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Thor kalapácsa Mezõtúron is lecsap?

Thor a skandináv és germán mitológia egyik legfontosabb alakja, a 
mennydörgés, a vihar, villámok és a termékenység istene. Thor emellett 
ismert filmalak, egy kitalált szereplõ, azgardi isten és szuperhõs a Marvel 
Cosmics képregényeiben. A szereplõt Stan Lee, Larry Lieber és Jack Kirby 
alkotta meg. Elsõ megjelenése a Journey into Mystery 83. számában, 1962 
augusztusában volt. A kitalált szereplõ a germán mitológia azonos nevû 
istenén alapul. 

Thor a Földre számûzve éveket töltött el, isteni mivoltáról mit sem 
tudva, míg nem egy norvégiai utazása során egy barlangban felfedezte 
egykori fegyverét, a hatalmas erejû kalapácsát. A kalapács segítségével 
visszanyerte isteni erejét, de emlékeit még sokáig nem. A kalandról számos 
film készült az utóbbi években a Marvel univerzum részeként, amik a 
hazai mozikban rekord nézettséggel futottak. A legújabb rész bemutatója 
2022. májusában várható, Szerelem és mennydörgés címmel. 

A jó hír, hogy várhatóan a mezõtúriaknak nem kell a környezõ városok-
ba utazniuk, hogy a mozi székben ülve élvezhessék a premiert (és még 
számos másikat), mert addigra befejezõdhet a mezõtúri mozi- és szín-
házterem felújítása. Errõl Herczeg Zsolt polgármester és Szûcs Dániel 
alpolgármester a 2021. szeptember 14-i sajtótájékoztatón beszélt. A közbe-
szerzési eljárás sikeresen zárult és rendelkezésre áll a rekonstrukcióhoz és 
átalakításhoz szükséges pályázati forrás és önkormányzati önerõ.

Kakuk Móni

Tájékoztató a testületi ülések döntéseirõl

2021. szeptember 14-én Herczeg Zsolt, Mezõtúr polgármestere és Szûcs 
Dániel Mezõtúr alpolgármestere sajtótájékoztatót tartott az elmúlt idõszak 
képviselõtestületi ülésein meghozott döntésekrõl. 

Augusztus 12-én tartott rendkívüli nyilvános ülést a képviselõ testület, 
ezen elsõként a hamarosan 11 hektáron megépülõ napelem parkról esett 
szó, ami kiemelt fejlesztési területként szerepel. 

Herczeg Zsolt elmondta, magas áron értékesítették a legelõt a napelem-
mel foglalkozó cég részére és a jövõben hektáronként körülbelül fél millió 
forint iparûzési adó bevétel várható évente a vállalkozástól. A földterület 
értékesítésébõl származó összeget teljes egészében az utak és járdák felújí-
tására fordítják. 

Szûcs Dániel kifejtette, fontos pont volt a közétkeztetési nyílt uniós 
közbeszerzési eljárás, ami végül eredménytelenül zárult.

Ennek oka az volt, hogy a külsõs cégek sokkal magasabb árat kötöttek 
meg árajánlataikban, mint ami az eljárás elindításának célkitûzése volt. Így 
átvizsgálják az Intézményellátó konyhájának gazdasági hátterét (nyers-
anyag beszerzés költségei, rezsi stb.), annak érdekében, hogy az ételek 
minõségének megõrzése mellett tudják-e növelni a közétkeztetés költség-
hatékonyságát. Fontos napirendi pont volt a zártkerti pályázatok átbeszélé-
se. Az Agrárminisztérium pályázatán magánszemélyek nem indulhatnak, 
a támogatás elnyerése az Önkormányzaton keresztül történik. Az elmúlt 
évben 12 ingatlan fejlesztését támogatták, idén nyolc ingatlan korszerûsí-
tése a cél dr. Barancsi Ágnes koordinátor vezetésével. 

Augusztus 26-án zárt, nyilvános ülés keretében az elsõ és második elõ-
terjesztés dr. Csellár Zsuzsanna költözésével kapcsolatos teendõket tisztáz-
ta. Az új gyermekorvos, dr. Szabóné dr. Nagy Erika feladatellátásával kap-
csolatban több panasz érkezett, amelyrõl az egyeztetések már megkezdõd-
tek az Önkormányzat és a doktornõ között. Következõ téma volt az 
Önkormányzat tulajdonában lévõ Motocross pálya, ahol októberben ver-
senyre készülnek. Ennek a jogi hátterének biztosításában közremûködik 
az Önkormányzat. 

A Pétery Károly úton 17 új parkolóhely épül, de a forgalmi rend nem 
változik, marad a megszokott párhuzamos közlekedés. A Garibaldi út és a 
Munkácsy út mellett forgalomlassító szigetek kerülnek kialakításra. 

A szeptember 9-i ülések fõ napirendi pontként tárgyalták a tanulói ösz-
töndíj lehetõségeket. Középiskolások és általános iskola felsõ tagozatosai 
számára 7 és fél millió értékben lehet pályázni. Általános iskolai felsõs 
tagozatos gyermek esetében 30.000 ft/fõ (133 diák), középiskolások eseté-
ben 35.000 Ft /fõ (100 diák), általános iskolai alsós tagozatos diák esetében 
25.000 Ft/ diák az ösztöndíj összege (60 diák). Az iskolák vezetõsége dönt, 
ki érdemli meg az ösztöndíjat. Bírálati szempont a kiemelkedõ tanulói tel-
jesítmény és/vagy mûvészeti, sport, tudományos területen kiemelkedõ és/
vagy aktívan részt vesz a közösségi életben. Aki az elmúlt idõszakban 
részesült ösztöndíjból, az ezúttal kimarad, hogy minél több gyerekhez 
eljusson a támogatás. 

További remek fordulat, hogy megkezdõdhet a mozi- és színházterem 
felújítása, ami várhatóan áprilisra befejezõdik és a város lakossága 2022. 
tavaszán átveheti a multifunkcionális kulturális és közösségi teret a Petõfi 
út 5. szám alatt. 

Kakuk Móni
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Városi Pedagógusnapi ünnepség Mezõtúron

2021. szeptember  10-én, pénte-
ken, Mezõtúr Város Önkormányzata 
Városi Pedagógusnapi Ünnepséget 
szervezett a Közösségi Ház jurta 
termében. 

Patkós Éva, Mezõtúr Város 
Önkormányzatának nevében 
köszöntötte a városban dolgozó 
óvónõket, tanítókat, tanárokat, 
dajka néniket, a munkájukat segítõ 
technikai dolgozókat, s mindazo-
kat, akik bármely területen munká-
jukkal segítik a fiatalság nevelését. 

Az eseményen részt vett Herczeg 
Zsolt Mezõtúr város polgármestere, 
Szûcs Dániel Mezõtúr Város alpol-
gármestere, Csányi Tamás ország-
gyûlési képviselõ, Kozák Zsolt 
Gyula, a Mezõtúri Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészeti Iskola veze-
tõje, Tar Anikó, a Kossuth Iskola 
vezetõje, Karapancsevné Jász 
Ildikó, a Bárdos Lajos Alapfokú 
Mûvészeti Iskola tagintézmény 
vezetõje, Gyuricskóné Horváth 
Ágnes a Rákóczi Iskola vezetõ 
helyettese, Kecséné Varga Beáta a 
Rákóczi Iskola vezetõ helyettese, 
Kovácsné Tódor Enikõ a Karcagi 
Szakképzési Centrum Teleki Blanka 
Gimnáziuma, Szakgimnázium és 
Kollégium igazgató helyettese, 
Égerné Tamás Annamária, a 
Mezõtúri Református Kollégium 
fõigazgatója, továbbá a város képvi-
selõi és nem utolsó sorban, akikért 
aznap mindenki összegyûlt: a 
kitüntetettek és hozzátartozóik.

Az ünnepség kezdetén a Bárdos 
Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola 
három diákja köszöntötte színes 
mûsorával a megjelent pedagógu-
sokat és vendégeket. Hegyi Hanga, 
Erdõs Alen és Gonda Vera minden-
kit elkápráztatott zenei tehetségé-
vel. 

