
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XC. évfolyam 24. szám 2018. december 7.

 Csiganap Mezőtúron 5. old.

 Kézműves játszóház és vásár 4. old.

 Vágányzári információ 2. old.

 Jótékonysági adománygyűjtés 10. old. 

 Meseíró pályázat 7. old.

 Túri kezecskék az agyagban 6. old

December 2-án kezdetét vette 
advent, az ünnepi készülődés, a 
várakozás időszaka. Mezőtúron a 
hagyományokhoz híven az első 
gyertyagyújtást a Városháza dísz-
termében tartották meg. 

Mihalina László lelkész-elnök úr 
a mezőtúri Református Egyház 
nevében és Fülöp Mónika lelkész 
az Evangélikus Egyház nevében 
áldotta meg a város adventi koszo-
rúját, melynek első gyertyáját 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere gyújtotta meg. Ezután 
Bíróné Sáfár Anikó „Mezőtúr 
Kultúrájáért” díj 2018. évi kitünte-

tettje osztotta meg adventi gondola-
tait a teltházas közönséggel. 

A program a Kossuth Lajos 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola műsorával folyta-
tódott, akik énekes és irodalmi 
összeállítással köszöntötték a tél 
legszebb ünnepét. 

A rendezvény a Városháza dísz-

kivilágításának felkapcsolásával 
zárult, majd a Városháza előtt 
Veress Róbert és támogatói ingye-
nes meleg étellel és itallal várták a 
közönséget.

Veres Nikoletta

Gyertyagyújtás advent első vasárnapján

Már hagyomány városunkban, 
hogy óvodás és általános iskolás 
gyermekek öltöztetik ünnepi 
díszbe a Közösségi Ház és a 
Városháza fenyőfáját.

Idén november 28-án délelőtt a 
Közösségi Ház fenyőfájának feldí-
szítésében a Csoda-Vár Óvoda kis 
ovisai segítettek, akik egy műsorral 
is készültek, melyben karácsonyi 
dallamok csendültek fel. Batta 
Attila Viktor Mezőtúr város alpol-
gármestere köszöntötte a gyerme-
keket, majd szaloncukorral kedves-

kedett az óvodásoknak, ezt követő-
en Herczeg Zsolt polgármester is 
köszöntet mondott a csoportnak.

Másnap a Katolikus Általános 
Iskola tanulói varázsoltak ünnepi 
hangulatot a Városháza épületében 
és kézzel készített színes díszekkel 
ékesítették a felállított fenyőfát. A 
gyerekek a díszítést követően ver-
ses, dalos előadással kedveskedtek. 
Polgármester úr ez alkalommal is 
szaloncukorral mondott köszöne-
tet.

Veres Nikoletta

Ünnepi pompa a Közösségi Házban és a Városházán

November 6-án a Belügy-
minisztériumban Pogácsás Tibor 
államtitkár úr kitüntető díjakat 
adott át a kimagasló teljesítményt 
nyújtó; a 2018-as közfoglalkozta-
tási programban résztvevő önkor-
mányzatoknak. Mezőtúr Város 
Önkormányzata is a 73 díjazott 
között volt. Az elismeréssel együtt 
10 millió forint támogatást kapott 
az önkormányzat eszközfejlesz-
tésre. 

Pappné Juhász Emília a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Nonprofit Kft. ügyvezetője elmond-
ta, hogy az országos elismerést 
azok az önkormányzatok nyerték el 
, akik a Start munkaprogramban 
kiemelkedően teljesítettek a szerve-
zés és a produktum tekintetében. 

Az elnyert 10 milliós támogatást 
meghatározott célokra lehet fordí-
tani, melynek keretében eszközfej-
lesztés valósul meg. A városüze-

meltetési feladatok ellátásához 
szükséges gépeket (lombszívó és 
utcaseprő gép, padkázógép ) vásá-
rolják meg az összegből, valamint 
egy multifunkcionális sütővel is 
gazdagodik az önkormányzat. 

