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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Megkérdeztük...
Herczeg Zsolt Mezőtúr város
polgármestere és Batta Attila
Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretében tájékoztatta a lakosságot az elmúlt
testületi ülések döntéseiről.
2016. december 15-én soron
kívüli ülést, majd 2017. január 26-án soros testületi ülést
tartott Mezőtúr Város képviselő-testülete.
– A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
kérelmet nyújtott be pénzbeli
támogatással
kapcsolatban.
Milyen döntést hozott a testület?
H.Zs.: – Azzal keresték meg
önkormányzatunkat, hogy 2,5 millió forinttal támogassuk a Mezőtúri
Katasztrófavédelmi Kirendeltséget
különböző biztonságtechnikai eszközök beszerzésével kapcsolatosan.
Az elmúlt két évben is adtunk ilyen
nemű hozzájárulást a kirendeltségünk részére, ezt most is megtettük.
A képviselő-testület ezt a kérelmet
jóváhagyta, decemberben ki is fizette a kért összeget, így a kirendeltségnek lehetősége nyílik a fejlesztésre. Természetesen a döntés meghozatalánál az is motiválja a testületet, hogy a helyi kirendeltségünk
támogatásával közvetett módon a
helyi polgárainkat is segítjük.
– Döntött a testület a „Vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére” című pályázat
benyújtásáról. Hogyan?
H.Zs.: – A pályázat műszaki tartalma útépítés, amely két külterületi helyszínt érint. Az egyik a
Túrtőben a Matula Házakhoz vezető út építéséről szól. Ezt az ingatlant, amely a Horgász Egyesület

tulajdonában van az esős időszakban nagyon nehéz megközelíteni,
hiszen földút vezet oda. A célunk
az, hogy a horgászturizmus fellendítését segítsük. Ezt úgy tudjuk
megtenni e pályázaton belül, hogy
egy szilárd burkolatú utat építenénk ki a földhídig. A másik helyszín a Peresi-Holtágat érinti. Ebben
az esetben a tangazdasághoz vezető út felújításáról beszélünk. Most
körvonalazódnak azok a költségek,
amelyek mindkét esetben felmerülnek az útépítés kapcsán; várhatóan
a pályázat összértéke 100 millió
forint körüli összeg lesz.
– Napirenden volt a Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának elfogadása. Mi
módosult?
H.Zs.: – Az elmúlt időszakban
nagyon sok változáson mentünk
keresztül, ezek kerültek aktualizálásra. Önkormányzatunknak új
jegyzője van – bár már lassan egy
éve itt dolgozik hivatalunkban – az
ő tapasztalatai, javaslatai is belekerültek az új Szervezeti és Működési
Szabályzat (SZMSZ) kidolgozásába. Az általunk kidolgozott javaslatot bizottsági üléseken is megtárgyalták, ahol módosító javaslatok
fogalmazódtak meg, amelyek javarészt bekerültek az új SZMSZ-be.
Így közös gondolkodással egy jobb
hivatali szervezeti struktúrát sikerült kialakítanunk, amelyet a képviselő-testület elfogadott. Az új rendszernek március elsejétől kell
működnie.

lannak?
H.Zs.: – Az önkormányzatunk
megvásárolta a vadásztársaságtól
ezt az ingatlant, amely a
Strandfürdő bejáratánál található.
Nagyon fontosnak tartottuk ezt az
ügyet, hiszen stratégiai helyen van
az épület. Vannak terveink is vele
kapcsolatban, valamint egy Területi
Operatív Programba benyújtott
pályázatunk, amelynek a forrásából
20-30 millió forint közötti összeget
fordítanánk az ingatlan felújítására.
Most a képviselő-testület arról döntött,
hogy
a
Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
KN Kft. részére adja át üzemeltetésbe az ingatlant.
– Döntöttek a Szent László emlékek a Kárpát-medencében című
pályázatról. Milyen döntés született?
B.A.V.: – Ez a pályázat a Túri
Olvasókör, illetve Patkós Éva képviselő társunk ötlete. Szent László
éve van és ő egy nagyon fontos
szent a Kárpát-medencében. Sok
emlékhelye van. Augusztus 20-án

tartjuk a testvér-települési találkozónkat, több magyarlakta településről érkeznek diákok, felnőttek.
Nekik lehetőségük van az emlékhelyek végiglátogatására, erről beszámolót, videót, fényképgyűjteményt
készíteni és azzal pályázni. Nem
csak a tanulók, hanem a felnőttek is
pályázhatnak erre a lehetőségre.
– Szó esett a gépjárműforgalom
korlátozásról. Mit takar ez?
B.A.V.: – Polgármester urat megkeresték a Damjanich utcából nagyon sok lakó által aláírtan hogy a nagy teherautók rongálják
az utat, valamint nagy zajterhelés
is. A megtárgyalás során a bizottság
több problémás útszakaszt is feltárt. A testület úgy döntött, hogy
ezeket a területeket a műszaki iroda
– a későbbiekben Városüzemeltetési
Osztály – vizsgálja felül, tegyen
javaslatot, illetve hajtsa végre a táblák elhelyezését.