Az ünnepi köszöntõt Dr. Krizsán 
Józsefné, a Magyar Ezüst Érdem-
kereszt kitüntetés tulajdonosa, 
valamint a Körös-völgyi Termé-
szetvédelmi Egyesület elnöke 
mondta el. dr. Krizsán Józsefné fel-
idézte elsõ tanítónõjét, Mária nénit, 

akinek kórusban mondták a szor-
zótáblát, éppen 49- en- hiszen évti-
zedekkel ezelõtt ilyen magas volt az 
osztálylétszám az iskolákban és a 
csoportlétszám az óvodákban.

Mezõtúr Város Képviselõ-tes-
tülete „ÉLETMÛÉRT” díjat adomá-
nyozott Fekete Gáborné részére, a 
Mezõtúri Református Gimnázium 
biológia- földrajz szakos tanára 
részére, akinek kiemelkedik szer-
vezési feladati közül a Benkõ Gyula 
Országos Komplex Termé-
szettudományi Vetélkedõ megren-
dezése évrõl évre, valamint szak-
mai segítsége elengedhetetlen a 
Kaán Károly Országos Természet és 
Környezetismereti Verseny döntõ-
jében. A társadalmi életben is aktív 
közösségi szerepet vállal Mezõtúr 
városában. Részt vesz a véradás 
szervezésében, a pedagógus kórus 
szervezésében, továbbá a környe-
zettudatos nevelésben saját bioter-
mékeivel.

Mezõtúr Város Képviselõ-tes-
tülete „ÉLETMÛÉRT” díjat, vala-
mint az Emberi Erõforrások 
Minisztere, Dr. Kásler Miklós 
miniszter úr „PEDAGÓGUS SZOL-
GÁLATI EMLÉKÉRMET”  és a 
Mezõtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola Pro 
Juventute díjat adományozott 
Lovasné Török Katalin, matemati-
ka-mûszaki ismeretek és gyakorla-
tok szakos tanár részére. 1985-tõl a 
mezõtúri Rákóczi iskolában kapott 
kinevezést, ahol nyugdíjba vonulá-
sáig folyamatosan végezte nevelõ-
oktató, valamint 1997-tõl igazgató-
helyettesi munkáját. Mindig fontos 
volt számára, hogy a gyermekek, 
pedagógusok és egyéb munkatár-
sak jól érezzék magukat az iskolá-
ban.

Vidám, õszinte személyiség, a 
motiválást, a meggyõzést alkotó-
erõként használta.

Mezõtúr Város Képviselõ-tes-
tülete „ÉLETMÛÉRT” díjat, vala-
mint az Emberi Erõforrások 
Minisztere Dr. Kásler Miklós 

miniszter úr „PEDAGÓGUS 
SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET”,  és a 
Mezõtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola Pro 
Juventute díjat adományozott 
Nagyné Mile Ilona részére, aki 1984 
óta a Kossuth úti iskola nevelõtes-
tületének meghatározó tagja. A 
Németh József Matematika 
Emlékverseny egyik szervezõje 
évek óta. Az intézmény, a pedagó-
gus pálya iránt elkötelezett, hiteles, 
innovatív pedagógus. 

Mezõtúr Város Képviselõ-tes-
tülete „Mezõtúr neveléséért, oktatá-
sáért” kitüntetõ díjat adományozott 
Nánási - Német Dóra részére, aki 
2005-tõl dolgozik a Kossuth 
Iskolában. Az iskolában 10. éve 
bevezetésre kerülõ magyar-angol 
két tanítási nyelvû képzés szakmai 
vezetõje, az osztályfõnöki munka-
közösség vezetõje. A Csodaszarvas 
program keretében vezetõ pedagó-
gusként szervezi az angol nyelvi 
táborokat diákok részére. 

Mezõtúr Város Képviselõ-tes-
tülete „Mezõtúr gyermekeiért” 
kitüntetõ díjat adományozott Tóth 
Gyuláné részére, aki 1984-tõl nyug-
díjazásáig óvodatitkári tisztséget 
töltött be a Városi Óvodákban. 
Munkáltatói és munkatársai min-
denkor számíthattak megbízható-
ságára, széleskörû tájékozottságá-
ra, tapasztalatára. Felettesei több-
ször is vezetõi dicséretben részesí-
tették. 

Az Emberi Erõforrások 
Minisztere Dr. Kásler Miklós 
miniszter úr „PEDAGÓGUS 
SZOLGÁLATI EMLÉKÉREMET” 
adományozott Hegedûsné Fehér 
Edit óvodapedagógus részére. 
2003-2007 között megbízást kapott 
a Mesekert Óvoda tagintézmény 
vezetésére, majd 2014-tõl a 
Harmatcsepp Óvoda tagintézmény-
vezetõi feladatait látta el. Több 
pályázatot írt (Zöld Óvoda, IPR), 
mellyel erõsítette a Mezõtúri Városi 
Intézmény hírnevét. 

„ARANY DIPLOMÁSKÉNT” 

köszöntötték Guba Bélánét, aki a 
Mezõtúri Bárdos Lajos Alapfokú 
Mûvészeti Iskola gordonkatanára 
volt nyugdíjazásáig. Több növendé-
ke választotta az életen át tartó 
zenei tevékenységet, pályát. 
Rendszeresen és eredményesen 
vettek részt csellistái a különbözõ 
versenyeken, fesztiválokon.

„ARANY DIPLOMÁSKÉNT” 
köszöntötték Hegyi Imrénét, a 
Kereskedelmi Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium nyugalma-
zott magyar-orosz szakos tanárát. 
Rendkívül értékes munkát végzett a 
tehetséggondozás területén. Az 
„Édes anyanyelvünk”, a „Szép 
Magyar Beszéd”, a Petõfi szavaló-
verseny, az Implom József helyes-
írási versenyeken, tanítványai rend-
szeresen a megyei élmezõnyben 
voltak.

ARANY DIPLOMÁSKÉNT 
köszöntötték Kócsa Jánosné óvoda-
pedagógust. 1996-tól a 2.sz Nap-
köziotthonos Óvoda Rákóczi úti 
óvodájában dolgozott 2008-as 
nyugdíjazásáig. Itt vezetõ helyettes-
ként látta el feladatait az óvodák 
összevonásáig. Számos elismerés-
ben volt része, de a legnagyobb a 
gyerekek, szülõk szeretete, a mun-
katársakkal való jó kapcsolat.

folyt.
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Lomtalanítás Mezõtúron

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 keletkezõ kommunális hulladék mellett 

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

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

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

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

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

Hulladékudvarokban, illetve gyûjtésükrõl, elhelyezésükrõl tájékoztatást 
kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában) 

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

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal 
Ügyfélszolgálatunkat vagy Információs Pontjainkat!

 
Mezõtúri Információs Pont
(Mezõtúri Hulladékudvar)

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

E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Mezõtúr Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési támo-
gatásról szóló 21/2020 (VIII.27.) számú rendelete alapján az arra jogosul-

tak részére tüzelõtámogatás biztosítható a költségvetési rendeletben 
meghatározott forrás erejéig. A tüzelõtámogatást az önkormányzat a saját 
tulajdonában lévõ fa kiosztásával, vagy kereskedõvel kötött megállapodás 

alapján természetbeni ellátásként biztosítja. 
Jogosultsági feltételek:

- családban élõk esetén az egy fõre jutó havi nettó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (71.250 Ft) 

nem haladja meg,
- egyedülálló személy esetén az egy fõre jutó havi nettó jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát 
(85.500 Ft) nem haladja meg. 

A támogatás mértéke: 5 mázsa tûzifa. 
A kérelmet a rendeletben meghatározott formanyomtatványon – elõzetes 

idõpontkérést követõen - lehet benyújtani a Mezõtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán (Mezõtúr, Kossuth Lajos tér 

1., magasföldszint 2/a. számú iroda, telefonszám: 06-56/551-930).
A tûzifát a Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ Közhasznú 

Nonprofit Kft., valamint a szerzõdött kereskedõ szállítja ki a jogosultak 
részére munkaidõben, a benyújtott kérelemben megadott címre.