Az ügyvezető kérdésünkre vála-
szolva kiemelte, hogy a közfoglal-
koztatást 2015 óta szervezi a 
Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Nonprofit Kft. 2016-
ban már kaptak egy hasonló díjat, 
mellyel négy millió forint támoga-
tás járt.  Ebben a négy esztendőben 
összesen több mint egy milliárd 
forintot nyert el sikeres pályázat 
keretében a társaság. Az összeg 
nagy részét a bérekre fordították, 
továbbá 230-240 millió forintból 
munkaruhákat vásároltak a közfog-
lalkoztatottaknak és az eszközpar-
kot fejlesztették, melyekkel szintén 
a közfoglalkoztatásban dolgozókat 
segítették. 

Az is nagy öröm a kft. számára, 
hogy immáron három éve minden 
évben meghívást kaptak mind a 
megyei, mind az országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításra. Az 
országos tárlatot idén Budapesten a 
Várkertben tartották meg, amelyen 
a mezőtúri termékek is bemutatás-
ra kerültek. 

Pappné Juhász Emília köszöne-
tét fejezi ki a közfoglalkoztatásban 
résztvevő dolgozóknak, akiknek 
értékteremtő munkája elismerése-
ként díjban részesülhettek 2018-
ban. 

Veres Nikoletta

Újabb elismerés
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon december 16.

Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra:  e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com  Tel.: 20/380-0709 
     Boldog István

országgyűlési Képviselő

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a 
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tag-
jai alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és 
vásárlások útján tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban 
fellelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újsá-
gokat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényké-
pezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-
nak, akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjte-
ménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánk-
ban hétköznap 9-12 óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik 
adományozási szándékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és 
feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a 
városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük.

Nem  csak a tárgyi emlékeket gyűjtjük , hanem a szellemi értékeket is, 
amely Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy 
elhallgatták, ugyanakkor fontos része a város történetének. 

Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes ado-
mányokkal gyarapították a gyűjteményt! 

Tisztelettel az egyesület nevében: 

Szabó András
egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

Vágányzári információ

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2018. december 09-től 2019. június 
14-ig Mezőtúr – Szarvas – Orosháza állomások között végzett 
pályakarbantartási munkák miatt a Mezőtúr – Orosháza – Mezőhegyes – 
Battonya vasútvonalon az alábbi módosított menetrend szerint közleked-
nek a vonatok. Mezőtúr – Szarvas és Szarvas – Orosháza állomások között
vonatpótló autóbuszok közlekednek.
A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási 
pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT 
+36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknál korábban nem elérhető, de a mai 
kornak megfelelő, és jogosan elvárható funkciókkal bővült az ügyfélki-
szolgálás: E-számla, mobil applikációs ügyintézés, vízcenter oldal, online 
bankkártyás fizetés.

Amint arról korábban tájékoztattuk Önöket, az új, korszerűbb integrált 
vállalatirányítási rendszerre történő átállás a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt.-nél 2018. júliusában megvalósult. Augusztus hónaptól 
kezdve elindult az alaptevékenységi számlák tömeges kibocsátása is. 
Sajnos az eltelt időben néhány előre nem látható technikai probléma 
lépett fel, melynek következtében az adatfeldolgozás jelenleg hosszabb 
időt vesz igénybe és esetenként előfordulhatnak téves adatok a számlák 
tartalmában is. Ennek tudható be az is, hogy a folyószámlákon közölt 
egyenleg nem minden esetben tükrözi a naprakész állapotot. Amennyiben 
Ön a számlabefizetéseit határidőn belül teljesíti, úgy Társaságunk felé 
tényleges tartozása nem áll fenn, a számlán megjelenő érték a banki fel-
dolgozás késedelmes volta miatt nem irányadó.

Kérjük, amennyiben fizetésigazolást igényel Társaságunktól, az aka-
dálytalan ügyintézés érdekében a befizetéseket igazoló dokumentumo-
kat szíveskedjék bemutatni, vagy az írásban benyújtott kérelem mellé 
csatolni.

A megnövekedett ügyfélforgalom miatt az ingyenesen hívható telefo-
nos ügyfélszolgálatunk, a Call Center korlátozottan elérhető, valamint az 
írásos megkeresések válaszadási határideje is hosszabb időt vehet igény-
be. Társaságunk a lehető legjelentősebb erőforrást bevonva, folyamato-
san azon dolgozik, hogy mielőbb rendeződjenek e fennakadások, és 
munkatársaink minél rövidebb időn belül a normál üzemszerű működés-
nek megfelelően tudják Felhasználóinkat az összes ügyintézési csatornán 
kiszolgálni.