Bodor Márti

– A Fekete István utca 2. szám
alatti vadászház üzemeltetése is
szerepelt a napirendi pontok
között. Mi lesz a sorsa az ingat-

A zöldhályog szűrővizsgálat fontossága		

2. old.

„Mezőtúriak a nagyvilágban”			

4. old.

Zeneiskolás kirándulás Budapesten			

3. old.

Mezőtúr város gasztronómiai „értéktára” ...		

5. old.

2

mezőtúr és vidéke

2017. február 10.

A zöldhályog szűrővizsgálat fontossága

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• február 19., március 19., április 23., május 21., június 25., július 16.,
augusztus 27., szeptember 17., október 15., november 19., december
17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709			
Boldog István Országgyűlési Képviselő

VÁRJÁK HAZA
Január 19-én reggel a Kiss János
útról elveszett egy jól ápolt, játékos,
bolhanyakörvet viselő, microchippel
ellátott, kb. 10 cm hosszú szőrű, 5
hónapos fekete kan pulikutyánk.
Értesíteni a 06/20 218-4119-es számon lehet.

A megtaláló jutalmat kap!

Véradás
2017. február 22-én Véradás lesz a Közösségi
Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

Gondolkodom, tehát látok. A régi
mondást szemészeti szempontból
így aktualizálhatjuk. Sajnos a mai
napig betegeink egy része csak akkor
jelentkezik vizsgálatra, amikor nagy
a baj, vagy hosszabb ideje rosszul lát.
Különösen fontos tehát azokban
az esetekben a szűrővizsgálat, amikor egy betegség fennállása semmiféle panasszal nem jár. A zöldhályog
vagy orvosi nevén glaucoma egyes
fajtái ilyenek. A primer nyitott csarnokzugú glaucoma, ami az esetek
többségét képezi, sokáig nem okoz
panaszt. Egyesek csak a kialakult
látótérkiesések miatt jelentkeznek,
amelyek nagy részét megszüntetni
már műtéttel és helyi kezelés alkalmazásával sem lehet.
Zárt csarnokzug ill. más betegségekhez társuló úgynevezett másodlagos glaucoma esetén a betegek a
panaszaik miatt viszonylag gyorsan
orvoshoz fordulnak.
A veleszületett zöldhályog születés utáni szemészeti vizsgálattal felfedezhető. A fiatalkorban jelentkező esetek felderítése a szülő, a
védőnő és a szemészorvos közös
feladata! A szűrővizsgálatok tehát
már az óvodáskorban fontos szerepet töltenek be. ( glaucoma, tompalátás, kancsalság, szemfenéki gyulladásos folyamat, tumor, stb.)

Fontos dolognak tartanám, hogy
iskolás éveink alatt, talán a biológiai
oktatás keretén belül megtanuljuk,
milyen feladataink vannak, lennének
saját egészségünk megőrzésében.
Felnőttkorban ne csak akkor forduljunk szemészhez, ha akut panaszunk van, vagy olvasószemüveg
szükségességét érezzük, ill. látásunk
romlik! A már népbetegségnek nevezhető cukorbetegséghez, magas vérnyomáshoz, elhízáshoz ill. a ritkábban előforduló általános megbetegedésekhez szemészeti baj is társulhat.
Érzékszerveinkben így a szemünkben lévő kiserek keringésének
rosszabbodása nemcsak ideghártya
elváltozásaihoz vezet, hanem kóroki
tényezőként szerepel a glaucoma
kialakulásában is.
A glaucoma általában több tényező
együttes fennállása esetén jön létre. A
szemészetben ezek közül közvetlenül
csak a szemnyomást tudjuk mérni. A
kampányszerűen végzett vércukor-,
vérnyomás ellenőrzés, labor vizsgálat,
szemnyomás mérés fontos, de nem
helyettesítik a teljes belgyógyászati és
szemészeti vizsgálatokat.

Dr. Nagy Attila főorvos
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11
06-56-550-427, efi.mezotur@gmail.com
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Zeneiskolás kirándulás Budapesten

Ismét Utazás előadás a Közösségi Házban!

