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Meghívó
A Mezőtúri Közművelődési
és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. 2017-ben is
megrendezi a
„Gyermeknapi
rajzkiállítást”.
A versenyre három – óvodás, alsó tagozatos, felső
tagozatos kategóriában –
vártuk a gyerekek rajzait.
Idei témánk:
Légy egészséges!
A rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának helye és
időpontja: Közösségi Ház
nagyterme
2017. május 26.(péntek)
délelőtt 10.00 óra.
A Gyermeknapi
program alatt
gyermeksziget
(ugrálóvár, trambulin,
szerencsehorgászat,
kézműveskedés,
mini vidámpark,
cirkuszi játszópark)
várja a gyermekeket!
A rendezvény főtámogatója
Mezőtúr Város
Önkormányzata.
Ezúton tájékoztatom
Önöket, hogy a Gyermeknap
megrendezésének idején
az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a
Fekete István utca
lezárásra kerül.
Mindenkit szeretettel vár a
Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú
Nonprofit Kft.
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Megkérdeztük...

Áprilisi testületi ülések témájában tartott sajtótájékoztatót
Herczeg Zsolt Mezőtúr város
polgármestere és Batta Attila
Viktor alpolgármester.
– Feladat-ellátási szerződés megszűntetéséről és a háziorvosi praxisjog elidegenítésére vonatkozó
bejelentésről is tárgyaltak. Mit
takar ez a napirendi pont?
H.Zs.: – Háziorvosi ellátásról van
szó, amely az önkormányzat feladatai közé tartozik. Az egyik háziorvosunk, dr. Imreh Zoltán doktor
úr nyugdíjba vonul. Ő értékesítette
a praxisát dr. Havasi Juditnak, így ő
lesz az új orvos az adott körzetben.
Imreh doktor úrnak ezúton is
köszönjük az áldozatos munkáját,
nagyon jó egészséget, valamint
hosszú boldog nyugdíjas éveket
kívánunk. Természetesen a doktornőt pedig szeretettel várjuk. Örülök,
hogy egy mezőtúri hölgy tér vissza

háziorvosként városunkba.
– A Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő KN Kft. és a
Mezőtúri Városfejlesztési Kft. tevékenységének 2016. évi kompenzálásáról is döntött a képviselő-testület. Mit tudhatunk erről?
H.Zs.: – Mindkét gazdasági társaság közfeladatot lát el. Az
Intézményellátó Kft. a legnagyobb
cégünk, amely az önkormányzatunk 100%-os tulajdonában van és
rendkívül sok tevékenységi körük
van. A Városfejlesztési Kft. pályázatokkal, projekt managementtel foglalkozik. Mindkettő veszteséget halmozott fel a feladatellátás során
2016-ban, ennek a pénzügyi kompenzálásáról beszéltünk. Hiszen
nagyon fontos, hogy ezek a társaságaink ne legyenek veszteségesek,
mert a pályázati lehetőségeknél ez
kizáró ok. Emiatt a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy a pénz-

„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe”
kerékpár regisztráció és Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
2017. május 20-án 09-12 óra között
Helyszíne: EFI Egészségnap, Mezőtúr Városi Oktatási Centrum
2017. május 23-án 13-15 óra
2017. május 24-én 10-12 óra
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.,
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr Szabadság tér 17.

Meghívó
A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt és családját
Takács Eszter fazekas, Szabó Zoltánné kerámiadíszítő
és Bencsik Márta szalmafonó, népi iparművész
közös kiállításának megnyitójára.
A megnyitó helyszíne, időpontja:
Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
2017. május 20.(szombat), 15 óra
A kiállítást megnyitja:
Dr. Nagy Molnár Miklós néprajzkutató

ügyi kompenzációt finanszírozza.
– A testületi ülést követően
Mezőtúr Város Önkormányzatának
Ideiglenes Bizottsága megtárgyalta
a civil szervezetek 2017. évi támogatását. Milyen döntés született?
H.Zs.: – Minden civil szervezet
munkája nagyon értékes az önkormányzat számára, ezért természetes számunkra, hogy lehetőségeinkhez képes támogatjuk tevékenységüket. A támogatások odaítélésekor
mérlegeltük azt, hogy az adott civilszervezet milyen tevékenységgel
foglalkozik, mi a jövőbeni célja,
mekkora a tagsága. A források korlátozottak, az idei költségvetésünknek megfelelően az idei évben 3
millió forintot tudtunk szétosztani.
– A városnapi rendezvények módosításáról is döntés született.
B.A.V.: – A június 3-ra tervezett
Városnapi Sportnapot több okból
kifolyólag kénytelenek voltunk egy

új időpontra áttenni, melyet később
határozunk meg.
– Zárt ülésen esett szó a pedagógusnapi kitüntetések adományozásáról. Idén milyen díjak kerültek kiosztásra?
B.A.V.: – A „Mezőtúr neveléséért,
oktatásáért díjra” nagyon sok jelölt
érkezett. Egy főt választott meg a
Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottság, amely döntést a testület
elfogadta. Elárulni nem szeretném
a díjazottak neveit, június 1-én, a
Pedagógus Napon vehetik majd át
ezeket az elismeréseket. Szintén
egyet lehet kiadni a „Mezőtúr gyermekeiért” elismerő díjból, ez esetben is megszületett a döntés. Az
„Életmű” díjra egy jelölés érkezett,
de sajnos ez nyugdíjhoz kötött és
az az illető, akit előterjesztettek
nem nyugdíjas korú, ezért ezt az
elismerést nem tudtuk kiadni.

Bodor Márti

Felhívás
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott és
többször módosított, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2011.(IV.15.) számú rendelet alapján a „Botyánszky
János” díj minden évben a június 16-ai Emberség Napja alkalmából kerül
átadásra. A díjat azok a személyek kaphatják, akik mezőtúri embertársukért, vagy embertársaikért való önzetlen emberségről, segítőkészségről
tesznek tanúbizonyságot és ezzel kiemelkedő példát mutatnak.
A „Botyánszky János” díj adományozására természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet javaslatot tehet 2017.
május 22-ig, melyet Mezőtúr Város Képviselő-testületének Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos
tér 1. címre) eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt
személy nevét, rövid életrajzát, valamint a javaslat részletes indokolását
legalább 1 legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelemben.
A beérkezett javaslatok alapján a díj odaítéléséről a képviselő-testület
dönt.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott
önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatalban
Árvai Nikoletta ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: arvai.nikoletta@
mezotur.hu) vagy a könyvtárban megtekinthető.

Herczeg Zsolt
polgármester

A kiállítás 2017. június 11-ig látogatható.

Közterületi fogadóóra

Meghívó

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• 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

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a
Városi Pedagógusnapi ünnepségre.
Az ünnepség ideje: 2017. június 1. (csütörtök) 16.00 óra
Helye: Közösségi Ház nagyterme (Szabadság tér 17.)
Ünnepi köszöntőt mond: Vasas István a Mezőtúri Református
Kollégium - Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda
főigazgatója.
Az ünnepi műsorban közreműködnek: a Mezőtúri Református
Kollégium - Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola tanulói.