Az átmeneti időben tapasztalt kellemetlenségekért szíves elnézését 
kérjük!
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Call Center: 06 80 205 157
E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Vízcenter: www.vizcenter.hu/trv/
Türelmét, megértését köszönve,

Tisztelettel:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. november 29-ei soros nyilvános 
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott: 
- Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról,
- az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésük-
ről szóló 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
- Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.
A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2018. december 4.

dr. Enyedi Mihály sk.
 jegyző              
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Az Országos Bírósági Hivatal 
Jablonszky Ferenc Program 
pályázatán nyertes Szolnoki 
Törvényszék 9.307.475 Ft-os épü-
letenergetikai és munkakörnye-
zet fejlesztést hajtott végre a 
Mezőtúri Járásbíróság épületén. 
A belső terek kifestettetése és az 
ablakok mázoltatása mellett Jász-
Nagykun-Szolnok Megye bírósági 
épületei között egyedülálló 
módon napelemes rendszert épít-
tettek ki, melynek köszönhetően 
többé nem kell villanyszámlát 
fizetni az épületben. Az ünnepé-
lyes átadót 2018. november 27-én 
tartották. 

Az OBH idén hetedik alkalommal 
hirdette meg a bírósági épületek 
korszerűsítését célzó Jablonszky 
Ferenc Programot, melyben a 
Kúria, az ítélőtáblák és a törvény-
székek bírósági épületek épület-
energetikai és munkakörnyezet-fej-
lesztő beruházások megvalósításá-
ra pályázhattak.

Az országban benyújtott 192 db 
pályázatból 76 db beruházás nyert 
támogatást összesen 532 millió Ft 
értékben. Ezek közül a Szolnoki 
Törvényszék 4 db nyertes pályáza-
tot tudhat magáénak, melyeknek 
köszönhetően 2018 őszén két Jász-
Nagykun-Szolnok megyei bírósági 
épület: a Mezőtúri és a Tiszafüredi 
Járásbíróság épülete, összesen 
22.312.315 Ft értékben újult meg.

Dr. Hajdu Anna, a Szolnoki 
Törvényszék elnökhelyettese és dr. 
Hankó Ferenc, a Mezőtúri 
Járásbíróság elnöke 2018. novem-
ber 27-én a Mezőtúri Járásbíróság 
épületében tartott ünnepségen 
együtt mutatták be a Mezőtúri 
Járásbíróság épületében megvaló-
sult fejlesztéseket. Beszédükben 
mindketten hangsúlyozták, hogy az 
épület megújulása jól példázza azt 
a dinamikus fejlődést, ami a magyar 
bírósági szervezetet az elmúlt hat 
évben jellemezte.

Szolnok, 2018. november 27.

Szolnoki Törvényszék 
Sajtóosztálya

Napelem is került a Mezőtúri Járásbíróság  

megszépült épületére

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKT 
ELŐREHALADÁSÁRÓL ÉS A MEGYE FOGLALKOZTATÁSI - GAZDASÁGI 
HELYZETÉRŐL TARTOTTAK TÁJÉKOZTATÓT A MEGYEHÁZÁN

Csaknem kétharmadához érkezett a TOP-5.1.115-JN1-2016-0001 kód-
számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című (másnéven megyei foglalkoz-
tatási paktum) projekt megvalósítása. Ezen alkalomból nyújtottak tájé-
koztatást a projektet megvalósító konzorcium tagjai 2018. november 
28-án a Megyeházán.

A 2016. szeptember 1 – 2020. február 29. között megvalósuló projekt 
1,339 milliárd Ft európai uniós támogatást nyert. A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Foglalkoztatási Paktum képzések szervezésével, a célcsoportnak 
és a munkáltatóknak nyújtott támogatásokkal, a helyi termékek készítésé-
nek és fogyasztásának ösztönzésével, a gyakorlatorientált szakképzések 
propagálásával járul hozzá a gazdaság valós igényeinek megfelelő szak-
képzett munkaerő biztosításához, a munkaerőhiány csökkentéséhez, illet-
ve a foglalkoztatási szint növeléséhez.