„Orgonaexpedíció”című bemutató és „Bartók” kiállítás
a MÜPÁ-ban

Szeretttel hívjuk és várjuk mindazokat a kedves érdeklődőket, akiknek
kedves időtöltésük az utazás, és szívesen meghallgatják előadóink utazási
élményeit. Ezen alkalomból Dr Dávidházy Gábor és felesége Jutka meséli el amerikai útiélményeit február 16-án csütörtökön 18 órakor a
Közösségi Ház 124-es termében.
Az előadókkal közösen szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Január 17- én kedden reggel 41
gyerektől volt hangos a Bárdos
Lajos Művészeti Iskola melletti
nagyparkoló. Nem mindennapi esemény ez iskolánk életében, hogy
ilyen sok gyereket sikerül elvinnünk ennyire színvonalas zenei
rendezvényekre, ráadásul teljesen
ingyen.
A kirándulást elsősorban iskolának billentyű (zongora, szintetizátor) szakos növendékeinek szerveztük, de a szabad helyekre jöhettek
iskolánk más zenét tanuló, legszorgalmasabb növendékei is. Nekik ez
egyfajta jutalomutazás volt. Így jött
gitár, ütő, hegedű, furulya és citera
szakos növendékünk is.
Csodás napsütésben érkeztünk
délelőtt Budapestre: sétáltunk egyet
a Hősök terén és a Városligetben.
Ezután kora délután bementünk a
Művészetek Palotájában lévő
Ludwig Múzeumba. Ott a Bartókemlékév tiszteletére rendezett nemzetközi kiállítást néztük meg. Itt a
kortárs képzőművészeti alkotások
mellett a több mint 40 tanuló a kísérő tanárokkal együtt sok érdekességet csodálhatott meg. Az interaktív
tárlaton a színesre festett szintetizátor és a kihúzható mini, különböző
népdalokat visszajátszó hangszórók osztatlan sikert arattak.
Délután 3 órakor kezdődött fő
programunk. Ekkor került sor iskolánkra az egész délután tartó, orgonaexpedíció névre hallgató szintén
interaktív, a MÜPA orgonáját bemutató hangszerbemutatók sorában.
Bár művészeti iskolánk diákjainak
életkora az általános iskolástól egészen a középiskolás korosztályig
terjed, mégis mindenki megtalálta
azt, ami számára érdekes volt. Ami
nem is annyira meglepő, tekintve

hogy a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem hangszerét a
világ legnagyobb koncerttermi
orgonái között tartják számon.
Ezt az impozáns, monumentális
„zeneszerszámot” Fassang László
orgonaművész szólaltatta meg.
Igazán felemelő élmény volt a hangversenyterem színpadán ülni és
alulról figyelni a gyönyörűen csillogó homlokzati sípokat, melyeket a
művész 5 manuálon szólaltatott
meg a hangszer összesen 92 regiszterével.
Bevezetésként beszélt az orgona
felépítéséről, melyet hatalmas kivetítőn keresztül is figyelhettünk.
Ezután bemutatta és kézbe adta a
különböző sípfajtákat (fa- és fémsípok, nyelvsípok) majd 7 gyereket
sorba állítva s azok kezébe egy-egy
sípot adva demonstrálta hogyan is
szólal meg az a gyakorlatban.
Néhány jelentkező ki is próbálhatta
ezt a csodálatos hangszert. A bemutatót végül az általunk megadott
témákból összeállított nagyszabású
Beethoven improvizáció zárta.
Hazaindulásunk előtt még az előtérben található orgona szimulátort
is kipróbálhatta bárki, mely egyedi
tervezés alapján készült és az eredeti nagyorgona összes hangszínét
reprezentálja.
A felejthetetlen kirándulást
köszönjük Kun Katalin „ötletgazdának”, az anyagiakat biztosító „Zene
Mezőtúr
Gyermekeiért”
Alapítványnak és Karapancsevné
Jász Ildikó tagintézmény-vezetőnek,
Iváncsó Viola és Domokiné Dékány
Dóra kísérő tanárnőknek. Reméljük,
lesz még alkalmunk ilyen színvonalas szakmai úton részt vennünk.

Körözsi Krisztina
Zongoratanár

Patkós Éva
városi képviselő

Bordács László
ügyvezető igazgató

Tisztelt Lakosok!
Ezúton hívom Önöket éves képviselői beszámolómra.
Helye: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy.u. 1.)
Ideje: 2017. február 16. 18 óra

Tisztelettel: Rózsa Endre önkormányzati képviselő

„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe”
kerékpár regisztráció és
Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
2017. február 13-án 10-12 óra
2017. február 14-én 13-15 óra
2017. február 15-én 10-12 óra
2017. február 16-án 13-15 óra
2017. február 17-én 10-12 óra között
Helyszíne:Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház aulája, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Farsangi mulatság a Rákóczi iskolában
Szeretettel meghívjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket
farsangi mulatságunkra
2017. február 15-én, szerdán 14-16 óráig
a Rákóczi iskola aulájába
• jelmezes felvonulás
• meglepetés produkciók
• táncos mulatság
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a leendő első osztályos tanító
nénik: Fekécs Anett, Bíró Éva, Szabó Ildikó, Hajdúné Dankó Zsuzsanna,
valamint a 3. és 4. osztályos diákok

Ön (Te) elhozta(d), mi célba juttattuk!
A Magyar Szocialista Pár helyi
szervezete karácsonyi gyűjtési
akciót szervezett 2016. december
15-20 között. Ezt Rózsa Endre
önkormányzati képviselő összegezte
a
Mezőtúri
Városi
Televízióban:

– A köszönet hangján kell, hogy
szóljak. Hiszen a helyi média is

segítette az akciót, a Családsegítő
Központ, akik egy névsorral segítették a munkánkat, valamint külön
köszönöm azoknak, akik tartós
élelmiszert, tisztító– és tisztálkodási eszközöket, valamint ruhaneműt
hoztak el. Volt egy aktivista, aki
jelezte, hogy az elkészült csomagokat eljuttatja a címzettekhez. Azt
gondolom, hogy eredményes volt a
gyűjtés. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában
hozzájárult az akcióhoz.