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
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Megyei Tűzoltó nap

„Határok között határtalanul”
Nagy örömünkre szolgál, hogy
Mezőtúr Város Önkormányzata az
idei évben is sikeresen pályázott az
EACEA által kiírt „Európa a polgárokért” program keretein belül a
„Határok között határtalanul” című
testvértelepülési pályázatra (azonosító: 582740-CITIZ-1-2016-2-HUCITIZ-T).
Városunk
sokéves
testvértelepülési kapcsolatot ápol
határon túli, jórészt magyarlakta
településekkel: az erdélyi Árkossal
és Sepsikőröspatak-Kálnokkal, a
szlovákiai Sárosfával, a szerb
Törökbecsével, de büszkélkedhet a
l e n g ye l o r s z á g i
M a kow
Podhalanskival, a németországi
Weidával, az olaszországi Canellivel
létrejött és gondosan ápolt kapcsolatokkal is. Büszkeséggel tölt el
minket, hogy idén 25 éves
Sepsikőröspatak-Kálnokkal
és
Árkossal köttetett testvértelepülési
összefonódásunk, velük jött létre
legkorábban ez a baráti kapcsolat.
A találkozó augusztus 18-21.
között kerül megrendezése, melynek keretein belül lehetőség nyílik
arra, hogy a résztvevők határokon
átívelő kapcsolatokat építsenek ki,
erősítsenek tovább, megismertessék egymással saját hagyományaikat, kultúrájukat, az általuk beszélt
nyelveket. A találkozó alkalmával a
fiatalok megismerhetik az Európai
Unió működését, vitázhatnak az
Unió jövőjéről, kifejthetik tapasztalataikat, közösen megvalósított élő-

képként kirajzolhatják az Unió térképét, ami még tovább erősíti az
eggyé válás, az összetartozás érzését.
A pályázat megírása során figyelünk arra, hogy minden korosztály
érintve legyen a programok által,
ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy főként nehéz anyagi helyzetben élő gyerekek, fiatalok juthassanak el hozzánk a megvalósítás során. Az ide érkezők mindig
nagy érdeklődést tanúsítanak
városunk iránt, lenyűgözi őket a
panoráma, a Berettyó, a fazekasságunk, finom ételeink, vendégszeretetünk. Bátran mondhatjuk, hogy
itt otthon érzik magukat.
Külön öröm számunkra, hogy a
tavalyi évben hozzánk ellátogatók
lelkesen vettek részt az augusztus
20-i ünnepségen és osztoztak
velünk államalapítási ünnepünk
hagyományaiban. Reméljük az idei
évben is színesítik ünnepségünket
színvonalas műsoraikkal.
Egy testvértelepülési kapcsolat
akkor működik hatékonyan, ha a
felek kölcsönösen, több területen,
egész évben együttműködnek,
hiszen tudjuk, akkor lesz valamiből
nagy dolog, ha egymásból építkezünk.
A későbbiekben részletes tájékoztatást adunk a programról,
melyre szeretettel várjuk Önöket!

2017. május 3-án tartotta a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a
Tűzoltó
Napi
rendezvényét
Jászberényben. A jászság fővárosában éppen 140 éve alakult meg a
tűzoltó egylet, ez adott alkalmat
arra, hogy a Tűzoltónap jubileumi
ünneppel egészüljön ki.
A
jászberényi
Déryné
Rendezvényház dísztermében az
állomány, a megyei elöljárók és a
meghívott vendégek együtt tisztelegtek Szent Flórián hősiessége, és
az utódok helytállása előtt.
Matuska Zoltán tű. ezredes, igazgató is ezt a helytállást, s a tisztességet, elköteleződést méltatta ünnepi beszédében.
A tűzoltók védőszentjéhez, Szent
Flóriánhoz kötődő ünnepen elismerésben részesítették a megye legkiválóbb tűzoltóit.
Matuska Zoltán tű. ezredes,
megyei katasztrófavédelmi igazgató
elismerésben
részesítette
a
Mezőtúri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
állományából
Magda Sándor tű. főtörzsőrmester

Miklós, megyei közgyűlési alelnök
Liszkai Zoltán tű. ezredesnek, a

Mezőtúri
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Kirendeltségvezetőjének nyújtotta át a közgyűlés emlékplakettjét.
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere munkájuk elismeréseként jutalmazta Beke Lajos tű.

főtörzsőrmestert és Bíró Bálint tű.
törzsőrmestert.

Az ünnepség a jászberényi tűzoltólaktanyában folytatódott, ahol
koszorút helyeztek el Szent Flórián

Árvai Nikoletta

emlékfalánál.
Urat, majd a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendészeti és Közbiztonsági
Díj átadása következett. Berec Zsolt

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából 2017. június 4-én városi megemlékezést tart, melyre
tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit.

Mezőtúri Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

Tisztelt Lakosok!
Képviselői fogadóórára várom Önöket
május 24-én (szerdán) 16 órára.
Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel:
Programok: 16.00 órakor Városi megemlékezés a Kossuth Lajos téren
elhelyezett Országzászlónál.
Beszédet mond Berec Zsolt Miklós a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés alelnöke, a műsorban közreműködik a Siketek és
Nagyothallók Irodalmi Klubja, valamint a történelmi egyházak képviselői.
Ezt követően az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére
kerül sor.

Rózsa Endre
önkormányzati képviselő

Véradás
2017. május 31-én Véradás lesz a
Közösségi Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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Átadták a gyomaendrődi sajtüzemet
Bivalytejből gyártanak mozzarellát
kek előállításával foglalkozni a
Átadták a Bethlen Iskola
jövőben.
körösladányi út melletti tangazA nemzeti vidékstratégia célja,
daságában lévő gyomaendrődi hogy a vidéket versenyképessé, a
bivalytej-feldolgozó
üzemet ,,nemzet motorjává“ tegye, amihez
Gyomaendrődön április 29-én.
szemléletváltásra, minőségi alapanyag-termelésre, környezettudatosságra és
élelmiszerbiztonságra
van szükség - tette hozzá.
Az államtitkár elmondta: 63 iskola működik az
FM fenntartásában, arra
törekszenek, hogy ne
csak a fiatalok szakképÜnnepélyesen átadták a gyomaendrődi sajtüzemet zésére, hanem továbbA meglévő, de évek óta nem terképzésére is lehetőség legyen, ezért
melő üzemet mintegy 50 millió
ingyenessé teszik a második szakforintból újították fel, 35 milliót a
képzés megszerzését is. Úgy vélte,
Földm űvel ésügyi
Minisztérium
emelni kell az agráriumban dolgo(FM), 4,5 milliót az önkormányzat zók képzettségi szintjét, mert az
adott hozzá, de a Bethlen Gábor elmarad a más ágazatokban dolgoMezőgazdasági és Élelmiszeripari zókétól.
Szakképző Iskola és az olasz partneHerczeg Zsolt, Mezőtúr polgárrek is hozzájárultak a beruházáshoz.
mestere reményét fejezte ki, hogy a
Az üzemet olasz technológiával Jász-Nagykun-Szolnok
megyei
olasz sajtkészítő mester vezeti, városban tavaly alapított bivalytehárom munkavállalónak és szeplep és a gyomaendrődi tejfeldolgotembertől a diákoknak adva munzó növeli a térség megtartó erejét.
kát, mint duális képzőhely.
Toldi Balázs gyomaendrődi polNagy István, az FM parlamenti gármester szerint a jövőben a kapaállamtitkára elmondta: az üzem
citás bővítésére is szükség lehet,
jelentős hatással lehet a térség
mert a bivalytejből készült terméagráriumára, reményei szerint keknek széles piaca van bel- és külmind többen fognak majd állattarföldön egyaránt.
tással és kézműves tejipari terméDavidovics László, a Bethlen

Gábor
Mezőgazd asági
és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola
igazgatója az MTI-nek elmondta,
tejfeldolgozó és sajtmester képzésre kaptak engedélyt, szeptemberben indulnak a képzések. A sajtüzemmel együttműködve szeretnék a Kárpát-medencei magyarok
képzőhelyévé tenni az iskolát.