Ahogy azt a projekt főkedvezményezettje, Piroska Miklós, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, a konzorcium tag-
jai – a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal és a megyei önkor-
mányzati hivatal - valamint kiemelt szakmai partnerük, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megállapodást kötnek a pro-
jekt keretében gazdaságfejlesztési tevékenységük összehangolása érdeké-
ben. A megállapodás biztosítja, hogy valamennyi érintett a munkaerő-pia-
ci és gazdasági adatok lehető legszélesebb köréhez férjen hozzá, mely 
lehetővé teszi a hosszú távra szóló tervezést és biztosítja az együttműkö-
dés kereteit a projekt lezárta után is. 

2019. nyarára elkészül egy gazdaságfejlesztési és befektetésösztönzést 
segítő online adatbázis és erőforrástérkép, mely a megye valamennyi tele-
pülésére kiterjedően fogja összegyűjteni az adatokat és teszi hozzáférhető-
vé a befektetők számára.

Dr. Berkó Attila kormánymegbízott a projekt előrehaladását és indikátor 
teljesítését felvázoló tájékoztatójában elmondta, 445 fő álláskereső pro-
jektbe vonása valósult meg. Közülük 328 fő foglalkoztatásához nyújtottak 
bér- és járulék támogatást, és 112 fő munkaerő-piaci helyzetét javították 
képzési támogatással. Ez utóbbiak közül 33 fő képzése zárult le, akik szo-
ciális gondozó és ápoló, óvodai dajka, és nevelőszülői szakképesítést sze-
reztek, illetve vállalkozói ismeretek elsajátítását igazoló oklevelet kaptak.

Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke elmondta, 2017 az elmúlt 10 esztendő legsikeresebb 
gazdasági éve volt; 2387,4 milliárd Ft árbevétel realizálódott a megyében, 
mely 8,4%-os növekedést jelentett az előző évihez képest. A nemzetgazda-
sági ágazatok közül a feldolgozóipar érte el a legmagasabb teljesítményt 
(1645 milliárd Ft). Változatlanul a Jászság a determináló a megye gazdasá-
gában. A keresetek növekedésével összhangban javult a vásárlási erő, 
melynek köszönhetően a kereskedelem (363,5 milliárd Ft árbevétel) a 
második legmeghatározóbb gazdasági ág Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben.Harmadik helyen a mezőgazdaság (118 milliárd Ft, 11%-os növeke-
dés), negyedik helyen az építőipar (88 milliárd Ft feletti árbevétel, 30%-os 
növekedés), ötödik helyen a szolgáltatások állnak 85,8 milliárd Ft árbevé-
tellel (17% növekedés), hatodik helyen pedig a szállítás-raktározás áll a 
nemzetgazdasági ágak rangsorában (57 milliárd Ft árbevétel).Ez a hat 
nemzetgazdasági ág adja a megye összteljesítményének 98,5%-át.

A megyében előállított értékek mintegy 57%-át exportáljuk 1212 milliárd 
Ft nagyságrendben. Az export potenciál nagy része a Jászságban, Szolnok 
és Törökszentmiklós környékén összpontosul.

A termelés jövedelmezőségéről szólva elmondta, nagyon sikeres évet 
zártunk, hiszen az előző évi91,5 milliárd Ft-os nyereséggel szemben 202 
milliárd Ft-ot meghaladó a tevékenység nyereség tartalma. 

A működő vállalkozások 61,5%-a nyereséges, 30%-a veszteséges, 8,5%-a 
nullszaldóval dolgozik. Az előző évhez képest kb. 2%-kal javult a jövedel-
mező vállalkozások aránya, a veszteséges cégek száma pedig mintegy felé-
re csökkent. 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A foglalkoztatás helyzetéről szólva elmondta, a megyében körülbelül 66 
ezer fő körül stabilizálódott az elmúlt években a gazdaságban foglalkozta-
tottak száma. 

A számok igazolják, hogy a megye gazdasága gyarapodik annak ellené-
re, hogy a 2018. év első 3 negyedévének számait látva mérsékeltebb növe-
kedéssel számolhatunk. 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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A Gál Ferenc Főiskola és a Túri 
Fazekas Múzeum szervezésében 
adventi játszóházat és vásárt ren-
deztek december 2-án a Múzeum 
kiállító épületében.
Az egész napos programban kipró-
bálható volt az agyaggal való 
munka, a kerámiafestés, a szövés-
fonás alapfogásai, a méhviasz for-
mázása, valamint a mézeskalács 
készítés különböző módjai. A kéz-

műves foglalkozások nagyon jó 
hangulatban zajlottak, a résztvevő 
gyermekek nagyon aktívak és 
érdeklődők voltak. Az elkészült tár-
gyakat a kicsik és nagyok haza 
vihették, illetve a kézművesek 
munkáiból vásárolni is lehetett. 