Bodor Márti
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„Mezőtúriak a nagyvilágban”
Kapitány Zsolt és a TheShowCrew
Kapitány Zsolt mezőtúri születésű rapper vezetésével alakult meg a TheShowCrew formáció 2010-ben. Rovatomban
törekszem olyan alkotókat
bemutatni, akik városunk
szülöttjei, ebben az írásban
Kapitány Zsolt munkásságával ismerkedhetnek meg.
– Beszélgetésünk elején kicsit
beszéljünk arról, hogy Kapitány
Zsoltban mikor és hogyan alakult
ki Zéessó, a rapper? Milyen lépcsőfokai vannak a rapperé válásnak?

– Nálam két lépcsőfok volt. A
mikimanó kazi utána meg a rap
kazik. Később alakult ki bennem
az, hogy minden mást is meghallgatok, tanulok belőlük, ha lehet és
élvezem,
ha
élvezhetőek.
Édesanyám mindig kiakadt, ha
zenét hallgattam, mert monoton
volt neki a sok szövegelés meg a
száraz bítek. Egy idő után nekem is
azzá váltak, és elkezdtem hallgatni
a dallamosabb rappeket, énekeket,
tört ütemes zenéket. Anyukám
mára már megszerette a zenéket
amiket hallgatok (vagy csak megszokta és hazudik ) A „zéessó”
egy gyenge betűjáték a Zsoltiból,
ma már a Mankit használom jobban, de zéessó is maradok, hogy
emlékezzek magamra.
– Bevezetőmben említettem, hogy
a TheShowCrew formáció 2010-re
tehető? Kik alkotják a formációt?
Milyen előzményei vannak annak,
hogy valaki egy „bandát” kovácsoljon magának?
– Az emberek társas lények, én is
az vagyok mára egy cseppnyi
emberundorral
fűszerezve.

Bigmekkel
(Csörköl
Zsolt)
Budapesten találkoztam és rögtön
összehaverkodtunk. Régen ez másképp ment, mint most. Ha találkoztam egy emszível akkor általában
hamar szóba jött a közös munka,
mutogattuk egymásnak a saját cuccokat, ment a méregetés de jó értelemben, aztán 1 nap alatt összetornáztunk egy collabot. Mikor felköltöztem Budapestre kerestem a társaságot akivel esetlegesen lehet
zenélni és az én „szintemen” van.
Hallottam már Bigmekről és egy
környéken laktunk – bár mire találkoztunk már elköltözött onnan –
gondoltam felkeresem. A találkozás
az előzőleg leírt képlettel futott,
meg is született az első
TheShowCrew dal. Ekkor még nem
tudtuk hogy lesz Crew. Ő mutatott
be Watának (Wata – Varga Tamás),
aki az alapokért felel. Elmentünk
együtt egy Foreign Beggars koncertre és úgy jöttünk onnan ki, hogy
ilyen zenét akarunk csinálni. (szétszedték az A38-at) Később csatlakozott hozzánk Dj Fegz is (Schmiedt
Gábor) de végül más irányba haladt
tovább.
–
Hogyan
fogadták
TheShowCrew-t?

a

magyar rapben (hallgatók/előadók)
nem tudják/akarják feldolgozni. A
hallgatókra nem szabad rosszat
mondani, de le vannak ragadva. Azt
nem tudom, hogy ez magyar szokás-e, de itthon senki sem mer változni.
– A hangzásvilágot hogyan lehet
leírni, mit takar az elektronikus
hip-hop?
– Inkább azt, hogy követni akarjuk a trendeket. Az, hogy full
elektro,
dubstep
meg
„vumvumvum” a legelső lemez
után ragadt ránk, de ugyanúgy raktunk össze már kopogós hiphopot
is, grimeot is, meg minden mást is.
A zenénk az evolúció a magyar
rapben.
– A hazai rap élet számos alakjával
dolgoztatok már. Kiket emelnél ki?
Mi a legemlékezetesebb pillanat?
– Mindenkit kiemelnék és köszönöm nekik, hogy dolgoztak velünk,
velem. Rengeteg olyan előadóval
sikerült közös dalt készíteni, akiken
felnőttem, kisgyerekként fújtam a
dalaikat. Ha már Mezőtúr,
Orizatriznyák, ma már csak Oriza
(Csider István Zoltán) mindenképp
jó kiemelésnek.
Kissrácként lestem minden dalukat, még aláírást is
kértem tőlük egyszer a vonaton egy
szarvasi buli felé, de nem adtak
mert nem volt nálam papír.
Tök
jó, hogy baráti viszonyt ápolhatok
velük és még közös dalaink is vannak. Ami még nagy elismerés volt
nekem a teljesség igénye nélkül:
AKPH, Bankos, NKS, Sub Bass
Monster…
– Több klipp is elkészült, amelyeket több zenei csatorna is játszott,
valamint több lemez is elkészült
már. Hogy álltok jelenleg?