bivalytejből készült joghurtféléket
gyártanak majd, melyet a magyar
piacon akarnak értékesíteni.
Az üzem avató ünnepségén 25
fős olasz küldöttség is résztvett.
Közöttük volt az olasz mezőgazdasági minisztérium államtitkára,
Róma megye közgyűlésének mezőgazdasági tanácsosa és a római
Garibaldi Szakképző
Intézet igazgatója és
helyettese is.
Az üzem felújításának elsődleges célja
oktatási szempontból a
helyi, regionális, országos és nemzetközi képzési központtá válás,
ahol a tanulni vágyók
Davidovics László igazgató, Herczeg Zsolt Mezőtúr
polgármestere és Takács Zoltán az Italiagro Kft.
és az átképzésben,
ügyvezetője
illetve továbbképzésCarlo Tiberi, a mezőtúri székheben résztvevő hallgatók korszerű
lyű magyar-olasz vegyesvállalat, az elméleti és gyakorlati ismereteket
Italiagro Kft. egyik ügyvezetője
szerezzenek a tejtermékgyártás és
elárulta: 2011 óta dolgoznak azon, sajtkészítés területén. A tejtermékhogy Mezőtúron bivalytelepet,
gyártó és sajtkészítő képzés oktatáGyomaendrődön pedig tejfeldolgosa ma Magyarországon nem biztosízó- és sajtüzemet hozzanak létre, tott. A képzés iránti igény azonban
ezzel egy új gazdasági szegmenst, a a környékbeli és helyi vállalkozók,
bivalymozzarella-készítést megteőstermelők között egyre nagyobb
remtsék Magyarországon.
mértékben jelentkezik. - mondta
Az üzemet az Italiagro Kft. bérli
lapunknak Davidovics László, a
és a mezőtúri bivalytelep tejét dolBethlen iskola igazgatója.
gozza fel, naponta 1000-1200 literHornok Ernő
nyit. Elsősorban bivalymozzarellát
Forrás: Szó-Beszéd
és ricottát, kisebb mennyiségben
Gyomaendrőd

Húsvét a Kézműves Házban
A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör új, népi hagyományokon alapuló programmal
lepte meg a mezőtúriakat. Baracsiné
Takács Elvira által népi ünnepi
díszekbe
öltözött
Kézműves
Házban, kellemes környezetben,
vidám hangulatban várták a hímző
asszonyok, lányok a locsolókat. A
terített ünnepi asztalon tradícionális
húsvéti ételeket: sonkát, tojást,
sárga túrót legetett kóstolgatni az
elmaradhatatlan fonott kaláccsal.
Természetesen sütemények zárták
az ételek sorát, melyek az ügyes
asszonyi kezeket dícsérték. Az idelátogató felnőttek, gyerekek megismerkedhettek a húsvéti népszokásokkal, képek segítségével felelevenítettük a népi locsolkodást, a festett hímes tojás változatos formáit
és elbeszéltük az ünnep keresztény

vonatkozását. A locsoló legényeket
tojással jutalmaztuk. A gyerekek
nagy örömmel keresték az udvaron
elrejtett csokitojásokat, festették a
főtt tojásokat a nekik tetsző színűre. Természetesen az errefelé is
hagyományos hagymahéjjal való
festést is kipróbáltuk. A kézműves
foglalkozásokba szívesen bekapcsolódtak a felnőttek is, sok-sok
kedves és szép, az adott ünnepet
idéző alkotás készült. Volt aki kézimunkázással, beszélgetéssel töltöt-

te el a napot. Nagy öröm számunkra, hogy a résztvevők jól érezték
magukat körünkben, érdeklődtek a
további programjaink iránt, amelyre szeretettel várjuk a jövőben is a
betérő vendégeket! Ezen felül minden kedden délután 15:00-18:00-ig
szívesen fogadjuk a kézimunka és a
hagyományőrzés iránt érdeklődőket a Kézműves Házban, várjuk
ötleteiket, kívánságaikat a jövendő
rendezvényekkel kapcsolatban.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a
szakköröm tagjainak, akik lelkesen dolgoztak egész nap, a
Közösségi Ház dolgozóinak,
Bordács László igazgató úrnak,
hogy munkájukkal, támogatásukkal létrjöhetett ez a szép rendezvény. 		 Csider Irén

szakkörvezető

Magyar Rendőrség
Napja
2017. április 28-án, Szolnokon
Szent György, a Magyar Rendőrség
Napja alkalmából a megyei rendőrfőkapitány és a megye településeinek polgármesterei nyújtottak
át elismeréseket a megye kiemelkedő rendőr dolgozóinak. Mezőtúr
Város Önkormányzata nevében
Herczeg Zsolt polgármester
Molnár Zsolt c. r. törzszászlóst és
Barna Imre r. törzszászlóst a város
közbiztonsága érdekében végzett
tevékenységéért részesítette elismerésben.

- Szerk. -

www.mkskft.hu
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Sikerrel pályázott Mezőtúr Város Önkormányzata
– 1,7 milliárd forint érkezik városunkba –

Mezőtúr városa sikeresen pályázott Területi -és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
pályázataira. E témában sajtótájékoztató keretein belül tájékoztatta
a lakosságot Boldog István országgyűlési képviselő és Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere.
A TOP pályázatain megtörténtek
az első döntések, amelyek több
mint 1,7 milliárd forinttal érintik
Mezőtúr városát is. – A 2014-2020as Európai Uniós költségvetési ciklushoz köthető fejlesztések kapcsán Mezőtúr ennél sokkal több
forrásra pályázott és reményeink
szerint meg is fogja azokat nyerni.
Hiszen csak ebben a programban
valószínűleg több mint 3 milliárd
forint pályázati összeg lesz a mezőtúri fejlesztések összege. Ezen
kívül még egyéb EFOP és más
Európai Uniós pályázatokon is részt
vesz a város. Így elmondhatjuk,
hogy 2019-ig várhatóan mintegy 5-6
milliárd forint értékű fejlesztési
program érkezik Mezőtúrra. –
mondta el Boldog István a sajtótájékoztatón. – Hozzá kell tennem,
hogy nem csak az önkormányzat
nyert most a TOP pályázatokon,
hanem a Mezőtúri Református
Egyház is a nagytemplom felújítá-

sára majdnem 300 millió forintot.
Ilyen mértékű felújítás 50 éve nem
volt a templomon. Ez is egy jelentős
fejlesztés.
Országgyűlési képviselő úr hozzátette, hogy több milliárd forintról
döntött Magyarország Kormánya, a
körzetünkbe több mint 15 milliárd
forint érkezik majd. – Köszönöm
mindenki munkáját, köszönöm a
polgármestereknek, a tervezőknek,
a projektek kitalálóinak az összefogást, valamint a Jász – Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzat és
Magyarország Kormányának támogatását. – hangzott el a sajtótájékoztatón.
A már beadott 13 pályázatból
most 6 darab projekt kapcsán érkezett értesítés a Jász - Nagykun Szolnok Megyei Államkincstár
Igazgatóságától, amely között
elutasított pályázat nincs. A munkaügyi paktum pályázatánál már
korábban volt eredményhirdetés,
itt 322 millió forintot nyertünk,
melyből járási szinten valósul meg
a projekt.
– A Zöldváros kialakítása elnevezésű pályázatunk közel 500 millió
forint támogatásban részesült, ez a
közterületeket tartalmazza, például
a Ligeti-tó környékét, az Erzsébet-

Nagykunsági Hagyományőrző Nap (Mezőtúr)

ligetet, a Katolikus Templom környezetét érinti, valamint a
Vadászház felújítása is szerepel
benne. A foglalkoztatás és az életminőség javítására 90 millió forintot
nyertünk el, ez a bölcsőde fejlesztéséről szól. Ez a felújítás azt is magában foglalja, hogy egy csoportszobával bővítjük a bölcsődénket, a
jelenlegi 48 férőhelyről 60 férőhelyre fog emelkedni a befogadó létszám. Ezzel párhuzamosan egy
energetikai korszerűsítést is tartalmaz a projekt. Nagy öröm számomra, hogy az idősek ellátása terén is
eredményes volt a pályázatunk. Egy
másik projektünk arról szól, hogy a
Makk József utcában – ahol jelenleg
2 önkormányzati épület áll, ezek
bontása után – 60 millió forintból
egy új Idősek napközi otthonának
építését valósítjuk meg. Ennél a
témánál meg kell említeni, hogy az
Áchim utcai ingatlan már olyan
leromlott állapotban van, hogy ez a
beruházás azt az ingatlant fogja
kiváltani. A Fenntartható települési
közlekedés fejlesztés című projektünk kerékpárút építéséről szól. A
kelet-nyugati kerékpárút megépítésére önkormányzatunk 448 162 000
Ft-ot nyert el. Ez a Sugár út végétől
a Kossuth térig épül meg. Települési

Pusztai Zsolt a Túri Fazekas Múzeum
igazgatója, az említett egyesület kulturális tagja előadást tartott Mezőtúr
helyi értékeiről, helyi kincseiről.
Hallhattunk énekszót, citerát, verset,
láthattunk udvarhelyszéki, felcsíki,
moldvai és magyar néptáncot, gyermek körtáncot és kézműves munkákat a játszóházban.
A program díszvendége a Burus
Ella Mária által vezetett szentegyházi
(Erdély, Hargita megye) Reménység
gyermek táncegyüttese és a
Kiskunsági Hagyományőrző, Kézműves és Turisztikai Egyesület volt.