Veres Nikoletta

Kézműves játszóház és vásár

Kézműves Karácsonyi Vásár
A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör az előző évhez hasonlóan 
immár harmadik alkalommal rendezi meg Kézműves Karácsonyi Vásárát 
december 8-án és 15-én 9-től 16 óráig a Kézműves Házban. 
A helyi kézművességet kívánják megismertetni a lakosság körében. Idén is 
szívesen látják a látogatókat egy kis enni-innivalóval. A vásárt ingyenes 
kézműveskedéssel színesítik, amelyet a helyi kézművesek és a 
Díszítőművészeti Szakkör tagjai segítségével valósítanak meg.

Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok 20. Túri Találkozója
A hagyományokhoz híven ez évben is megrendezik a fiatal citerások részé-
re a találkozót, melyen idén is lehetőség van térségi és országos minősítést 
kérni. Az eseménynek a Kossuth Lajos Általános Iskola aulája ad otthont 
december 8-án 15 órától. 
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A Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület, az Újvárosi 
Hagyományőrző Klub és a 
Mongol-Agrár Népdalkör közös 
szervezésében tartották meg a 
csigatészta készítésének hagyo-
mányait felelevenítő folyamatot 
bemutató rendezvényt november 
16-án a Közösségi Házban. A 
közös csigatészta készítésre 
immáron negyedik alkalommal 
invitálták a szervezők az érdeklő-
dőket. 

Az eseményen Szabó András a 
Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület elnöke mondott beszé-
det, aki kiemelte, hogy a csigatész-
ta készítés Mezőtúr város értéktárá-
nak egyik eleme. 

A Csiganapon Batta Attila Viktor 
alpolgármester is részt vett, aki 

Mezőtúr Város Önkormányzata 
nevében köszöntötte a megjelente-
ket, valamint maga is kipróbálta a 
csigakészítő bordát és a csigavasat. 
A régi eszközöket a gyermekek is 
kipróbálhatták, hiszen idén is fon-
tos szempont volt a szervezők 
részéről az, hogy a tésztakészítés 
hagyományát a fiatal korosztály is 
megismerje, így iskolás osztályokat 
is vendégül láttak.

Az eseményen az Újvárosi 
Általános Iskola néptáncosai is fel-
léptek továbbá a nap folyamán a 
citeramuzsika se maradhatott el. 

A program nagyon jó hangulat-
ban ért véget, az Újvárosi 
Hagyományőrző Klub jóvoltából 
mindenki megkóstolhatta az igazi 
„csigalevest”. 

Veres Nikoletta

Csiganap Mezőtúron
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„Húzd. Húzd! Egy, kettő, három, 
négy! Kormányos, most jobbra, 
most balra!” - hangzottak el a csa-
patmunka jegyében a fenti utasítá-
sok a Tisza-tó hajóktól védett ter-
mészetvédelmi területén. A Teleki 
negyven kollégista tanulója és két 
pedagógusa szánta el magát, hogy 
október 17-én, egy kivételesen szép 
őszi napon kipróbálja a vezetett 
kenutúrát. 
A társaságból mindenkinek az első 
bevetése volt ez a kenuzás terüle-
tén. Félve a Tisza-tó hideg vizének 
testközeli élményétől, a lehető leg-
nagyobb figyelmet fordítottunk 
evezőtársainkra. Összhangba kerül-
ni és egyensúlyban maradni -  folya-
matos koncentrációt igényelt, s ter-

mészetesen a fizikai erőpróbát sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül. A 

nádasokkal, alagútszerűen benyúló 
lombkoronákkal tarkított eldugott 
vízi ösvényeken igazán úgy érez-
hettük, hogy a madárcsicsergés rit-
musára együtt lebegünk a vízzel. 
Kis időre a természet részévé vál-
tunk. A mintegy hat kilométer hosz-