Herczeg Zsolt
polgármester

Tisztelt Lakosság!

GYÉMÁNT DIPLOMÁSKÉNT 
köszöntötték Borsi Sándornét, aki 
1964-tõl 1969-ig a mezõtúri Kilián 
lakótelepi óvodába dolgozott, majd 
áthelyezéssel a Petõfi úti Óvodába 
került, ahol óvónõként dolgozott 
1996-os nyugdíjba vonulásáig. 
Szakmai tapasztalatait szívesen 
osztotta meg az óvodába gyakorla-
tot végzõ fõiskolai hallgatókkal és 
pályakezdõ kolléganõivel.

1990-ben az eredményesnek 
minõsített munkájáért Mûvelõdési 
Miniszteri dicséretben részesítet-
ték.

VAS DIPLOMÁSKÉNT köszöntöt-
ték Török Lászlót, aki történelem és 
földrajz tantárgyon belül törekedett 
az összefüggések megláttatására, a 
haza földjének és történelmének 
bemutatásával az igazi hazaszere-
tetre nevelni.

VAS DIPLOMÁSKÉNT köszöntöt-
ték Veres Gyuláné Varga Esztert, 
aki közel négy évtizedet töltött a 
választott és szeretett pedagógusi 
pályán, magyar nyelv és irodalom- 
történelem szakos tanárként. Mun-
káját számos kitüntetéssel, többek 
között a Mûvelõdési Minisztérium 
dicsérõ oklevelével és Pedagógus 
Szolgálati Emlékéremmel ismerték 
el. 

A díjak átadása után Herczeg 
Zsolt polgármester közös koccin-

tásra invitálta a megjelenteket és 
elismerését fejezte ki a városban 
folyó magas szintû pedagógiai 
munka gyakorlásáért. Reményeit 
fejezte ki a járványügyi helyzetala-
kulásával kapcsolatban, és kívánta, 
ezáltal maradhasson a jelenléti 
nevelés- oktatás az óvodákban, 
iskolákban, és ne kelljen újra a digi-
tális oktatás nehézségeivel sem a 
diákoknak, sem a pedagógusoknak 
szembesülniük.

Kakuk Móni, fotó: Jenei József

Egyesületünket az év minden napján, a nap 24 órájában lehet hívni 
új telefonszámunkon. Keressenek minket bizalommal olyan ügyekben, 
amiket egyesületünk (civil szervezetként) orvosolni tud. Örömmel segí-
tünk mindenkinek, aki kérdéssel fordul felénk. Viszont nyomatékosan 
kérjük önöket, hogy segélyhívó helyett NE minket hívjanak. 

Tel.: 06 30/621-16-33  
VÁROSI POLGÁRÕR EGYESÜLET
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Hobo üzenete 

Szeptember 11-e óta hivatalosan is Hobo nevét viseli, Földes László, 
egykori mezõtúri honvéd katonaemlékeit õrzi a mezõtúri õrtorony. 

Ez az alkalom nem jöhetett volna létre, ha nincsenek az emlékezésre, 
emlékõrzésre fogékony ifjabbak, a polgármestertõl a sertéstelep tulajdono-
sáig, lelkes civilektõl az értékes katonaemlékek, harci jármûvek gyûjtõjéig. 

Nagyon köszönjük a támogatást, fõként pedig a bizalmat és az össze-
fogást:

-Mezõtúr Város Önkormányzatának, 
különösen Herczeg Zsolt polgármesternek
-Patkós Ferenc családi gazdaságának
-Bregyán Antalnak
-a Rédei-Fém Kft-nek
-Nagy István villanyszerelõnek
-Kovács Attilának és Fekécs Gábornak, 
a mezõtúri katonai hagyományõrzõknek
-Bordács Lászlónak és a Közösségi ház csapatának
-Kötél Jánosnak és munkatársainak
-Csíder Istvánnak és a Szivárvány citerazenekarnak
-a Hajdú Villamosság és Vagyonvédelmi Hungary Kft-nek
-valamint mindenkinek, aki érdeklõdéssel fogadta a Hobo-hétvégét és 

osztozott Hobo örömében.
Köszönettel: Méri Zsanett és Hobo

Fotó: Jenei József

Hazai forrásból újult meg 1 kilométer útszakasz 

Mezõtúr és Szarvas között

A Magyar Falu Program kereté-
ben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
beruházásában befejezõdött a 4631. 
jelû Mezõtúr- Szarvas összekötõ út 
4 +550 – 5 + 550 kilométerszelvény 
közötti szakaszának felújítása. A 
közbeszerzési eljárás során kivá-
lasztott kivitelezõ a Duna Aszfalt Út 
és Mélyépítõ Zrt. bruttó   151 millió 
forint hazai forrásból valósította 
meg a beruházást. A Mezõtúr külte-
rületén megtartott ünnepélyes 
átadáson a vendégeket Herczeg 
Zsolt, Mezõtúr polgármestere 
köszöntött. A beruházás részleteit 
Kovács Péter, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-

Szolnok megyei igazgatója ismer-
tette. Az ünnepi beszédet Gaal 
Gergely, a Miniszterelnökség 
miniszteri biztosa, az avató beszé-
det Boldog István országgyûlési 
képviselõ mondta el, aki riporte-
rünk, Coskun Leila kérdésére kifej-
tette, 2030-ig tervezik a híd megépí-
tését a Körösön, ahol jelenleg 
komppal történik a közlekedés 
Szarvas felé. 

A rendezvényen jelen volt és az-  
avatásban részt vett Hubai Imre, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyûlés elnöke. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Polgármesteri Elismerõ Oklevelet adtak át

Herczeg Zsolt, Mezõtúr város polgármestere elismerõ okleveleket adott 
át a 2021. szeptember 9- i képvieslõtestületi ülés elõtt. 

Rácz Antal a Városi Strandfürdõ területén idõben észlelt egy bajba 
került gyermeket és lélekjelenlétének köszönhetõen megakadályozta az 
esetleges tragédiát. Életmentõ segítségnyújtásáért Polgármesteri Elismerõ 
Oklevélben részesült.

Szabó Enikõ Boglárka és Boros Bernadett kiemelkedõ tanulmányi és 
sportteljesítményükért részesültek Polgármesteri Elismerõ Oklevélben. 

Szintén Polgármesteri Elismerõ Oklevélben részesült Nagy Zoltán, aki 
egyéb elfoglaltságai miatt sajnos nem tudott eljönni a rendezvényre. A fia-
tal sportoló az idei Országos Ifjúsági Bajnokságon, 50 méteres férfi mell-
úszásban kerekedett a mezõny fölé. 

Külön gratuláció illeti a sportolók edzõjét, Csipes Andort. 
Herczeg Zsolt további eredményes munkát és jó egészséget kívánt min-

den díjazottnak. 
Forrás: Herczeg Zsolt fb oldala

Fotó: Jenei József
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VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ KN Kft. oldala:

Közfoglalkoztatási kiállítás Szolnokon!

Nagy érdeklõdés mellett hatodik 
alkalommal vettünk részt 2021. 
szeptember 08-án a Szolnokon 
megrendezett megyei közfoglalkoz-
tatási kiállításon. Jász-Nagykun-
Szolnok megye több mint 20 kiállí-
tója mutatta be a közfoglalkoztatás-
ban elõállított termékeit. Mezõtúrt 
képviselve, mi is saját standdal 
készültünk, ahol a délelõtt 11-kor 
megnyitott kiállításra látogató 
érdeklõdõket a Társaságunk által 
szervezett és összesen 12 fõt foglal-
koztató helyi sajátosságokra épülõ 
közfoglalkoztatásban elõállított ter-
mékek széles palettája fogadta, 

egyebek mellett fûszerpaprika, fürj-
tojás, asztalosipari termékek és 
sütemények (piskótatekercs, pere-
cek, linzer, néró). 