Dr. Barancsi Ágnes
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
JNSZ megyei területi felelős

Bodor Márti

Csipkerózsika
2017. május 3-án egy rendhagyó
előadásban lehetett része a Városi
Színházterembe látogató gyermekeknek.

2017. április 24-én a mezőtúri
Közösségi Ház adott otthont a
Nagykunsági Hagyományőrző Nap
rendezvénynek. A program legfőbb
célja a nagykunsági és az erdélyi
„kultúrközösség” kialakítása, a helyi
identitástudat növelése valamint a
fenntarthatóság biztosítása volt. A
nagykunság kultur egységében rendkívül gazdag népzenei, néptánc, prózai és népi játék elemekkel találkozhatunk. Mi sem volt jobb bizonyíték
erre,
mint
a
Nagykunsági
Hagyományőrző Nap program kínálata. Dr. Barancsi Ágnes a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat JászNagykun-Szolnok megyei területi
felelőse köszöntötte a jelenlévőket.

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése címet viseli a következő
projektünk. Itt mi a belvízrendszerünk korszerűsítését céloztuk meg,
amely a Csabai-Wagner utcát és környezetét érinti 277 millió forint
összeggel. A hatodik pályázatunk a
jelenlegi
eredményhirdetések
között a Főiskolai konyha felújítását
foglalja magába. Ebben az esetben
arról van szó, hogy jelenleg a közétkeztetést ellátó konyhánk a Kilián
lakótelepen működik. Nemrégiben
volt egy ellenőrzés, amely számos
hiányosságot tárt fel, amelynek
helyreállítása nagyságrendileg 10
millió forintba kerülne. Ezért külön
öröm ez a projekt, így a meglévő
főiskolai konyha 60 millió forintos
felújítása után a közétkeztetést biztosító konyhánk átköltözik majd. –
ismertette Herczeg Zsolt a nyertes
pályázatokat.
Polgármester úr a sajtótájékoztató
végén megköszönte Magyarország
Kormánya és Boldog István képviselő úr támogatását. A támogatási
szerződések megkötését, a tervezési
folyamatok lezárását és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően hamarosan elindulhatnak a beruházások városunkban.

A VSG Táncszínház járt nálunk
egy interaktív táncmesével, amely a
mindenki
által
jól
ismert
Csipkerózsika mesét dolgozza fel,
azonban a jól megszokott mesejátékoktól eltérően ezúttal táncművészek formálták meg és játszották el
a közismert karaktereket. A mesejátékot klasszikus zene kísérte, a
mese narrátora Kautzky Armand.

Orosz A.

MUK – Márciusban Újra Kezdjük!
A Városi Színházteremben 2017.
május 12-én Meskó Zsolt középiskolás diákoknak mutatta be 56-os
ihletésű új darabját.
A MUK-Márciusban Újra Kezdjük
mozgalom 1956 utóéletének kevésbé ismert fejezete. A színházi előadás három résztvevőn keresztül
idézi fel 1957 márciusának eseményeit. A korabeli tárgyalási jegyzőkönyvek, újságcikkek, visszaemlé-

kezések alapján születő dokumentum-dráma szereplői a korszak
valódi hőseinek életújait idézik
meg, ezzel bepillantást engedve a
darab nézőinek.
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság
támogatja.

Orosz A.
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A helyi termékek a megyék „kincsei”

Dr. Bene Ildikó Jász-NagykunSzolnok megyei fejlesztési miniszteri biztos országgyűlési képviselő
fővédnöksége
alatt
zajlott
Mezőtúron a Polgármesteri Hivatal
Dísztermében a 2017. április 26-án
rendezett Vidékfejlesztési Fórum,
melynek fő témaköre a helyi termékek jelentősége volt.
A mezőtúri Daloló Pacsirták és a
Méhecske gyermek citera zenekar
fellépését követően Herczeg Zsolt
Mezőtúr Város polgármestere és
Kovács Sándor a Jász-NagykunSzolnok megyei közgyűlés elnöke
méltatták a Nagykunság sokszínűségét, gazdagságát.
Dr.
Mezei
Dávid
a
Miniszterelnökség
AgrárVidékfejlesztésért
Felelős
Államtitkárság helyettes államtitkára előadásában bemutatta a
Vidékfejlesztési Program célját, fontosabb ismérveit. Szakáli István

Loránd
a
Földművelésügyi
Minisztérium Környezetügyért,
Agrárfejlesztésért
és
Hungarikumokért
Felelős
Államtitkárság helyettes államtitkára a Hungarikumok és a
Tanyafejlesztési Program helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepét taglalta. Ifj. Hubai Imre a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
vidékfejlesztésért felelős alelnöke
előadásában kiemelte, hogy a
vidékfejlesztésre komplexen kell
tekinteni, nem szabad területekre
tagolni. Része a közösségfejlesztés,

a gazdaságépítés, a turizmus, a szociális kérdések.
Pallóné Dr. Kisérdi Imola a
Földművelésügyi Minisztérium
Eredetvédelmi Osztály osztályvezetője, a HÍR Bíráló Bizottság elnöke
Jász-Nagykun-Szolnok megyei jó
példák bemutatásával világított rá
az eredetvédelem és a védjegyek
jelentőségére. Molnár Lajos Milán
az Aba-Novák Agóra ügyvezető
igazgatója „A jóízű kapcsolatok
ereje a szolnoki Agóra Helyi Termék
Vásár bemutatása” címmel prezentálta a megye székhelyen havonta

megrendezett helyi termelő vásár
jelentőségét. Dr. Barancsi Ágnes a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Jász-Nagykun-Szolnok
megyei
területi felelőse a szakmai nap zárásaként bemutatta a Nagykunsági
Ízek és Termékek védjegy és minőségbiztosítási rendszert.
A rendezvényt helyi termelő
vásár kísérte. A program megvalósítására „A Nagykunság kézműves
hálózatának kiépítése, értékteremtő
minőségbiztosítási és védjegy rendszer bevezetése” című tanyafejlesztési pályázat nyújtott lehetőséget.
Rövid összefoglaló:
https://youtu.be/N_
NBM7EOFkY

Dr. Barancsi Ágnes
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
területi felelőse

Kitüntették a mezőtúri őstermelőket
2017. április 26-án Mezőtúron a
Városháza Dísztermében rendezett
Vidékfejlesztési Fórumon adták át
kitüntetésüket a Nagykunsági Izek
és Termékek védjegy rendszeréhez
tartozó őstermelőknek. Munkájuk
elismeréséül Dr. Mezei Dávid a
Miniszterelnökség
AgrárVidékfejlesztésért
Felelős
Államtitkárság helyettes államtitkára, Dr. Bene Ildikó Jász-NagykunSzolnok megyei fejlesztési miniszteri
biztos, országgyűlési képviselő gratuláltak a 3 generáció díjazottjainak.
A dísztányérok Patkós Erika fazekas
mester keze munkáját dicsérik.
Sőrés Antal és Sőrés Antalné a
80’-as évek elejétől kezdtek el kertészkedéssel foglalkozni, jelenleg
„0,5 magyar hold területen” gazdál-

kodnak Mezőtúr térségében. A
saját, bio minőségű termésüket leginkább frissen, nyersen értékesítik,
míg a maradék alapanyagot adalékanyagok nélkül szörpöket, befőtteket, ivóleveket, savanyúság készítésre használják. Sőrés Antal most
töltötte a 72. míg neje a 70. életévét.
Jelenleg 50 éves házasok. Isten
Éltesse őket egészségben, boldog-

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Önkormányzata a tulajdonában álló Mezőtúr,külterületi
01299 hrsz-ú, 15 ha 6276 m2 területű, valamint a 01502/5 hrsz-ú, 6 ha, 903
m2 területű ingatlanok 2017. évi fűtermését értékesíti.
Az összegszerű ajánlatot legkésőbb 2017. május 25. (szerda) 16,00 óráig
írásban, lezárt borítékban kell benyújtani személyesen a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal (5400 Mezőtúr Kossuth tér 1.) titkárságán, vagy
postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám alatti címre. A borítékra
írják rá: „Árajánlat a 01299 hrsz-ú kaszálóra.”, illetve „Árajánlat a 01502/5
hrsz-ú kaszálóra.”
Mezőtúr, 2017. május 15.