– Megosztó csapatot, zenéket tettünk össze. Volt aki felkapta a fejét,
hogy hoppá végre van ilyen itthon
is, volt akinek a mai napig sem jön
be és elborzad tőlünk. Mi kitartottunk és már 7 éve nyomjuk, még
azt is meg merem kockáztatni,
hogy eléggé aktívan (magunkhoz
képest nem annyira, de másokhoz
képest simán). Mi követni próbáljuk a külföldi trendeket ezt sokan a

– 7 éve nyomjuk együtt, azt
hiszem van 7 lemezünk, kisebbek
nagyobbak, a fene tudja hány közreműködésünk és klipünk. A legújabb
gyerekünk az evolúció, amiről szintén készülnek majd klipek is.
– A legfrissebb projekt is napvilágot látott: az Evolúció. Mit tudnátok kiemelni a lemezről, annak
készítéséről? A lemez mellé egy

képregényt is kiadtatok, arról mit
lehet tudni?
– A legelső dolog ami eszembe
jut, hogy kereken két évig állt a projekt. Többek között azért, mert
mindig kell valakire várni, nehéz
összhangban tartani ennyi külön
élő embert, valamint életünkben
először a teljes hanganyag elszállt a
finishben, hallottunk már ilyen
paráról, de velünk még nem fordult
elő. Voltak stresszes pillanatok, de
végül elkészült. A képregényben
van egy évszám: 2015. Most 2017
elején jelentünk meg… Szeretünk a
zenék mellett a külcsínre is figyelni,
mindig azon agyalunk, hogy mivel
lehetne feldobni egy-egy lemezmegjelenést. Apróságok, matricák,
poszterek, díszdoboz, képregény.
Ezek a dolgok az igazi fanoknak
szólnak.
– 2016-ban felléptetek a mezőtúri
East Festen, milyen volt hazai
pályán zenélni nem csak hazaiaknak?
– A crew-al még nem léptünk fel
Mezőtúron együtt, én is csak gyerekként kocsmapartikon. Jó volt,
szívesen megyünk máskor is.
Anyukám is meg tudott minket
nézni, talán még nem is látott élőben zenélni.
– Milyen erős a kötelék Mezőtúr
iránt?
– Jó emlékek kötnek oda, de már
nagyon ritkán jutok le. Ilyenkor
Nagymamámékhoz megyek és
anyuékhoz, na meg a régi haverokkal lógok egy picit, ha van időnk
egymásra. Mindenképp kikapcsol,
ha lent vagyok. Már nem az eldugott pörgéseket keresem, hanem a
csendet és a nyugalmat.
– Mik a hosszú távú céljaitok?
Nyárra milyen terveitek vannak?
– Mindig agyalunk a következő
projekteken: zenék, lemezek, klipek. Sosincs leállás a fejünkben.
Amire rá kellene gyúrnunk, az hogy
sok-sok fellépésünk legyen. Az elején nagyon sok helyre eljutottunk,
de ez mostanában leállt. A megoldáson dolgozunk közben meg csináljuk a zenéket.