A kiállított termékeket a délután 
17 óráig tartó vásáron, ahol Herczeg 
Zsolt polgármester úr is tiszteletét 
tette, meg is kóstolhatták illetve 
megvásárolhatták a kedves látoga-
tók. 

A kiállított péksütemények, 
ahogy évek óta minden alkalom-
mal, most is nagy sikert arattak, és 
a lekváros linzerbõl vitték a legtöbb 
mennyiséget. A helyi sajátosságok-
ra épülõ közfoglalkoztatási progra-

munkban értékteremtõ céllal faipa-
ri termékek elõállításával és felújí-
tásával foglalkozunk, melynek 
köszönhetõen a városban megújul 
mintegy 100 db köztéri bútor és 
elkészül 10 db kerékpárttároló vala-
mint 1 db fedett fapavilon asztallal 
és paddal. A hat év óta folyamato-
san mûködõ és fejlõdõ Mini Sütöde 
programelemben a közétkeztetés 
során felhasznált péksütemények 
(almás lepény, kakaós lepény, pis-
kóta tekercs, sajtos rúd, perec stb.) 
elõállítását tûztük ki célul, szerve-

sen kapcsolódva az 1600 adagos 
városi közkonyhánk igényeihez.

A program esetében kijelenthet-
jük, hogy Mezõtúr város igényeit 
szem elõtt tartva, a rendelkezésre 
álló erõforrásokat figyelembe véve 
igazodik a helyi adottságokhoz, 
melynek végrehajtásához a Bel-
ügyminisztériumtól összesen mint-
egy 18.19 954 Ft támogatást 
kapunk, melybõl 13.620.960 Ft-ot 
munkabérre, 5.098.994 Ft-ot dologi 
kiadásokra kell költenünk.

A Mezõtúr-Szarvas között köz-
lekedõ komp szeptemberben reg-
gel 6:00 és este 18:00 között igény 
szerint közlekedik. 

Délben 12:00 – 12:30 között a 
szolgáltatás szünetel.

A külterületi nyaraló övezetek-
hez kihelyezett és a nyaralótulajdo-
nosok számára fenntartott hulladék 
gyûjtõ konténereket illegális hulla-
déklerakóként használják. A kom-
munális hulladékok részére kihe-
lyezett konténerekbe állandó jelleg-
gel nagyméretû bútorok, építési- és 
bontási hulladék és lomhulladékok 
miatt, az összesen 45 konténerürí-
tés történt, ami kb. 4 tonna hulladé-
kot jelent, amit az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. sze-
metes autója az Intézményellátó 
Kft. munkatársainak segítségével 
szállított el a hulladéklerakó hely-
rõl. Kérjük, fokozottan ügyeljenek 
környezetükre, köszönjük!

A hatályos 12/2020. (II. 7.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfele-

lõen Társaságunk együttmûködik a 
kötelezõ 50 órás iskolai közösségi 
szolgálat megszervezésében, 
melyet szerzõdéses keretek között 
végez a Karcagi SZC Teleki Blanka 
Gimnázium, Technikum és 
Kollégiumával. A tanulóknak lehe-
tõség nyílik a környezet- és termé-
szetvédelmi tevékenységek végzé-
sére, mint pl parkrendezés, közös-
ségi terek tisztítása, rendezése vagy 
a közterületi eszközök javítása, 

festése.
Közfoglalkoztatási program kere-

tében folytattuk Mezõtúr rossz álla-
potú járda szakaszainak felújítását 
így szeptember hónapban eddig a 
Balogh Ádám út járdáinak összesen 
94 méteres szakasza került felújí-
tásra. 

Hétköznapokon és hétvégén is 
13:00 és 19:00 óra között várjuk a 
sportolni vágyókat és a kisgyerme-
kes családokat a Mezõtúri Városi 

Oktatási Centrumban (Petõfi tér 1.) 
alatt mûködõ Mini Fitness terem-
ben és Játszóházban.

Sok kisgyermekes család látogat-
ja naponta városi játszótereinket, 
fontos számunkra, hogy napi rend-
szerességgel takarítsuk és a játékok 
állapotát is leellenõrizzük. Ezúton 
is kérjük Önöket, amennyiben 
rendellenességet illetve hibát 
tapasztalnak, jelentsék központi 
email címünkön (intezmenyellato@
mturiellato.hu) vagy a központi 
telefonszámunkon. (0656350037). 
Kérjük fokozottan ügyeljenek a ját-
szótéren elhelyezett eszközök, 
berendezési tárgyak épségére! 
Köszönjük!

Segédmunkás munkakörben, 
városüzemeltetési és kompüzemel-
tetési feladatokra munkavállalók 
jelentkezését várjuk fényképes 
önéletrajzzal az intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail címen, vagy 
telefonon a 0656350037-es telefon-
számon. 
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 Fejesné Zuppán Ila és a Búzavirág népdalkör

Búza, búza, búzavirág
Engem szól az egész világ
Egész világ rólam beszél
De azt csak elfújja a szél…
A közelmúltban felkerestem 

Fejes Imréné Zuppán Ilát, aki 20 
éven át vezette a Búzavirág népdal-
kört,  arra kértem, hogy idézzük fel 
a régi szép élményeket,és írásban is 
örökítsük meg  a kortársak és az 
utókor tájékoztatására. Ila 1939-ben 
született a jól ismert alsórészi 
Zuppán család negyedik gyermeke-
ként Géza, Ernõ, és Eta után, 
Marika, Erzsike és Zoli elõtt. Mindig 
nagyon szeretett nótázni, énekelni, 
férje is citerázott, hegedült, harmo-
nikázott családi körben. 

Úgy meséli, hogy rokkant nyug-
díjasként bekapcsolódott a mozgás-
sérültek helyi csoportjába, és ami-
kor 1994-ben a megyei szervezet 
nemzetközi kulturális fesztivált 
hirdetett, a versmondók mellett egy 
népdalkörrel is jelentkeztek a 

mezõtúriak nevében. 
Öt agilis asszony: Fejes Imréné, 

Ádám Andrásné Erzsike, Hajdúné 
Icuka, Szabóné Rózsika, Szûcs 
Lajosné Bözsike és a gyönyörû 
hangú Mihály Marika vállalta, hogy 
két hónap alatt betanulják a Kávási 
Sanyi bácsi által összeállított népdal-
csokrot. Az Õ folyamatos szakmai 
segítségével, sok-sok lelkes próbával 
olyan jól sikerült a bemutatkozás, 
hogy a kategóriájuk gyõztesei lettek. 
Ezen felbuzdulva úgy döntöttek, 
hogy együtt maradnak és folytatják a 
dalolást. Megalakították a Búzavirág 
népdalkört, és repertoárjukat céltu-
datosan túri népdalokkal gazdagítot-
ták. Alkalmi fellépéseiket örömmel 
és elismeréssel fogadta a közönség. 
Elõbb csak a városból, a szomszédos 
Túrkevérõl, majd a megye határon 
túlról is jöttek a felkérések, pld. 
Körösladányi Napok, Csorvási 
Népzenei Verseny, Mezõgazdasági 
Múzeum és így tovább. 2012-ben 
például Pilisborosjenõn szerepeltek, 
a mezõtúri Gyalog Magda által szer-
vezett programon. Ila nagy elkötele-
zõdéssel vállalta a csoport vezetését, 
szervezte a fellépéseket. Elegáns, 
stílusos formaruhát csináltattak a 
tagdíjból és a támogatásokból, 
késõbb a nótaestek bevételébõl. 
Minõsítõ hangversenyekre jelent-
keztek, ahol a szakmai zsûri évrõl 
évre  arany fokozattal díjazta mun-
kájukat. Hatvanöt oklevél (elismerõ 
oklevél, nívódíj, Arany Páva díjak) 