szú túraútvonalat csapatunk másfél 
óra alatt teljesítette. Bár nem mond-
hatjuk, hogy mindenki megúszta 
szárazon, de néhány vizes cipőn és 
nadrágszáron kívül nem árulkodott 
más a vízi kalandunkról. 
Kirándulásunkat a Poroszlói 
Ökocentrumban folytattuk. 3D-s 
mozi hozta szinte megfogható 
közelségbe a Tisza-tó ökosziszté-
máját. A különleges filmélmény 
után megnéztük a vidrák látvány-
etetését, végigsétáltunk Európa leg-
nagyobb édesvízi akváriumán, 
hatalmas tokfélék és vizák alatt, lát-
tunk kormoránreptetést, szabad-
időnkben pedig bejártuk a centrum 
parkját. Érdekes kérdésekre keres-
tük a választ az 1884-ben épült táj-

házban, majd próbára tettük egyen-
súlyérzékünket a vízi játszótéren. 
Programunkat idegenvezetéssel 
zártuk. Utunk a főépületben talál-
ható akváriumrendszereken keresz-
tül vezetett, ahol megismertük a 
Tisza-tó környezetének élővilágát. 
Az élményekben gazdag nap után a 
reggel még gyerekzsivajtól hangos 
buszcsendesen robogott Mezőtúr 
felé. A természetben töltött kalan-
dos napon kitartásból, együttműkö-
désből és fegyelmezettségből ötös-
re vizsgázott a koleszos csapat.

K.Z.
Karcagi SZC Teleki Blanka 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma

Szárazföldi és vízi kalandok Poroszlón

Az Újvárosi Iskola K-ART 
(Külvárosi–Art) vizuális szakkörö-
seivel szeptembertől december ele-
jéig keddenként különleges foglal-
kozásokra járunk. A Karcagi 
Tankerületi Központ által kiírt 
szakmai programok és jó gyakorla-
tok alkalmazása és elterjesztése 
belső pályázat keretében,a „Túri 
kezecskék az agyagban” című sike-
res projektünk révén városunk 
fazekassághoz kötődő emléke-ivel, 
helyeivel ismerkednek meg a gyere-
kek. Mezőtúr több fazekasával is 
találkozunk, akik rövid időre a gye-
rekek tanítói lesznek.Mindezen 
közben az agyaggal és az agyag for-
málásával is megbarátkoznak a 
szakköröseink. A kezecskék ebben 
a nemes anyagban, Mezőtúr ara-
nyában tevékenykedtek/nek hét 
másfél órás foglalkozáson keresz-
tül.

A „sáraranyt”, Mezőtúr egyik leg-
fontosabb anyagát használták egy-
kor tégla- és cserépgyártásra, meg-
annyi használati és díszedény 
készítésére. A síkburkolótégla és a 
vályogtégla mellett a ma már rene-
szánszát élő kemence készítésénél 

is nélkülözhetetlen ez az anyag. A 
mezőtúri fazekasság élő értéktá-
runk szerves részét képezi, s talán a 
sár valóban válhatna a városunk 
jelenlegi aranyává is…

Eddig is fontos témaköre volt a 
formázás az általam tartott vizuális 
kultúraóráknak, szakköri foglalko-
zásoknak. Az órák anyagai között 
mindig szerepelt az agyagozás, per-
sze ha sikerült agyaghoz jutnunk. 
Most e „Túri kezecskék az agyag-
ban” program némi ötletet, lendüle-
tet is adhat a városunknak, és talán 
folytatásra is ösztönözhet az agyag 
köré csoportosított elméleti és főleg 
gyakorlatból álló blokkunk. 
Remélem, sikerül felmutatni, fenn-
tartani Mezőtúr értékeiből is egy 
szeletet…

Akit érdekelnek az alkotói idő-
szakunk eme részletei, megtalálhat 
bennünket hétről hétre friss anyag-
gal a Facebook/ Újvárosi Iskola 
oldalain. Itt próbálunk jelentkezni 
fotókkal és írásokkal is Péterfy 
Brigitta tehetségsegítő, kísérő peda-
gógus segítségével.https://www.
facebook.com/ujvarosimezotur/

Decemberben szerény kiállítás-
sal kívánunk bemutatkozni a város-
lakóknak, bár a túri kezecskék 
közül többen csak most érintettek 
először agyagot.

Mezőtúr, 2018. 11. 12.