Bodor Márti
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Mezőtúr város gasztronómiai „értéktára” a hagyományok elevenen tartásához
ezen írásommal szeretnék hozzájárulni
Szolnok megye, ezen belül
Mezőtúr, már régen is híres volt a
vendéglátásáról, a vendégek fogadásáról. Néhány emléket, rövid
visszatekintést szeretnék bemutatni, a teljesség igénye nélkül, hogy
ne menjenek feledésbe régi vendéglátóhelyek.
Fontosak voltak az átutazó vendégek fogadására az egyszerű
berendezésű, de gondosan tisztán
tartott fogadók, a mai Dózsa György
úton Makk 7-es fogadó és kocsma,
egyéb kaszinók, úri kaszinó, 48-as
kaszinó, vagy a vasútállomás környékén lévő fogadó, melyben a vendégek ellátásáról ételekkel-italokkal
gondoskodtak. Jelentős volt a
Berettyó hídon túli Nagy András,
később Don-kanyar vendéglő, mely
a mezőtúron levő katonák és fiatalok jól ismert találkozó helye volt.
Itt megemlítendő a főtéren lévő
étterem, később Borostyán vendéglő, melynek elterjedt neve
„Nyalkatetű étterem”. A ragadvány
név egy igen jelentős polgári személyekből álló asztaltársaság egyik
tagjától származik, aki szórakozás
közben asztalán egy tetűt pillantott
meg, és így kiáltott: „nézzétek
milyen nyalka ez a tetű!” Így lett ez
a hely „Nyalkatetű”. Az ételek
közül a hagyományos egyszerűbb
ételeket ajánlották, például: topogót, paprikás krumplit, sűrű-tésztalevest, de kedvelt volt a húsételek
közül a birkapörkölt-, mint ma is-,
valamint csülökpörkölt, és az egyéb
füstölt húsok felhasználásával
készült ételek. Már ekkor forgalmazták a mai túri bicskáshoz, vagy
a bojtáravatóhoz hasonló ételeket.
A város lakosságát is ellátó hagyományos kocsmák: a Sasos, a
Hangya, a Hábetler. Az alföldi
városunkra jellemző ételeket, un.
kunsági ételeket és többek között
jászsági borokat kínáltak a vendégeknek. Már ekkor kialakulóban
volt a későbbi és ma is igazszlogenünk „Legyünk a kunsági ételek és
jászsági italok forgalmazói”. Ez a
szlogen kifejezte azt is, hogy a JászNagykun Vendéglátó Vállalat, a
mezőtúri, a karcagi, a Szolnok és
Vidéke vendéglátó vállalatok egyesüléseként jött létre. A város különböző pontján elhelyezkedő vendég-

látóhelyeket a későbbi utódok is
megtartották. Luscsik kocsma,
Hangya kocsma, stb. Fontosak voltak a cukrászsütemények és fagylalt
forgalmazására létesült üzletek. A
főtéren Kiss József cukrászdája, a
mai Nemzeti Szálló épületében.
Kiss József hazafias érzelmeitől
fűtötten az 1956-os forradalom és
szabadságharc idején a jégtörésre
használt kalapácsával rongálta meg
a szemben lévő szovjet emlékművet. A Dózsa György út 12. szám
alatt működött (Nagyné Ica játékboltja helyén) Hohe Vilmos cukrászmester cukrászdája. Itt a cukrászmester felesége Vilma néni és
sógornője Elluska néni fogadták a
vendégeket. Az üzlethez a belső
udvaron lévő sütemény készítő
műhely is tartozott, amely ma
önkormányzati lakás. A család a
Rákóczi úton, ma Hód 2000 Kft
helyén lakott. Érdekesség, hogy a
Hohe –féle cukrászda teraszának
túri tégla pilléres bejárata a vasajtóval ma is megvan, de jól látszik a
sarok épületnél a kerthelyiség piros
betonja is. Ezen cukrászda később,
már állami üzemeltetésben Bohém
cukrászda néven működött, melyben a Hohe család néhány tagja is
dolgozott, és tapasztalataikat az
újabb nemzedéknek itt adták át.
Hohe Vilmos, mint német földről
idekerült cukrászmester dísztorta
rajzait, vagy kézzel írt receptkönyvét, ha e témában rendezett kiállítás lesz, szívesen rendelkezésre
bocsátom. A cukrászmester két családja Árpád, Vilmos az üzletben
dolgozott és cukrász mesterré lettek. Árpád később Miskolcra került,
és egy 80 fős bázis cukrászüzemet
irányított. A cukrász család Vilmos
tagja Mezőtúron maradt, és folytatta szülei szakmáját, sok fiatalt erre
tanított, még engem is. Fontos megjegyezni, hogy a fagylaltforgalmazásra kézzel tolt fagylaltos faküllős
kocsijukkal járták a várost (Berta
Pista bácsi a hadirokkant fagylaltos) és csengettyűvel jelezték érkezésüket a lakosságnak. A fagylaltot
a természetes sózott jéggel hűtött
tégelyekből árulták. A természetes
jeget a téli időszakban a Berettyóból
termelték ki, és egész nyári idényben tárolták. Jól használható jégve-