tanúsítja a változó létszámú mûvé-
szeti csoport sikerét. 2002 szeptem-
ber 14-én került sor a Jurta teremben 
az elsõ nagyszabású nóta mûsorra, 
ahol a népdalkör mûsora mellett,  
Ila, Major Misi és Petróczki  Csaba 
szóló énekesként szórakoztatta a 
publikumot. A zenét Marosi István 
tanár úr szolgáltatta. Egyértelmû 
volt a siker! 2004. március 21-én már 
a Városi Színházteremben rendezett 
teltházas elõadáson mulatott a 
közönség a nagysikerû nótaesten, 
ahol Berec Zsolti és Tóth Pisti zenél-
tek. Az „esztrád mûsorokban” régi 
táncdalok, slágerek, és sok szép 
magyar nóta, vérpezsdítõ cigányda-
lok hangzottak el Fejes Imréné, Bíró 
Bálintné, Agárdi Jánosné Szoko-
lainé Kicsi szólisták és vendégelõ-
adók megszólaltatásában a Búza-
virág népdalkör közremûködésével 
és rendezésében, szinte minden 
évben, összesen közel tíz alkalom-

mal. Bátor vállalkozás volt, óriási 
közönség sikerrel. Néhányszor mû-
sorközlõként személyesen is részese 
voltam a jó hangulatú vigadozások-
nak.Sajnos, szinte minden csoport 
életében -  mondhatni törvényszerû-
en – idõnként bekövetkeznek hul-
lámvölgyek. A Búzavirágok életében 
is történtek változások, ebbõl a 
közösségbõl vált ki és indult el saját 
útján a napjainkban is virágzó 
Búzavirág Népdalkör. Fejes Imréné 
2015-ben egészségügyi problémái 
miatt visszavonult. A kör vezetését 
Balázs Béláné Piroskára bízta. 

Ezzel az írással szeretném 
köszönetünket kifejezni a húsz évig 
mûködõ Búzavirág kör mindenkori 
tagjainak és vezetõiknek a mezõtú-
ri népdalokat éltetõ, sikeres  tevé-
kenységükért. 

Berczeliné Boldog Mária
Bordács László 

Fábián Janka író-olvasó találkozó

2021. szeptember 7-én Fábián 
Janka szerzõ, a Mezõtúri Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár meghí-
vására író- olvasó találkozóra érke-
zett a könyvforgató közönséghez. 
Fábián Janka elmondta: már kis-
lány korában érdekelte a történe-
lem és fõként Gárdonyi Géza világa, 
ám csak a történelem- angol- fran-
cia egyetemi szak és a katedrán 
eltöltött évek után, 12 évvel ezelõtt 
kezdett el írni. Ez idõ alatt 22 regé-
nye jelent meg. Témájukat tekintve 
történelmi háttérrel rendelkezõ 

regények, amik emberi 
(fõként nõi) sorsokat 
követnek végig. Legújabb 
könyve, ami a kolerajár-
vány idején játszódik, a 
Cholera-napló, rendkívül 
gyorsan fogy a könyves-
boltok polcairól. Fábián 
Janka kisregényében egy 
régmúlt halálos kór törté-
netét olvasva furcsán 

ismerõs körülmények közé talál-
hatjuk magunkat, és szemrevéte-
lezhetjük, hogy 190 év alatt sok 
szempontból a világ (vagy az embe-
rek reakciója?) majdhogynem 
ugyanaz maradt egy váratlan, min-
dennapokat befolyásoló tragikus 
történésre.

A szerzõvel Bordács Judit könyv-
táros beszélgetett, az est végén 
pedig lehetõség nyílt a dedikálásra 
is. 

Kakuk Móni

Mezõtúri kézmûvesek 
a Nagykunság Kézmûves remekei c. kiállításon

Kisújszálláson rendezték meg az 
elõzõ évekhez hasonlóan a 
Nagykunság Kézmûves remekei 
címû kiállítást, mely szeptember 6- 
tól egy héten keresztül volt megte-
kinthetõ. 

Az eseményen három mezõtúri 
kézmûves is részt vett. Ádámné 

Szûcs Ilona csipke alkotásokkal, 
Geszti Ildikó quilling technikával 
készült képekkel, Ónodi Csilla 
üvegfestéssel készült képekkel és 
pont festéssel készült mandalákkal 
kápráztatta el az érdeklõdõ közön-
séget.  

Kakuk Móni
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hogy akár 35 ezer háztartás 
energiahatékony ingatlanban tud-

ekedjen az õ 
a 

jövedelmi, energiaárakbeli és 

õ nem szükséges a pályázat 
-

cím kell abban az ingatlanban, 
a beruházás megvalósul, 

kell felelni a 
. A beruházás 

a Kivitelezõi listáról választott, 
valósítható 

www.napelempalyazat.gov.hu, 

Néhány mondat a mazsorettes lányok sikereirõl

Ambrózia Mazsorett Csoport     
    

Sweet Dance Mazsorett Csoport

A Mezõtúri Sweet Dance és 
Ambrózia Mazsorett Csoportok 
2021. szeptember 1-jétõl tovább 
folytatják tevékenységüket.

Az elmúlt pandémiás idõszak 
ellenére 15 hónap kihagyás után 
újra versenyezhettek a csoportok, 
elkészültek az új fellépõruhák, 
színpadra léphettek fesztiválokon, 
falunapokon, szabadtéri rendezvé-
nyeken. 

Mindannyiunk számára nagy 
öröm volt élõben versenyezni, való-
di versenyeken, valódi szakmai 
zsûri elõtt megmérettetni magun-
kat.

A csoport tagja a Magyar 
Látványtánc Sportszövetségnek, 
így május 30-án részt vettünk az 
általuk szervezett budapesti 
magyar bajnokságon. A három 
koreográfia két elsõ és egy második 

helyet érdemelt, így a csoport kvali-
fikálta magát a magyar bajnokság 
következõ fordulójára, melyet 
Balatonfüreden rendeztek. Mind-
három koreográfia elsõ helyen vég-
zett, aranyérmes lett, illetve az 
egyik tánc szakmai különdíjat is 
kapott, így októberben ott lehetünk 
a Látványtáncok Európa Bajnok-
ságán, melyre a felkészülést már 
megkezdtük. 

IX. Abigél Országos Minõsítõ 
Táncfesztiválon Újfehértón, hat 
tánccal neveztünk, melyrõl négy 
arany és két ezüst minõsítéssel tér-
tünk haza. 

Július 3-án a Szolnok Open 
Országos Mazsorett Versenyen 
három arany és két ezüst csoport-
teljesítménnyel szerepeltünk.

A csoportok versenyeken nyúj-
tott teljesítménye kiemelkedõ, szor-
galmuk és kitartásuk példaértékû. 

Fegyelmezettségük, színpadi visel-
kedésük, külsõ megjelenésük 
mindannyiónkat büszkeséggel tölt 
el. 

Amennyiben a járványhelyzet 
megengedi töretlen lelkesedéssel 
folytatjuk tevékenyégünket, szept-
emberben és októberben újabb ver-
senyek várnak ránk, fellépésekben 
sincs hiány az elkövetkezendõ két 
hónapban. 

Szeptember 1-jétõl szeretettel 
várjuk az új érdeklõdõket kezdõ 
csoportjainkba, ahol a mazsorett 
mûfaja mellett más táncstílusokkal 
is megismerkedhetnek.  A részle-
tekrõl, a próbák pontos idõpontjá-
ról és helyérõl a – 30-296-8393 tele-
fonszámon érdeklõdhetnek. 

Csoportvezetõként nem gyõzöm 
elégszer megköszönni a szülõk fel-
becsülhetetlen támogatását, segít-
ségét és kitartását, melyet éveken át 

tanúsítanak a csoport iránt. 