Herczeg Zsolt
polgármester

ságban!
Életük derekán járó Csala Mihály
és Csala Mihályné 1995 óta nevelnek szarvasmarhát. A tejet friss tejként ill. tejfölként, sajtként, túró formájában értékesítik. Gyakran járnak
rendezvényekre, gyermekeik szívesen segítenek a munkákban. 2012ben a XIV. Gyomandrődi sajt-és
túrófesztiválon II. és III. helyezést

nyertek a paprikás sajtjaikkal.
Móga Péter és Móga Melinda fiatal gazdák 11 éve laknak tanyán.
Jelenleg 70 méhcsaládjuk, konyhakertjük, zömmel őshonos baromfi,
kecske, nyúl állományuk, szántójuk, legelőjük és erdőjük van.
Mindezek fedezik a hús-, tojás-, tej-,
fa-, gyümölcs –és zöldség szükségletüket. Szabadtartásból származó
baromfit és tojást is értékesítenek.
Jelenleg fő ágazatuk a méhészet és
a méhészeti termékek előállítása.
Munkájukhoz sok sikert, kitartást, „jó” piacot, sok elégedett
vásárlót kívánunk!
Dr. Barancsi Ágnes
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
JNSZ megyei területi felelős

A Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti
Iskolája
felvételt hirdet a 2017/18-as tanévre!
IDŐPONTJA:
2017. május 22-24-éig (hétfő-szerda)
16.00-18.00 óra között.
HELYSZÍN:
5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zs. utca 39/a

A művészeti iskola nevelőtestülete
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Rákóczisok II. Rákóczi Ferenc nyomában

A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 40 hetedik osztályos diákja
vett részt a Határtalanul program
pályázati támogatásával egy feledhetetlen felvidéki kiránduláson
április 26-28-ig.
Célunk az volt, hogy tanulóink
megismerjék a Felvidék Rákóczi
családhoz köthető emlékeit, történelmi nyomait, és e tájegység kulturális és természeti értékeit. Utunk
során építeni tudtunk a gyermekeink előzetesen megszerzett ismereteire, hiszen a diákok feladata volt
(tételhúzással) felkészülni az utazás helyszíneinek nevezetességeiből. Gyönyörű állomásokat érintettünk kirándulásunkon:
1.
nap:
Rozsnyó
és
Krasznahorkaváralja
Rozsnyón a gazdag történelmi
múlttal rendelkező főteret tekintettük meg. Az ilyen városkákra szokás mondani, joggal, hogy egy igazi
ékszerdoboz hatalmas hársfáival és

csodálatos
épületeivel.
Krasznahorka váránál nem éreztünk akadályt a „vár bevételére”,
annak ellenére sem, hogy még mindig nem fejeződtek be a kastély felújítási munkálatai.

szóló, különleges élményt jelent.
Lőcsén sajnos csak kevés időt
tudtunk eltölteni, de a „fekete
város” szépséges főtere, a városháza és a szégyenketrec megtekintése
izgalmas volt.

2. nap: Késmárk és Lőcse
Késmárk egyszerűen varázslatos!
A nemrég felújított hangulatos terei,
sétáló útjai és a késmárki vár valódi
időutazást nyújtanak. Méltán a
Felvidék legfestőibb városai közé
sorolják. A Magas-Tátra hófödte
hegycsúcsait látni pedig egy életre

3. nap: Kassa
Az utolsó napon Kassa nevezetességeit kerestük fel és látogatást
tettünk a magyar iskolában is, a
Márai Sándor Általános és
Középiskolában.
Különös hatással volt diákjaink
számára a Szent Erzsébet-dóm főol-

tára és az altemplomban II. Rákóczi
Ferenc kriptájának megkoszorúzása. (Ezúton köszönet Herbály
Kálmán úr felajánlásának.) A székesegyház idegenvezetőjétől a
Himnusz szép elénekléséért ajándékba kaptuk a toronylátogatás
lehetőségét, így 160 lépcső megmászása után pazar látványával tárult
elénk Kassa. A Rákócziakról gyűjtött ismereteinket tovább gazdagíthattuk a Rodostói-házban. A
Miklós-börtönben pedig történelmi
időutazásunk végállomásaként a
város históriáját és a kínzókamra
eszközeit bemutató kiállítást nézhettünk meg. Kassa főutcáján sétálgatni még kissé fáradtan is fantasztikus volt.
Nagyon jól éreztük magunkat
ezen a három napon a Felvidéken,
ez a kirándulás „Határtalanul” jó
volt!

Bánné Gaudi Éva és Kecséné
Varga Beáta

Tisztelt Érdeklődők!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket
Mezőtúr Város
Önkormányzatának
és a Mezőtúri Közösségi Háznak köszönhetően
2017. május 22-től újra indul a mezőtúri Tourinform
irodában az ajándéktárgyak értékesítése!
Megvásárolhatóak
lesznek
kulcstartók,
tollak,
hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek,
például a Mezőtúr Képeskönyv.
Továbbra is szeretettel várjuk Önöket ingyenes turisztikai
kiadványokkal, információkkal!

Kalán Hajni
Irodavezető
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A 112 életet menthet. Felelőtlen hívással ne kockáztassa mások életét!

Ha vészhelyzet állt elő, hívja a
készenléti szervek – a mentők, a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv
és az általános rendőri feladatok
ellátására létrehozott szerv –, elérését biztosító, ingyenesen hívható,
alábbi hívószámokat:
• 104 (a mentők)
• 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv)
• 107 (az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv)
• 112 (egységes európai segélyhívó szám)
Mi a vészhelyzet?
Olyan ember, állat, műszaki
hiba, elemi erő, természeti esemény, baleset, betegség vagy élettani körülmény okozta helyzet, ami
az életben, testi épségben, anyagi
javakban okozott kárral, illetve a
természetes és mesterséges környezet fokozott megrongálásával vagy
ezek veszélyeztetésével jár, és amelyet a segélyt kérő személy, illetve a
környezetében lévők a készenléti
szervek helyszíni segítsége nélkül
önállóan megoldani nem képesek.
A nap 24 órájában az országban
két hívásfogadó központ szakképzett híváskezelői fogadják a segélyhívásokat.
A vészhelyzet szubjektív fogalom, így nem lehet pontosan meghatározni, hogy mikor tárcsázza a
segélyhívószámokat. Néhány példa
arra vonatkozóan, hogy a készenléti szerveknek milyen esetekben van
intézkedési kötelezettségük.
Hívja a segélyhívószámokat
minden olyan esetben, ha

• közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett nagy
mennyiségű vért veszít, láthatóan
nem kap levegőt, eszméletvesztés
után nem tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállíthatatlan vérzés), zavarttá válik,
nem lehet vele kommunikálni, önilletve közveszélyes;
• súlyos, emberi élet(ek)et
veszélyeztető közúti, légi, vasúti,
vízi balesetet lát vagy annak résztvevője;
• több ember halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés
vagy kábítószer-túladagolása esetén, radioaktív sugárzás, vagy
veszélyes anyag kiáramlása miatt;
• az állampolgárok életében
jelentős fennakadás, emberi
élet(ek)et veszélyeztető esemény
történt (tűz, földrengés, árvíz,
viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges meteorológiai
helyzet);
• valamilyen bűncselekmény
szemtanúja, sértettje (például:
emberölés, fegyveres rablás, lopás,
garázdaság, verekedés);
• eltűnt vagy öngyilkos szándékú
személy megtalálásához kér segítséget, ismeretlen kisgyermek megtalálásáról, kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy
állatról, rendkívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról van információja;
• a közlekedési jelzések megrongálódását, működésképtelenségét
vagy egyéb vészhelyzeteket (példá-

ul: gyerekek köveket dobálnak az
autóútra), közlekedési akadályokat
(például: közút veszélyes szennyeződése), közüzemi zavarokat (például: leszakadt veszélyes, szikrázó
villanyvezeték, úttestre kidőlt fa,
ami a közlekedést akadályozza)
észlel a bejelentő;
• rendkívüli halál történik (például: vízből kivetett elhunyt személy
megtalálása), körözött vagy elővezetni kívánt személy, vagy körözött
tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről
van információja, talált tárgyról,
elhagyott gyanús csomagról, állatról, esetleg álrendőrök, házaló ügynökök, házaló adománygyűjtők
működéséről van tudomása.
A hívásfogadó bejelentkezését
követően a következőket mondja el:
Még ha felfokozott érzelmi állapotban is van, egy esemény bejelentésekor próbáljon nyugodt
maradni és a problémát tisztán,
világosan, a hívásfogadó kérdéseire
válaszolva megfogalmazni: Mi történt? Mikor történt? Hol történt?
Kivel történt? Hogyan történt?
Ahhoz, hogy a hívásfogadó segíteni tudjon Önnek a következő
információkra lesz szükség:
• Az Ön neve és visszahívható
telefonszáma
•Az esemény lehető legpontosabb helyszínének meghatározása
Város, utca, házszám, emelet,
ajtó, vagy közlekedési baleset esetén a pontos útszám, km szelvény,
útirány, amennyiben pontosan nem
tudja a helyszínt, körülírással próbálja meghatározni.
• Az esemény
rövid, lényegre
törő pontos leírása, elmagyarázása
Milyen bűncselekmény,
vagy
veszélyhelyzet áll
fenn? Vannak-e
sérültek? Ha igen,
milyen mértékű a
sérülés? Ki a
sérült?
Például: közúti
közlekedési baleset esetén: hány
autó
ütközött
össze,
van-e
sérült, ha igen
milyen mértékű a

sérülése (súlyos vagy kevésbé
súlyos), van-e beszorult személy a
gépjárműben, ha igen ki tudják-e
szabadítani, vagy segítségre lesz
szükség,
fogalmi
akadályt
képez(nek)-e a jármű(vek), folyik-e
valami a gépjárműből.
Betörés esetén: mikor történhetett (napokkal vagy órákkal korábban, esetleg még folyamatban van);
látja-e még a betörőt, ha igen személyleírást tud-e adni róla, tudja-e
követni, illetve követi-e.
Mikor NE hívja a 112-t!!!
• Ne hívja, ha általános, tudakozó jellegű kérdése van (például:
ügyfélszolgálatok hatáskörébe tartozó ügyek, általános és különleges
tudakozók által megadható elérhetőségek, egyéb információk);
• Ne hívja forgalmi információk,
időjárás-jelentés, vagy egyéb általános tájékoztatással kapcsolatosan
(például: kisebb műszaki meghibásodások, csőrepedés; kisebb áramkimaradások);
• Ne hívja, ha szemmel láthatóan nincs vészhelyzet és nem igényel sürgős beavatkozást az eset
(például: kidőlt fa, ami nem képez
közúti akadályt, nem veszélyeztet
emberi életet, egészséget);
• Ne hívja, ha unatkozik, szórakozni vagy beszélgetni szeretne.
Az indokolatlan hívások túlterhelik a rendszert, ezzel veszélyeztetve olyan emberek életét,
vagyontárgyait, akik valóban
segítségre szorulnak.
Aki az egységes európai segélyhívó számot, illetve a nemzeti segélyhívó számot annak rendeltetésétől
eltérő célból, szándékosan felhív,
szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetőjével szemben 5000
forinttól 150 000 forintig terjedő
pénzbírság, illetve közérdekű
munka büntetés kiszabására kerülhet sor.
NÉHÁNY PERC IS SZÁMÍT!
NE TERHELJE A RENDSZERT
FELESLEGESEN!
Ön is kerülhet olyan helyzetbe,
amikor a készenléti szervek
gyors reagálásán múlhat az élete.

Forrás: www.police.hu
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Tolnai Sándor (1933-2017)

Tolnai Sándor fiatal korában...

„Kitűzte sápadt lobogóját a halál”
– jutott eszembe a Shakespeareidézet, amikor utolsó útjára kísértük Tolnai Sándor bácsit az alsórészi temetőben. Ismét elment egy
patrióta mezőtúri közülünk. Azon
idős túriak sora lett egy fővel kevesebb, akik még látták, milyen volt
városunk a hatvanas években.
Ekkor még változatlanul abban az
állapotában létezett, mint a harmincas években. Mára az a régi Mezőtúr
szinte teljesen megváltozott. Az új,

emeletes épületek átformálták azomint energetikus helyezkedett el,
kat a valamikori kedves vidéki utcaemellett villanyszerelő szakoktatóképeket. A hajdanában szekérforgaként is dolgozott. 1974-től a
lomra méretezett Dózsa György Mezőtúri Téglagyár dolgozója volt,
(Erdődy) úton is hatalmas kamioinnen ment nyugdíjba.
nok jönnek-mennek. Ezek azonban
A rendszerváltás már érett férficsak külsőségek: a legnagyobb válként találta. Társaival (Bagdán
tozás mégis az, hogy egymás után András, Kun Imre, Szigethy József,
távoznak el közülünk azok, akik és mások) megalapította a
biztos tájékozódási pontként segíFüggetlen Kisgazdapárt helyi szertettek eligazodni ebben a mai,
vezetét, mely akkor az első alterna„csámpás, konok világban”.
tív párt volt az MSZMP mellett. A
Ilyen igazodási pont volt Tolnai
közélet mellett nyugdíjasként, mint
Sándor. Mint nemzedékéből a legparasztgazda a földműveléssel fogtöbben, Tolnai Sándor is mezőtúri
lalkozott. Gazdatársai tisztelték,
gazdálkodó család gyermekeként
kikérték tanácsát.
született 1933. szeptember 27-én. A
Református Népiskolába járt, ahol az
első osztályban ötvenhárman tanultak Nóbik Lajos tanító úr kezei alatt.
Gyermekként tanúja volt a II.
világháborús mezőtúri harcoknak,
fiatal korában elszenvedője a
Rákosi-kor egyéniséget és nemzetet
sorvasztó politikájának; átélte a Sándor bácsi unokái körében
mezőtúri ’56-os forradalom eseméFeleségével, Menzel Erikával
nyeit. Felnőttként a TITÁSZ-nál,
1960-ban kötött házasságot, akit 31

évi házasság után, 1991-ben veszített el. Május 11-én két lánya, Erika
és Zita, valamint hat unokája búcsúzott az édesapától, nagyapától.
Achs Károly gimnáziumi tanár az
elhunytban apósát tisztelte.

...és idős korában

Sándor bácsival idősebb korában
volt szerencsém többször is hos�szabban beszélgetni. Mindig higgadtan formált véleményt, élénk
szellemű, egyenes embernek ismertem meg. Horatius szavaival
elmondhatjuk róla: Justum et
tenacem propositi virum, azaz: igaz
és állhatatos férfiú.