rem volt a Kossuth úton, a mai
Bora- Bora pincéjében. Később a
városi fürdő melletti jéggyárban
mesterségesen 70 cm hosszú 15 cm
széles és 8 cm vastag táblás jeget
állítottak elő, mellyel biztosították a
vendéglátóhelyek nyári idényben a
hűtött italokkal való ellátását. A
Hohe-féle cukrászdát, államosítás
után a város lakossága csak Kis
Cukrászdának emlegette. A Hohe
család tagjai az államosítás utáni
időszakban a megalakult Mezőtúri
Vendéglátónál, majd Karcagi,
később Szolnoki Vendéglátónál is
dolgoztak, ahol Vilmos fiuk és
Kovács Pál – náluk tanult cukrász –,
vezették a sütemények készítését.
Sokrétű munkájukra jellemző volt,
hogy a Mezőtúr környékén termett
gyümölcsöket feldolgozták, lekvárt
főztek, és ezek tartós „eltevését” is
elvégezték, melyet folyamatosan
használtak fel a tél folyamán. Ezt a
hagyományt folytatjuk ma is, amikor városi konyháinkat saját
Mezőtúr városi földjeinken termelt
termékekkel szeretnénk ellátni.
Érdekességképpen érdemes megemlíteni, hogy az üzlet és berendezései valamint a személyzet higiéniájához szükséges fertőtlenítő
szappant is saját maguk főzték.
Mezőtúr vendéglátásában, ezen
belül a cukrászatban hosszabb időt
töltöttem, annak az az oka, hogy a
Hohe-féle cukrászdában magam is
dolgoztam, az említett nagy öregekkel, majd a későbbiek folyamán
Dékány Gyuszival, Szabó Józsival,
Sánta Sanyival, Zrena Palival,
Mátrai Palival és egyéb részben teljességgel fel nem sorolt személyekkel. Bocsánat, Balogh Jancsival is.
Kortársaimmal a vendéglátó tevékenységet folytató különböző üzletekben már a Jász- Nagykun
Vendéglátó Vállalat keretein belül
dolgoztunk. Sok szakmai versenyen vettünk részt, de mi magunk
is rendeztünk versenyeket korszerű
ételek újabb üzletek bemutatásával
pl.: FFGrill Ételbár, MEZŐTÚRI ŐSZ
vendéglátós rendezvény stb.
Hasonló jelentőséggel bírtak
Mezőtúr város vendéglátásában a
Mezőtúri Általános Fogyasztási és
Értékesítő Szövetkezet üzletei is.
Kiemelten fontos megemlítenem,

hogy Mezőtúr város vendéglőiben
kiváló cigányzenekarok magyar
nótákkal, operett dalokkal Fejes
Imre mezőtúri népdalszerző dalaival szórakoztatták a vendégeket.
Kiss Dezső és zenekara, Váradi Kis
Zsiga és zenekara tagjai magas képzettségű zenészek voltak, akik a
szórakozó nótázó vendégeket zenekarukkal kísérték. A presszókban,
Omnia, Napsugár bárzongoristák és
egyéb zenészek biztosították a jó
hangulatot. A zenészek ORI vizsgákkal rendelkeztek. Szamos
Margó,
a
JászNagykun
Vendéglátónál kezdte el zenész és
énekesi pályát, melyet a mai napig
folytat. De említhetnénk Csacsát is,
aki kiváló dzsessz dobosként dolgozott a zenekarokban. Elmondható,
hogy a vendéglátást az egyre jelentkező újabb és újabb igényeknek
megfelelően folytatják a teljesség
igénye nélkül az itt felsorolt
Margaréta, Peppino és Tibi cukrászda, a Nemzeti szálloda, Szőlőfürt,
Spáten
és
Tell
Vilmos,
Gyöngyhalász, Pocakos, Muskátli,
Túri Vadász, vagy Dobos István
Pacsirta bisztrója. Az itt felsorolt
vagy fel nem sorolt vendéglátóhelyek irányítói és dolgozói városunk
vendéglátásáért fáradoznak. Ma
már korszerű anyagok felhasználásával törekednek Mezőtúr város
gasztronómiai értékeinek, hagyományainak ápolására, így őrizve azt
meg az utókor számára. Írásomat
szívből ajánlom a Mezőtúr város
gasztronómiai értéktára pályázatra.

Szűcs Péter
Mezőtúri Vendéglátó

Tisztelt Lakosok!
Képviselői fogadóórára
várom Önöket
február 22-én (szerdán)
16 órára.
Hely: MSZP képviselői irodája
(Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel:
Rózsa Endre
önkormányzati képviselő
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Tájékoztató
A hálózat rejtett hibái miatt, valamint a tartós hideg idő következtében, Mezőtúr szolgáltatási területén
a hálózatba kiadott vízmennyiség
túlszárnyalja a valaha mért legnagyobb nyári kánikulai vízfogyasztást. A megnövekedett napi vízigény
az elmúlt egy hónapban meghaladta
a mezőtúri vízmű tisztítási kapacitását is. Nem várt műszaki meghibásodások, villamos energia kimaradás és a GPRS távfelügyeleti rendszerben keletkezett károk ugyancsak nehezítették a víztermelést és
tisztítást. A felsoroltak miatt, a településen csökkent a víznyomás és
akadozik a vízszolgáltatás. A technikai problémák elhárításán jelenleg
is dolgozunk, illetve keressük a
megoldást, hogy a vízellátás a településen újra zavartalan legyen.
A havária helyzet kezelésére,
január 24-én a Fővárosi Vízművek
Műszeres hibafeltárását vettük
igénybe a hálózat rejtett hibáinak
felderítésére. A műszeres vizsgálat
folytatására továbbiakban is szükség van. Hálózatüzemeltető csoportunk szakemberei a bejelentett
hibák javítását folyamatosan végzik, illetve ellenőrzik a lakatlan