Nem titok, hogy nem csak okta-
tójuk, hanem rajongója is vagyok a 
gyerekeknek, akik évek óta kitarta-
nak a mazsorett mûfaja mellett és 
töretlen lelkesedéssel vesznek részt 
a próbákon, versenyeken, fellépése-
ken. Köszönet nektek: Billédi 
Ágnes, Kovács Tímea, Szabó 
Hanna, Szabó Petra, Debreczeni 
Dóra, Szegedi Tünde, Dobosi Petra, 
Balog Boglárka, Lukács Zsuzsanna, 
Tóth Bettina, Papp Nikolett, Gulyás 
Kitti, Cser Noémi, Maletz Lilla, 
Szûcs Zsófia, Glózik Gréta, Csepregi 
Tímea, Csató Vénusz, Csuka 
Renáta, Csuka Henrietta, Molnár 
Emese, Molnár Kinga, Molnár 
Helga

Szabó Lászlóné csoportvezetõ

A Mezõtúri AFC 

felnõtt labdarúgóinak 

hazai mérkõzései

2021.10.10 Vasárnap 14:30 

MEZÕTÚRI AFC - 

JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE

2021.10.24 Vasárnap 14:00 .

MEZÕTÚRI AFC - TISZAPÜSPÖKI FC

2021.11.06 Szombat 13:30 

MEZÕTÚRI AFC - TISZAFÖLDVÁR SE

2021.11.20 Szombat 13:00 

MEZÕTÚRI AFC - ÚJSZÁSZI VVSE

Hírek a Túri Kamra háza tájáról

A Túri Kamra helyi termékbolt, 
kézmûves hálózat immáron 4. éve 
tevékenykedik Mezõtúron. A kultú-
ráját õrzõ kisvárosi termelõi közös-
ség, helyi értékesítési pont 2018-
ban Agrárminiszteri elismerõ okle-
vélben, 2019-ben és 2021-ben Év 
boltja valamint 2020-ban Észak-
Alföldi innovációs díjban részesült. 
A sikerek ellenére a 2021-es év 
mindannyiunk életében gyökeres 
változásokat hozott. A változások-
kal lépést tartva átalakultunk, meg-

újultunk. 
A Túri Kamra üzlet maradt a 

szokott helyén (volt Róka húsbolt) 
és tovább õrzi a helyi értékeket 
illetve a helyi kézmûvesek dísztár-
gyait (kerámia, varrás, szõttes, 
mézeskalács, egyéb dísztárgyak) 
népmûvészeti boltként értékesíti. 
Munkánk fókuszában továbbra is a 
mezõtúri értékek, a helyi gazdaság-
fejlesztés áll. Elkezdõdött Jász-
Nagykun-Szolnok megyében a Túri 
Kamra brand, a levédett szellemi 
termékek, a helyi közösségi minta-
modell kiépítése. 

Továbbra is várjuk gyermekcso-
portok megkeresését, szívesen tar-
tunk ingyenes kézmûves foglalko-
zásokat. 

A piaci igényekhez alkalmazkod-
va a pályázatírói tevékenységünket 
tovább erõsítettük. Elsõsorban az 
õs-és kistermelõk, kézmûvesek 
értékteremtõ munkáját segítjük, de 
a helyi lakosok, vállalkozások fej-
lesztéséhez is nyújtunk pénzügyi, 
szakmai szaktanácsadást, pályázat-
írást, oktatást. A MFB Bank illetve a 
Money and More független pénz-
ügyi tanácsadó cégek partnereként 
KOMPLEX TUDÁSKÖZPONTTÁ 
alakultunk. 

„Mezõtúr értéke, közösségünk 
ereje”

Dr. Barancsi Ágnes
Túri Kamra ötletgazdája

Kedves Gyerekek!
Elrejtettünk az újság oldalain 

egy gesztenyekatonát. Ki 
találja meg, hová bújt?
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dr. Debreczeny András

(1925-2021)

„Ne hajolj meg a sors elõtt, csak 
azért, mert az úgy kívánja. Élj a szív 
törvénye szerint!

Akinek célja: a helyes élet - 
annak eszköze: az emberség.”

(Tatiosz)

2021. augusztus 30-án elhunyt 
dr. Debreczeny András, Mezõtúr 
város díszpolgára, az egészségügy 
„Kiváló orvos” díjjal elismert, 
kiemelkedõ személyisége. 

Bandi bácsi 1925. május 18-án 
született a szomszédos Túrkevén. 
Orvosi diplomája megszerzése után 
1951-ben Mezõtúrra került alorvos-
nak. 

1957-59 között Kondoroson kör-
zeti orvosként dolgozott.  A városi 
vezetés 1959-ben a mezõtúri rende-
lõintézet igazgató-fõorvosának 
választotta meg, tíz év múlva a 
szervezeti változások miatt, a 
Városi Kórházhoz került a járóbeteg 
ellátás irányítója lett, igazgató 
helyettesként. Párhuzamosan a vér-
adó állomás vezetõ-fõorvosi felada-
tait is ellátta, nagy odaadással. 

Három szakterületbõl tett szak-
vizsgát; sportorvos, belgyógyász és 
transzfúziológus végzettséggel ren-
delkezett. Az orvosi gyógyító mun-
kában élen járt, mind munkatársai, 
mind betegei körében nagy tisztelet 
övezte. Emberséges magatartása, 
empátiakészsége a beteg emberek 
biztonságérzetét is növelte. 

A Mezõtúri Véradó Állomás léte-
sítésével és beindításával kapcsola-
tos személyi és tárgyi feltételek 
megteremtése és az ott folyó munka 
irányítása hozzá kötõdik. Az egész-
ségügy terén végrehajtott szerveze-
ti változásokat átgondoltan, sok jó 
megoldással segítette. 

Nyomon követte a szakterületeit 
érintõ tudományos irodalmat, 
folyamatosan képezte magát. Õ is 
gyakran közreadta tudományos 
eredményeit orvosi szaklapokban, 
kongresszusokon tartott elõadáso-

kat több mint, félszáz alkalommal. 
Részt vett a Magyar Tudományos 
Akadémia által kiírt, az anaemia 
epidemiológiája (a vérszegénységet 
kiváltó egyéni és társadalmi ténye-
zõk összefüggéseinek vizsgálata) 
és az újszülöttek sárgaságos meg-
betegedésének kutatási programjá-
ban. Neki köszönhetõen országos 
viszonylatban is az elsõk között 
valósult meg az újszülöttek anti-D 
immunglobulin védelme Mezõtúr, 
Törökszentmiklós és Túrkeve von-
záskörzetében. Családja mellett a 
hivatásának élt, betegei magánren-
delésein is felkereshették, mond-
hatni szinte ingyenesen.  Külön-
leges „porait” jól ismerte a lakos-
ság, a Debreczeny-féle készítmé-
nyeket csak a túri patikákban lehe-
tett beszerezni fejfájásra, emésztési 
problémákra. 

Személyisége példamutató volt 
az egészségügyben dolgozók köré-
ben.Bandi bácsi szakmai tudásával 
és halk szavú bölcsességével nyu-
galmat árasztott maga körül.Orvosi 
hivatása mellett sokrétû közéleti 
tevékenységét is a becsület, a 
közösségért való tenni akarás és az 
emberség vezérelte. Tíz éven át a 
Városi Tanács végrehajtó bizottsá-
gának tagjaként szolgálta a várost. 

Elsõként Õ kezdeményezte, hogy a 
fõtéren legyen emlékmû a II. világ-
háború mezõtúri áldozatainak tisz-
teletére.  Tevékenységét szolgálat-
nak tekintette, mint belgyógyász 
hematológus, sportorvos tudása 
legjavát nyújtotta és emberi nagysá-
gára jellemzõ, hogy ötvenszeres 
véradó volt. 

Felesége, a Kiss János úti óvodá-
ban dolgozó, szintén köztisztelet-
ben álló Ica óvó néni, szeretõ és 
segítõtársa volt életének utolsó 
napjáig. Hatvannégy évet töltöttek 
együtt legendásan harmonikus 
házasságban. 1956 tavaszán ismer-
kedtek meg és a következõ évben, 
Bandi bácsi születésnapján kötöt-
ték össze életüket, melynek hosszú 
évtizedei a mezõtúri József Attila 
utcai házhoz kötõdtek. Egy évvel 
ezelõtt a Szendi Pál Református 
Idõsotthon lakói lettek. Életük 
negyed századát bearanyozta, hogy 
Pusztai Andikát (1962-1989) 
lányukként szerethették, de az õ 
korai halála mérhetetlen fájdalmat 
hozott számukra. 