Bodorik Sándor

Hasznos rikácsolók
Úgy is mondhatnám, hogy azok a
különös pöttyös madarak (tyúkfélék), a gyöngyösök. Sokan nem
ismerik ezt az Afrikából származó
baromfit, mely még a 13. században
jelen volt hazánkban elsősorban
díszmadárként. A 19. században
terjedt el országszerte nagyon ízletes és roppant tápláló, könnyen
emészthető húsa miatt.
Kint a tanyán mi is tartottunk
gyöngyit. Tíz év körüli kislány voltam, amikor egy forró nyári napon
sötétkék-fehér pettyes ruhácskámban üldögéltem a nagy eperfa
árnyékában. A gyöngyik körém
telepedtek. Édesanyám mosolyogva
jegyezte meg, hogy tetszik nekik a
ruhám, mert az ő tollruhájuk is
hasonló színű. Amikor nem tűzött
már oly erősen a Nap, a madarak
válaszoltak a beszédemre, hogy:
„lukács, takács, lukács, takács…”.
Egyébként ijedős természetűek és
ilyenkor nagy rikácsolásba kezdenek, s könnyedén felrepülnek.
Éjszaka alvóhelyként a nagy akácfák ágait kedvelik.
Felemelően jó érzés tölt el, amikor manapság szépen rendezett,
gondozott tanyát látok. Eszembe
jut a réges-régen tanult kis vers:

„Lombos fák közt magyar tanya,
Tele kinccsel az udvara,
Ha így lenne minden tanyán,
Sohse lenne bánat talán.”

Gyöngytyúkok szedegetnek

A tanya házi asszonya kedvencei egy
csoportjával

A csugari állomás bejárója mentén ilyen takaros, nagy hozzáértéssel, szorgalommal fenntartott gazdaságot, Takácsék birtokát látjuk.
Erzsike és Sándor szigorúan
biotermelést folytatnak, hagyományosan. Igazi tanyai hangulat: csirkék, gyöngyik, pulykák bogarásznak szabadon, kis boci szopik, két
kis barika cumizik, mert anyjuk
nem szoptatja őket. Kacsa hápog,
kakas kukorékolás jelzi a hajnalt,
majd a növekvő búzavetésben még
néha pitty-palattyot ismételget a fürjecske, mely nagyon védett madár.

Mesterségesen is tenyésztik, ám ez
igen körülményes, a természetes
környezet pótolhatatlan számára.
Egykor a fürj-ételek a szultán, a császár, a vezetőkörök kiváltsága volt.
Ma is luxus árú! – Annyi biztos,
hogy a gyöngyi húsa, tojása nagyon
gazdag tápanyagokban, kitűnő az
íze elsősorban levesnek csigatésztával. Egyetlen gyöngytyúk húsa kb.
10 db fürjnek felel meg. A gyöngyi
tartása igen előnyös, ha szabadon
élhet, bogarászhat. Erzsikéék
csugari tanyáján ez adott tényező. A
közeli erdősáv kitűnő élőhely ugyan
számukra, de a túlszaporodott
rókák nagy károkat okoznak. Hej
vadászok, vadászok...!
A nagy tér, a szabadság az életeleme. Nagyon sok káros rovart elpusztít, legel is és magvakat szedeget.
Mindezek kölcsönzik húsának ízletességét, kiváló minőségét. A természet kincsei köszönnek benne vis�sza. Megfizethető áron vásárolható
a szerényebb konyhát vezető családok számára is. Így nem csupán
ünnepi alkalmakra, vagy lábadozó
betegek erősítésére, hanem bármikor ajánlatos a fogyasztása. Nem
zsíros, nagyon egészséges.
Azt tapasztalom, hogy a feledés

homályába kissé eltakarta az
ősanyáink, ősapáink által jól ismert
és kedvelt gyöngyöshúst. A tanyavilág felszámolása ebben is közrejátszott. Úgy gondolom, hogy még
hungarikum is lehetne, vagy turista
csalogató.
Múltunk hagyománytöredékei
sok rejtőzködő kincset zárnak
magukba, melyek előcsalogatása
bár elég sikeres, de elnyomja azokat a modern, divatos konyhatechnika. Az egyik Zala megyei faluban
– idézve a múlt értékeit – bivalyborjú máját sütötték ki zsírban a legegyszerűbb fűszerezéssel és burgonya-paprika körettel. A bivalytejből
szintén egyedi jellegű termékeket
készítenek. – Városunkban a tanyai
hagyományos ételek sokaságához
érdemes visszanyúlni. A táj jelleg, a
kisebb tájegységre jellemző változatosság új ismereteket tárhat fel
számunkra. Csak néhány példát
említek, melyek elkészítése családonként is változhat: kakaspaprikás
paraszt galuskával, töltött galamb,
tejbe lebbencs, tanyai levetlen,
laposborsó füstölt disznónyúljával,
disznótoros hájastészta (kakasta-

Folyt. 13. old.

2017. május 19.
réj), csíramálé, kukoricamálé,
köleskása, paraszt-túróslepény, női
szeszély, húzott rétesek…
Természetesen minden ételt
bionyersanyagból kell elkészíteni
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nagy-nagy szakértelemmel. A gyöngyös, az ősi pöttyös madár már csupán hab lenne a híres mezőtúri tortán (fesztiválon)!

Tóth Boldizsárné

Mezőtúri Európa Bajnok az EWUF II. Wing Chun
Európa Bajnokságán Grúziában
Május 13-16-ig került megrendezésre
Grúzia
fővárosában,
Tbilisziben az EWUF II. Wing Chun
Európa Bajnokság, melyre a Magyar
Wushu válogatott tagjaiként három
versenyző indult a Mezőtúri Wing
Chun Kung Fu Harcművészeti
Sportegyesülettől. Név szerint
Márki Károly, Márki Réka és Pápai
Bernadette.
A Bajnokságra 14 ország több
mint 400 versenyzője nevezett. A
13-i reggeli megnyitó után hamarosan elkezdődtek a puszta kezes
forma
gyakorlat
versenyek.
Elsőként Pápai Bernadette mutatta
be a Chum Kiu formát mellyel az
előkelő 6. helyen végzett, majd

Máki Réka volt a páston szintén a
Chum Kiu gyakorlattal a 8. helyre
jutott. A szombati nap utolsó
Mezőtúri versenyzője Márki Károly
volt a senior férfi kategóriában ahol
a dobogó harmadik helyére
küzdötte fel magát.
Vasárnap a verseny a fegyveres
kategóriákkal folytatódott ahol Márki
Réka a kardformával 10. helyen, majd
Márki Károly szintén kardformával
első helyen végzett. Így Karcsi senior
férfi wing chun pillangó kardforma
Európa Bajnoka lett! A versenyzőink
16-án érkeztek haza a 2017 év legnagyobb kihívásáról.
Gratulálunk ezekhez a kiváló eredményekhez!
Sifu Pápai károly