ingatlanoknak és a figyelmetlenség
következtében elfagyott vízmérőknek a felkutatását, melyek miatt
megnőtt az elfolyt vízmennyiség a
településen. Mivel a lakatlan ingatlanokra nem megoldott a szakemberek bejutása, ehhez a munkához
kérjük a lakosság segítségét is.
Minden felhasználó ellenőrizze
saját vízmérőjét, fagycsapját, figyelmeztesse erre a szomszédot is, illetve amennyiben lakatlan ingatlannal
telekhatáros, kérjük, keressen ott is
olvadás, vízbuzgár nyomokat.
Amint ilyet látnak, azonnal jelezzék
a helyi kollégáknak!
A TRV Zrt. felhívja a felhasználói
figyelmét arra is, hogy még most is
érdemes a szükséges védelmet kialakítani, annál is inkább, mert a megrongálódott vízmérő pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének
költségeit köteles a Felhasználó a
Szolgáltatónak megtéríteni. A
téliesítésről a TRV ZRT. praktikus
tanácsai és főbb tudnivalók megtalálhatók a társaság honlapján is.
Vízmérő-elfagyás észlelése esetén jelezze azt, az alábbi Mezőtúr
területéről hívható hibabejelentő
telefonszámon: 70/681-60-05.

„ Virág a költészet… egy nép irodalma.
De ha nem virágzik, nem is terem a fa.”
Arany János

Felhívás
A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár térségi versmondó versenyt és versíró pályázatot hirdet középiskolás és felnőtt kategóriában az
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett „Ami
benne fényes: az irodalomé” programsorozat keretében:
VERSMONDÓ VERSENY
Időpont: 2017. április 3. 15 óra
Helyszín: Kisújszállás, Szabadság tér 1. Galéria könyvtár
Nevezés: Arany János szabadon választott költeményével
Jelentkezési határidő: 2017. március 17.
VERSÍRÓ PÁLYÁZAT
Nevezés: egy szabadon választott témájú verssel
Leadási határidő: 2017. április 28. Pályázati kiírás: www.ajvk.hu/Hírek
A szakmai zsűri kategóriánként 3-3 díjazottat választ.
Eredményhirdetés: 2017. május 30.
A jelentkezéseket postai úton, telefonon vagy elektronikusan várjuk az
alábbi elérhetőségek valamelyikén: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 2/a.,
06/59 520-708, versmondó verseny: versmondo2017@gmail.com- versíró
pályázat: verspalyazat2017@gmail.com.
A részletekről a www.ajvk.hu oldalon tájékozódhat, ahonnan a jelentkezési lapok is letölthetőek. Résztvevő települések: Berekfürdő, Fegyvernek,
Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Mezőtúr és Túrkeve
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ELHUNYTAK
Nyári Gyula élt 74 évet,
Boros Istvánné Tóth Ilona élt 82 évet,
Soucz György élt 77 évet,
Kun István élt 65 évet,
Szabó Lajosné Balázs Eszter élt 81 évet,
Simon Ernő élt 82 évet,
Herbályné Szabó Judit élt 56 évet,
Szépvizi Jánosné Nóbik Margit élt 85 évet,
Kocsi Sándorné Szabó Ilona élt 71 évet,
Benedek Lászlóné Szabó Margit élt 84 évet,
Szujó Ernőné Csurgó Erzsébet élt 70 évet,
Barta Gyula élt 94 évet,
Nagypál Barnabás élt 67 évet,
Jakab Károly élt 67 évet,
Barna Gábor élt 82 évet.

Nyugodjanak békében.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Bíró Attila István
(Kovács Mariann)

Molnár Ferenc Áron
(Makra Anita)

Székely István
(Pápai Zsanett)

Valócsik Larissza
(Kovács Erika)

Tisztelt Televíziónézők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúri Városi Televízió adása
adókarbantartás miatt időnként átmenetileg leáll.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

Tisztelettel: Bordács László felelős szerkesztő
Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitvatartás: H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
Vas: zárva
Várunk minden régi és új vendéget, kedves kiszolgálással, kulturált környezetben!

arTúr Fesztivál - 2017. augusztus 9-12.
Túri Vásár - 2017. augusztus 13.
ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
Február 10-16-ig:
Vasúti gyógyszertár:
Mezőtúr, Köztársaság út 1.
Tel: 06/56-350-637
Február 17-23-ig:
Újvárosi gyógyszertár:
Mezőtúr, VII. út. 13.
Tel: 06/56-350-111

Állatorvosi ügyelet:
Február 11-12-e:
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget út.
Tel: 06/20-975-1073
Február 18-19-e:
Dr.Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út 9.
Tel: 06/56/352-265, 06/30-963-5209
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Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
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