Bandi bácsit erõsen foglalkoztat-
ta  a magyarság eredete, nyugdíjas-
ként szinte mindent elolvasott 
ebben a témakörben, éveket szánt 
saját családja származásának felku-
tatására is.  

Rajongott a természetért, a 
Túrtõben vásárolt tanyájukon töl-
tött hétvégék, nyári szabadságok 
jelentették számára az igazi kikap-
csolódást. Fiatalabb korában spor-
tolt is, késõbb, otthon fizikai mun-
kával edzette magát. 

„Remete típus vagyok, de a visz-
szavonulás nem jelent tétlenséget”- 
vallotta magáról. Feleségével együtt 
érdeklõdtek a magyar néprajz, vala-
mint a képzõmûvészet iránt. 

A tisztelõiktõl kapott régi tár-
gyak, kerámiák ékességei voltak 
lakásuknak, akárcsak a részletekre 
vásárolt festmény gyûjteményük. 
Közel húsz évvel ezelõtt mindeze-

ket a városnak ajándékozták, a 
kerámiák a Túri Fazekas Múzeumba 
kerültek, a tájképek, csendéletek, 
portrék pedig a városháza emele-
tén, az imádott lányuk emlékét 
õrzõ Andrea-teremben láthatók. 
Orvosi és pedagógiai munkásságu-
kért valamint a közösség javát gya-
rapító adományukért 2002 augusz-
tusában a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyéért díjat vehették át feleségé-
vel közösen. 

96 évet élt. Egy húsz évvel ezelõt-
ti riportban azt mondta: „Megéltem 
a Horthy korszakot, majd a meg-
szállásokat: a nácizmust a nyilas 
érával, a kommunizmust a Rákosi 
padlást kisöprõ korszakával, az 
1956-os forradalmat, a Kádár kor-
szak puhadiktatúráját és az 1990-es 
fordulatot az utóbbi évek globa-
lizmusával. Ezekben az idõkben is 
mindig az egységes magyar nem-
zethez való tartozás tudata volt az 
iránytû számomra.” 

Isten akaratában megnyugodva, 
tartalmas életét megköszönve 
Arany János gondolataival búcsú-
zunk Mezõtúr város rangidõs dísz-
polgárától, számtalan tisztelõje 
nevében. 

„Nem hal meg az, ki milliókra 
költi

Dús élte kincsét, ámbár napja 
múl,

Hanem lezárva ami benne földi,
Egy éltetõ eszmévé finomul,
Mely fennmarad és nõttön nõ 

tiszta fénye,
Amint idõben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód eré-

nye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”

Búcsúztatására 2021. szeptember 
7-én a Felsõrészi temetõben, refor-
mátus szertartás szerint került sor. 

Mihalina László lelkészelnök 
búcsúztatta.

Berczeliné Boldog Mária 

Százéves a Jászok Egyesülete

Alapításának századik és újjáala-
kulásának harmincadik évforduló-
ját ünnepelte az elszármazott és az 
otthon élõ jászságiakat összekap-
csoló Jászok Egyesülete 2021. 
szeptember 11-én, szombaton  
Budapesten, a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeumban.

Az ünnepségen részt vevõk fel-

idézték az alapítók és újraalapítók 
emlékezetét. Az ünnepségen adták 
át a 2020. és 2021. évi Jászságért 
Díjakat. Természetesen közösségi 
oldalaink is otthont adnak a cente-
náriumi eseménynek. A Jászok 
Egyesülete közel tízezer fõt számlá-
ló Facebook közösségi oldalán - 
több bejegyzésben: események, 

kitüntettek - Bognár Mária, Bugyi 
László Guriga és Nagy Tamás fotói 
láthatók.https://www.facebook.
com/jaszokegyesulete.hu

Szõrös Zoltán tagtársunk folya-
matosan építi, gazdagítja a jász 
értékõrzés legfrissebb fórumát.

JÁSZOK EGYESÜLETE
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17. Kubikos Napi megemlékezés Mezõtúron

2021. szeptember 11-én meg-
rendezésre került a 17. Kubikos 
napi megemlékezés Mezõtúron, a 
Balassa úti Kubikos szobornál. 
Bordács Lajos, a Bodoki Fodor 
Helytörténeti Egyesület tagja fel-
idézte a megemlékezés fontos pil-
lanatait. 

Nemes gesztusa- talán kötelessé-
ge is - az utókornak megemlékezni 
a múltról, annak érdemleges sze-
replõirõl. E gondolatnak tett eleget 
a Mezõtúri Szépkorúak Hagyo-
mányõrzõk Klubja, immár 17. alka-
lommal a mezõtúri kibukosok 

emlékére rendezett ünnepségenaz 
újvárosi kubikos szobornál, szept-
ember 11-én. A megemlékezésen 
részt vett az önkormányzat nevé-
ben Herczeg Zsolt polgármester, 
Szûcs Dániel alpolgármester, a Gróf 
Batthyányi Lajos Nemzetõr Orszá-
gos Szövetsége nevében koszorú-
zott Bacsó Ernõ dandártábornok és 
kísérete, Szarvas Önkormány-
zatának képviseletében Závoda 
Ferenc, valamint pártszervezete 
tagjai, civil szervezetek képviselõi 
és helyi lakosok. Bordács László a 
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyveze-
tõje az ünnepség kezdetén üdvö-
zölte a meghívott vendégeket és a 
megjelenteket. A Himnusz elhang-
zása után Herceg Antal a 
Szépkorúak Hagyo-mányõrzõ Klub 
elnöke részletezte a kubikos élet 
nehéz sorsát, életmódját és feledhe-
tetlen múltját! Kalóczkai Sándorné, 
a helyi Olva-sókör vezetõje meleg 
szavakkal emlékezett a túri kubiko-
sok családi - és társadalmi életérõl.  
Tóth Tamás  a Mezõtúri Vízügyi 
Szakasz-mérnökség vezetõje mél-
tatta a kubikos munkavégzés hasz-
nosságát az adott korban, ennek 
fontosságát, máig élõ történelmét. 
A rakoncátlan alföldi folyók vízsza-
bályozásával, földgátak megépíté-
sével az itt élõ emberek életét, lak-
helyét tették védetté a pusztító árvi-
zektõl.  A megemlékezés színvona-
lát emelte a Mongol-Agrár Zrt. nép-
dalkörének elõadása a kubikos 
életre utaló dalaival, kiemelve Piros 
Antal kubikos tragédiáját. A Tisza-
földvári Sziki Károly aranydíjas 
színmûvész a kubikosokról alkotott 
szabados gondolataival és József 
Attila Elégia c versével tisztelte meg 
az ünnepséget. Végezetül a jelenlé-

võk a megemlékezés koszorúit 
helyezték el a Kubikos szobor elõtt. 
Az ünnepség továbbiakban a 
Közösségi Ház jurta termében foly-
tatódott, ahol Herceg Antal részle-
tesen ismertette Sándor István, 
Kovács Péter, Ádám István, Bank 
József és Fejes Mihály kubikos 
„földmunkások” életét, akik mun-
kájuk által történelmet alkottak, 
átformálták a Föld térképét. Ezután 
emléklapot és szerény ajándékot 
adtak át a nevezett kubikosok 
jelenlévõ hozzátartozóinak. A kubi-
kos életre emlékezve -hagyomá-
nyoknak megfelelõen - a 
Hagyományõrzõ klub tagjai ebédre 
„topogót” készítettek és szolgáltak 
fel az ünnepségen résztvevõknek.

