 
„Szépen szól a fülemüle hajnal-
ban…” című népdaloktatás. Yehu-
di Menuhin hegedűművész- a 
Zenei Világnap megálmodója sze-
rint meg kell ismernünk az ezerar-
cú muzsikát, ez azért fontos, mert 

közelebb hozza egymáshoz az 
embereket és a kultúrát:

„Arra szeretnék buzdítani min-
den várost, falut, országot, rendez-
zenek zenei eseményt ezen a 
napon.” Mi nagy lelkesedéssel 
készültünk az eseményre, a két 
karnagy: Seres Attiláné és Bíró 
László irányításával. Bíró László 
karnagy meghívta Dudás Klárát, a 
Zeneakadémia népi ének- citera 
szakos végzős hallgatóját, aki 

magas műveltségű, nagytudású, 
zenei ismereteivel, kiváló pedagógi-
ai érzékével és nem utolsó sorban 

ragyogó citeramuzsikájkával örven-
deztette meg a jelenlévőket. 
Gyönyörű helyszínen, a „Fekete 
István Vadásztársaság” vadászhá-
zának rendezvénytermében 9.30- 
kor kezdődött el az oktatás. 
Herczeg Zsolt polgármester úr 
köszöntötte a meghívott vendéget 
és a megjelenteket. Méltatta a 
kisebb közösségek aktivitását, 
zenei kultúránk ápolását, a fiatal 
generációnak történő átadását. 

Seres Attiláné karnagy köszön-
tötte Dudás Klárát és a vendégeket, 
az új népdalok elsajátításához sok 
sikert kívánt. A „püspökladányi” és 

„rimóci” népdalcsokrok kottái 
kiosztásra kerültek és megkezdő-
dött a közös daltanulás. A közös 
éneklésünk jól sikerült, mindenki 
teljes odaadással és örömmel kap-
csolódott be és sajátította el az új 
dallamokat.

Klárika nem csak az ének tanítá-
sát, hanem a Mongol Agrár Zrt. 
dalkörének citerásainak munkáját 
is figyelemmel kísérte, segítette. 
Énekkarunk citerakísérettel 
tanulja, gyakorolja az országunk 
minden részéről származó népda-
lokat. Kultúránk igen gazdag a 
jelenleg fellelhető, a régebbi korok-
ból származó kincsekben. Ennek 
hű ápolója a citera muzsika is. 
Kérésünkre Klárika röviden egy pár 
szóval elmondta eddigi életútját, 
majd a csodálatos citerajátékával 
zárta az oktatást. 

Az énekkarunk szóló citerása: 
Bíróné Pöszike is elmesélte, 
hogyan kezdődött nála a citera 
muzsika szeretete, mely a mai 
napig tart. Befejezésként karveze-
tőnk javaslatára közösen elénekel-
tük Bartók Béla gyűjtéséből az 
„Elindultam szép hazámbúl” kez-

detű népdalt, melyben citeraszó-
lózott Bíróné Pöszike, szólóének 
Bíró László és Gyimesi András 
előadásában hangzott el, majd az 
énekkar és a közönség is bekapcso-
lódott. 

Ünnepségünk kellemes baráti 
beszélgetéssel, közös fotózással, 
szerény megvendégeléssel ért 
véget. Ezúton mondunk köszöne-
tet a szervezőknek és támogató-
inknak, akik lehetővé tették ren-

dezvényünk megtartását: Herczeg 
Zsolt polgármester úrnak, a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-
nek, a Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő KN Kft.-nek, a 
Fekete István Vadásztársaságnak.

Molnár Ferencné, Nyitrai 
Galambos Ibolya, Csurgó Lajosné

a Mongol- Agrár Zrt. 
Népdalkörének tagjai

Tájékoztató 

a kerékpárút építésének jelenlegi helyzetéről

Az elmúlt időszakban azt 
tapasztalhatták a mezőtúriak, 
hogy a Kossuth Lajos utcában 
megállt a kerékpárút építése. 
Ennek oka, hogy a tervezett nyom-
vonal alatt helyezkedik el az ivó-
vízhálózat gerincvezetéke. Az 
önkormányza-
tunknak a régi 
ivóvízvezeték 
helyett korsze-
rű, műanyag 
anyagú csőve-
zetéket kell 
elhelyeznie. A csőcsere természete-
sen vonatkozik a jelenlegi bekötő-
vezetékekre is.  A kiváltásra azért 
van szükség, mert egy esetleges 
csőtörés esetén a szakemberek csak 
az újonnan épült kerékpárút bontá-
sával tudnák elhárítani a hibát.  Az 
üzemeltető Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. az előzetes műszaki 
engedélyeztetés során nem jelezte a 
kiváltás szükségességét és sajnos 
az előkészítésben résztvevő kollé-
gáim sem vették észre a vezeték 
kiváltásának szükségességét. Jelen-
leg azon dolgozunk, hogy az ivó-
vízvezeték cseréjéhez kapcsolódó 
munkálatok minél hamarabb elkez-
dődhessenek. A kiváltás részben 
feltárás nélküli eljárással részben 

feltárásos módon fog megtörténni 
az utca teljes utcában.  Azon a 
szakaszon, ahol az útalap már meg-
épült, ott annak megvédése érdeké-
ben feltárás nélküli eljárással fog a 
kivitelezés megtörténni és csak 
azokon a helyeken lesz elengedhe-
tetlen a megépített szerkezet meg-
bontása, ahol a bekötővezetékek 
csatlakoznak a gerincvezetékhez. A 
felmerülő költségeket a TRV Zrt. 
által befizetett bérleti díjból tervez-
zük finanszírozni. 

A kerékpárút építés másik hely-
színén, a Sugár utcában jelenleg a 
Telekom vezeték elhelyezésére 
várunk, mely a déli oldalon a járda 
alatt fog húzódni. A munka elvég-
zését követően új járda épül a 
Sugár utca érintett oldalában. 
Ezen a szakaszon az ivóvízhálózat 
gerincvezetékének cseréje az I. 
utcától a XXV. utcáig már a koráb-
bi években megtörtént.

A Hortobágy-Berettyó gyalog-
híd vonatkozásában arról tudom 
tájékoztatni Önöket, hogy a kivite-
lező hamarosan visszaadja a forga-
lom számára a gyalogoshidat. A 
munka ebben az esetben is a követ-
kező év elején fog folytatódni. 

Herczeg Zsolt
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