Az öt napon, mint kísérő, felvigyázó, pszichiáter, fodrász, segédedző vehettem részt, ugyanakkor
szülőként is, hiszen az én fiam is a
csapat tagja! Mint kísérő, elmondhatom, 22 gyerekkel nem egyszerű
elindulni bárhová is mész velük
egyszerre! Állítsd kettes sorba Őket!
Talán meg tudod számolni mindenki megvan-e? Mindenkin van-e megfelelő öltözék, ha hideg van,
hozott-e mindenki sapkát, mert
ugye anyu-apu nem venné jó néven,
ha betegen mennénk haza!
Úszócuccot hozott-e mindenki
magával? Törülköző, papucs, szemüveg, úszósapka, úszógatya vagy
dressz? Természetesen ezt napi kétszer, mert ugye reggeli és délutáni
edzések voltak! Ja, és persze vacsorázni is mentünk minden este, noha
oda úszócucc nem kellett! Néha úgy
mentünk ebédelni, mint a kiscsikók, akik kiszabadultak a karámból,
aztán ahogy teltek a napok, úgy
fáradtak és láss csodát szót fogadva,
szépen sorban tudtunk haladni!
Felvigyázóként szerencsém volt
megismerni a gyerekeket egy kicsit.
Az edzések a kicsiknek már az első
nap „vacogós” volt, mivel 26 fokos
volt a víz! Amíg a nagyok a második
órájukat edzették, én a meleg vízben
felvigyáztam Őket, hogy ne történjen

semmi baj, és hogy jól érezzék magukat! Ez alatt beszélgettünk vagy csak
néztem Őket hogyan játszanak! Hol
együtt, hol külön kis csoportokká
alakultak. Fiú-lányok, kisebbeknagyobbak! De jó volt nézni, ahogyan felszabadultan játszanak, ugrálnak, megbeszélik, miért szeretne
majd Vékony Patrik tanyát venni a
spórolt pénzéből, ha felnő, hogyan
szereti Gonda Zolika a tesóját, Zitát!
Sőrés Lujza miért kedveli a fülbevalókat és Ugrai Niki kistesója milyen
aranyos! Sorolhatnám még a kis
anekdotákat, természetesen nem
tudtam mindet megjegyezni, de állíthatom, korukhoz képest, vagy, hogy
ki milyen családban nő fel, nagyon
aranyos, beszédes, érdeklődő, barátságos és nyílt gyerekekkel tölthettem
ezt az öt napot!
„Pszichiáter” voltam, amikor
esténként eltört a mécses, ami után
a szülők telefonáltak! Vigasztaltam
Őket és ölelgettem anyu helyett,
már akit kellett! A lelkükre beszéltem, hogy milyen büszkék lesznek a
szüleik, ha végig csinálják ezt a
hetet! Mert ugye volt olyan gyerek,
aki még sosem aludt máshol, csak
otthon! Rohantam, amikor az egyik
kislány beverte a lábát a zuhanyzó
keretébe és elláttam sebtapasszal!
Kibékítettem Őket, amikor a

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
Az Invictus Úszó és Vízilabda SC Mezőtúri Úszószakosztálya kis létszámú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő, haladó és
extra haladó szinten, délelőtt, vagy délután az alábbi turnus kezdetekkel:
I.: 2017.06.19.-től Dorka nénivel
II.: 2017.06.26.-tól Peti bácsival
III.: 2017.07.03.-tól Dorka nénivel
IV.: 2017.07.10.-től Peti bácsival
V.: 2017.08.01.-től Dorka nénivel
VI.: 2017.08.07.-től Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Baukó Péter:
06 70 333-9851,
Kéki Dorottya:
06 30 658-3022

NAPKÖZIS TÁBOROK A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
Az Invictus Úszó és Vízilabda SC 5 napos úszó- és vízilabda napközis
táborokat szervez a Mezőtúri Strandfürdőben az alábbi turnus kezdetekkel:
I.: 2017.06.19.-től 		
II.: 2017.06.26.-tól
III.: 2017.07.03.-tól
IV.: 2017.07.10.-től
V.: 2017.07.17.-től 		
VI.: 2017.08.01.-től
VII.: 2017.08.07.-től
VIII.: 2017.08.14.-től

A részletekről érdeklődni-, illetve
jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Pályi Norbert:
Kéki Dorottya:
Baukó Péter:

06 20 266-6309
06 30 658-3022
06 70 333-9851

Úszó Edzőtábor
nagyobb piszkálta a kisebbet és
elmagyaráztam miért is fontos,
hogy a nagyobbak akár példaképek
legyenek a kisebbek számára!
Rábeszéltem egy kislányt, hogy
mégis csak jó lenne, ha nem enné
meg pénteken a hazainduláskor a
táska alján megtalált szendvicset,
amit az anyukája hétfőn rakott el
neki! Lebeszéltem az egyik kisfiút
arról, hogy kolbászt vigyen az egyik
közeli ABC-ből, haza, ajándékként a
szüleinek! Szaladtam akkor is, amikor „kigyulladt a ház” címszóval
rontottak be hozzánk! Teát melegítettek a műanyag aljú kannában a
villanyfőzőn. Semmi nem történt,
csak kicsit büdös volt a konyhában!
Fodrászként is megálltam a
helyem úgy érzem! Minden nap, kétszer szárítottuk a hajakat, volt, hogy
lánc-szárításban! Hajcsavarás a
törölközővel, borzolás és jöhetett a
hajszárító! Egymás után, szalagmunkában! Kész, mehetsz fésülködni!
Segédedző is voltam, miután
kifagytak a kicsik a nagymedencéből 1 óra edzés után! Irány a melegebb víz, kétszer 10 hossz mell!
Vagy a szárazföldön 5x5 guggolás!
Fekvőtámasz,
egy-kettő!
Szorgalmasan csinálták, csak ne
kelljen tovább a hideg vízben edzeni! A nagyobbak bírták a „kikép-

zést” nem fáztak!
Szülőként elmondhatom, hogy
büszkeség tölt el, mivel a saját szememmel láthattam mennyi munka
és kitartás kell a gyerekek részéről
és az edző részéről is a sporthoz!
Minden feladatot végigcsináltak és
lesték az edző szavait, még ha néha
cserfesebbek is voltak a kelleténél!
Kitartottak akkor is, amikor 40 perc
után dideregve kérdezték „mennyi
van még?” Reggel egy óra a kicsiknek, a nagyoknak kettő. Délután
szintén ugyanezzel a beosztással
úsztak! Esténként, a vacsora után
még volt kedvük fogócskázni és
ordítozni a tó körül! Ezek szerint
van energiájuk, rengeteg! Volt, akik
kártyáztak a fogócska helyett vagy
csak a táblagépet nyomogatták!
Takarítottak, merthogy tisztaság
legyen a szobákban, vagy naplót
írtak a történtekről! Szerettem ezt a
hetet, egyszerűen csak szerettem
velük lenni! (bár a pedagógusok
máshogyan vélekednek, tudom)
Mindegyiket lehet szeretni valamiért, dicsérni vagy összeszidni, mert
nem jól csinált meg egy feladatot!
Büszkék vagyunk rájuk és bármikor
elvinnénk, elvisszük Őket a lehetőségektől függően!

Sólyom Anikó
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közéleti lap

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

Eszinger Imre
(Lapatinszki Kitti)

Gyalog Dávid
(Szarka Eszter)

Katona Kornél
(Tímár Nikolett)

Kovács Lilien
(Mender Annamária)

Sőrés Bálint
(Bányai Anna)

Szabó Péter
(Szekeres Gyöngyi)

Vig Bence
(Tyukodi Renáta)

Virág Andor
(Dr. Vizdák Márta)

ELHUNYTAK
Tolnai Sándor élt 83 évet,
Szilágyi Lászlóné Boldog Ilona élt 78 évet,
Boldog Mihály élt 75 évet,
Virág Sándor élt 87 évet,
Iván Sándor élt 67 évet ,
Papp Ferenc József élt 86 évet,
Boda Lajos élt 95 évet,
Bondár Károlyné Lakatos Katalin
élt 89 évet,
Répási Istvánné Andrási Ilona élt 77 évet,
Dr. Fehér Lajos élt 90 évet,
Mlinárcsek Mihályné Nyemecz Erzsébet
élt 91 évet,
Kovács Sándor élt 56 évet.

Nyugodjanak békében.
arTúr Fesztivál - 2017. augusztus 9-12.
Túri Vásár - 2017. augusztus 13.
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Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli, ügyviteli és tanácsadói
szolgáltatást.
Várjuk leendő ügyfeleinket! Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth
Lajos út 33 szám alatt találja!
Telefon: 06/66-789-322 vagy 06/70-327-4707

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Május 19-25-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445
Május 26- június 1-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Május 20-21-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Május 27-28-án
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265;06/30/977-0936

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG
Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1.
Telefon: 06/56 350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06/30 963-2733

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

Lapzárta: 2017. május 24. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