Végül, de nem utolsó sorban meg 
kell említeni, hogy a neves megem-
lékezést és annak kiszolgálását a 
Mezõtúri Szépkorúak Hagyo-
mányõrzõ Klub csapata végezte. 
Tisztelet a példás munkájukért a 
már nem fiatal csapatnak és vezetõ-
jüknek. Minden elismerés mellett 
köszönet jár a neves ünnepség 
megrendezéséért.

Bordács Lajos
Fotó: Jenei József

Idén tizenhetedik alkalommal 
szervezte meg a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége 
Megyei Elnöksége a Területi Prima 
Gálát, ahol a megyei Prima díjak 
kerültek átadásra. A Prima 
Primissima Alapítványt 2003-ban 
alapította Demján Sándor vállalko-
zó. Az alapítvány célkitûzése, hogy 
példaképeket állítson a társadalom 
elé. Azokat díjazza, akiknek telje-
sítménye és értékrendje követendõ 
példa lehet mindannyiunk számá-
ra. A katonai életben, csakúgy, mint 
a civil szférában, elengedhetetlen, 

hogy idõrõl idõre értékeljék az arra 
alkalmas katonák elkötelezett mun-
káját. Ebben az évben a Magyar 
Honvédség az önkéntes tartalékos 
állományból kiválasztott személyt 
részesítette e kitüntetésben. Hon-
védelmi kategóriában a Magyar 
Honvédség 2. vitéz Vattay Antal 
Területvédelmi Ezred 68. Horgos 
Dezsõ Területvédelmi Zászlóalj 
zászlóaljparancsnok-helyettesét, 
Sárkány Zsolt önkéntes mûveleti 
tartalékos õrnagyot díjazták. 
Sárkány Zsolt ÖMT õrnagy a polgá-
ri szférában szociálpedagógus, 
majd okleveles szociális munkás 
végzettséget szerzett, ennek 
köszönhetõen számos feladatkör-
ben dolgozott: foglalkozott gyer-
mekvédelemmel, idõsellátással, 
mint fejlesztõ pedagógus, illetve 
szociális területen országos szak-
mai vizsgaelnök volt tíz évig, továb-
bá a Foglalkoztatási Osztályon az 
Ifjúsági Garancia Rendszer prog-
ramban vett részt. Mindezen tevé-
kenységek hozzásegítették ahhoz, 
hogy a Magyar Honvédségen belül 
is szakmai és felelõsségteljes mun-
kát végezhessen az önkéntes tarta-
lékos katonák feladatba való koor-
dinálása során. Sárkány Zsolt 2015-

ben vonult be önkéntes mûveleti 
tartalékos katonának. Elsõ beosztá-
sát a MH 2. Honvédelmi Dandárnál 
töltötte be a Híradó és informatikai 
fõnökségen, mint Híradó és infor-
matikai részleg informatikus tiszt, 
részlegvezetõ helyettes. 2017-ben a 
MH 2. vitéz Vattay Antal Terü-
letvédelmi Ezred 68. Horgos Dezsõ 
Területvédelmi Zászlóalj megalaku-
lását követõen, új beosztásba 
került, mint a 7. Járási század 
(Mezõtúri járás) századparancsno-
ka. Sárkány õrnagy 2019. április 
15-tõl zászlóaljparancsnok-helyet-
tesként állandó behívású ÖMT 
katonaként szolgál, beosztásba 
helyezésével egyidejûleg elõlépte-
tésre került õrnagyi rendfokozatba. 
A 68. TVZ alaprendeltetésbõl adódó 
feladata a tartalékos rendszer 
toborzása és kiképzése. Sárkány 
õrnagy közvetlen szolgálati aláren-
deltségében végzi munkáját a 
Támogató részleg, amely kezeli a 
nem állandó behívású tartalékos 
állomány szolgálatba állítását. A 
pandémia okozta feladatrendszer 
kiszélesedése komoly terhet rótt a 
területvédelmi zászlóaljakra is. A 
tartalékos katonák Közös Akarat 
feladatra, kórházszolgálatra, BM 

járõrszolgálatra, illetve konvoj kísé-
rési feladatokra történõ toborzása 
és ezen feladatok nyomon követé-
se, koordinálása szintén a Sárkány 
õrnagy által vezetett csoport felada-
ta. Az állandó napi tevékenységek 
mellett idõszakos projekteket is 
lebonyolít, mely gyakorlatokon 
komoly létszámban vesznek részt 
tartalékos katonák. Sárkány õrnagy 
nagy szerepet vállal a fiatalok 
részére meghirdetett honvédelmi 
táborok szervezésében és lebonyo-
lításában. Sárkány Zsolt ÖMT 
õrnagy szakmai felkészültsége, 
vezetõi kompetenciái és pozitív 
emberi tulajdonságai miatt méltán 
részesült a Területi PrimaDíj 
Honvédelmi kategóriájának kitün-
tetésében. Õrnagy úr életében fon-
tos pozíciót tölt be a Magyar 
Honvédség, a jövõbeni tervei között 
egyebek mellett a hivatásos állo-
mányba kerülés is szerepel, illetve 
a 68. TVZ tervezett feladataiban 
továbbra is elkötelezett hivatástu-
dattal törekszik szolgálni a zászló-
alj mûködését. 

Pálinkás Blanka
Fotó forrása: https://www.szoljon.hu/kozelet/

helyi-kozelet/atadtak-a-teruleti-prima-dijakat-

szolnokon-3855353/

Sárkány Zsolt õrnagy, Jász-Nagykun-Szolnok Megye 2021. év önkéntes katonája
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ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkár-
ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll 
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem õrzünk meg. A 
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ELHUNYTAK

Bán Lajosné Kiss Terézia Erzsébet élt 79 évet,
Csider Ferencné Szûcs Ilona élt 68 évet,
Kállai Lajos Mátyásné Kovács Erzsébet 

élt 65 évet,
Tóth Lajosné Gózan Julianna élt 80 évet,

Dr. Vincze Ferenc Etele élt 77 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 

Szeptember 24-30-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Október 1-7-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa György út. 22. 
Tel: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet: 

dr. Begazy Zsolt 
Mezõtúr, József Attila út. 9.
Tel: 56/352-265; 
06/30-977-0936

Október 2-3-ig: 
dr. Bodó Péter 
Túrkeve, Debreczeni u. 
Tel: 06/30-239-934.

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.
Elköltöztünk! Új cím: Mezõtúr, Dózsa Gy. út 16. 

(Bodorik mellett), Telefon: 06-56/350-149
Mindennemû temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETÕGONDNOKSÁG
MEZÕTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.

TEMETÉSEK TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRÛ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS

ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL: 
06 30/239-6721, 0630/347-6628

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése, - otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelõtt 8-10-ig,  - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási idõntúli megkereséshez telefonon 
egyeztetés szükséges.  TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság 
szerkesztõségének.

MEGHÍVÓ

Mezõtúr Város 

Képviselõ-testülete

2021. szeptember 30-án 

(csütörtökön), 

13.30 órakor

közmeghallgatást tart, 

amelyre ezúton meghívom.

Helyszíne: Városháza 
Díszterme (5400 Mezõtúr, 

Kossuth L. tér 1. I. emelet 9.)

Herczeg Zsolt

Frolyó Kinga
(Vitális Melinda)

Kiss Dávid Dilen
(Nagy Melinda)

Mándoki Lilla
(Kárászi Piroska)

Toldi Viktor
(Szabó Éva)

Az élet örök

Mondják: az élet örök,
s a halál sem az elmúlás.
Röpke életünk e földön,

csak egy kevés megtapasztalás.

Illúzió, hogy kék az ég,
hiszen az ég…

valójában nem is ég.

Viszont, aki még itt e földön él,

jobb az, ha a szívében tûz ég,

mint már, 

kihûlt parazsának finom porát,

a szél

lopva viszi szét.

Kate

Munkácsy Mihály: A dajka (olajfestmény)

Tisztelt Olvasóink!

Verset, sport- és mûvészeti híreket, diáksikereket 

vagy egyéb beszámolót szívesen fogadunk továbbra is 

az ujsag@mkskft.hu email címen. 