Nagy Ferenc K-ART 
szakkörvezető

Jó Gyakorlat készítője/
megvalósítója

Túri kezecskék az agyagban

Ismét volt az Újvárosi Iskolában 
egy kedves, őszinte, vidám osz-
tálytalálkozó, ez évben már a 
negyedik alkalommal. A 60 éves, 
az 50 éves, a 45 éves találkozók 
után november 24-én és a 35 évvel 
ezelőtt végzett „gyerekeket” szer-
vezte össze Botos Andrea. 

Az úgynevezett templom alatti 
épületben lévő egykori tanter-
münkben három pedagógus: Nagy 
Józsefné Korom Katalin, Veres 
Gyuláné Varga Eszter, és Kiss 
Imréné Mikes Éva megnyitó és visz-
szaemlékező szavai után ők szá-
moltak be életük alakulásáról. Az 
emlékezés a vigadóban folytatódott 
családias hangulatban egy nagyon 
finom ebéd mellett, amely után a 
feloldódott légkörben, -már 4 óra 
után- egy koncert részesei is lehet-
tünk, mert az osztály egyik tagja 
Pályi Zsuzsi, -aki a Dalvarázs társu-
latnak is tagja, -egy valóságos kon-
certet rögtönzött, zenével, és mik-
rofonnal, nagy-nagy sikerrel, mely 
a találkozót még maradandóbb 
élménnyé tette. Köszönet ez úton is 
érte. 

Elmondhatom tanártársaim 
nevében is, hogy jól eső érzés 
tudni, hogy az egykori 
„gyerekek”nem felejtik, hogy a 

tudáshoz vezető út hol kezdődött, 
annak első állomásai hova kötik 
őket, kiktől kapták a szigorú, követ-
kezetes, emberséges és sokszor 
vidám tanításokat. Szívükben hord-
ják, és emlékeikhez hűek. –Azt is 
tudjuk-, -talán Gárdonyi után-, 
hogy a „falak ereje nem a kőben rej-

lik „.Ezt az erőt képviseljétek még 
nagyon-nagyon sokáig.

Megemlítem még, (nem minden-
ki tudja) hogy az 50 éves találkozó, 
A, B, és C osztálya emléktáblát is 
állíott az iskola főépületének udvari 
falára, majd elültetett három emlék-
fát az újvárosi templom kertjébe. 
Reméljük, hogy a kis csemeték meg 
fognak eredni- és „baleset”sem éri 
őket. 

Az osztálytalálkozók megszerve-
zése nem kis feladat. Ezúton is 
megköszönjük az Alma Mater nevé-
ben a szervezők önfeláldozó mun-
káját, és kívánunk ezúton is még 
sok szép emlékű találkozót. Az élet 
nehézségeinek viseléséhez bölcs 
türelmet, egymáshoz megértő sze-
retetet. 
Az iskola, és minden egykori taná-
raitok nevében is szeretettel: 

Kiss Imréné Mikes Éva 
ny. rajz-földrajz sz. tanár

Az Újvárosi iskola osztálytalálkozói 2018
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A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
szervezésében első alkalommal 
rendeztünk meseíró pályázatot, 
melynek eredményhirdetését 
november 15-én tartottuk meg a 
Közösségi Házban. Mezőtúrról, 
Kétpóról és Túrkevéről is érkez-
tek nevezések a pályázatra.

A versenyre a meséket hagyomá-
nyos, népmesei stíluselemek fel-
használásával vártuk . A pályamun-
kákat szakértőkből álló zsűri (Veres 
Gyuláné tanárnő, Bíró Sándorné 

tanárnő és a zsűri elnöke Salánki 
Anikó tanárnő) pontozta és értékel-
te. A november 15-ei eredményhir-
detésen a legjobban sikerült mesék 
íróit láttuk vendégül, akik emlék-
lappal, oklevéllel és jutalomkönyv-
vel térhettek haza. 

Az eseményen Salánki Anikó a 
zsűri elnöke értékelte a meséket. 

Emléklapot és ajándékot vehetett 
át:
- Patkós Máté 5. osztály (Mezőtúri 
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola)

- Kovács Tímea 6. osztály (Mezőtúri 
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola)
- Barna Blanka 8. osztály (Mezőtúri 
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola)
- Farkas János Máté 6. osztály 
(Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda, Kétpó)
- Árvai Zsófia Anna 4. osztály 
(Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Túrkeve)

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
különdíjában részesült:
- Pete Gvendolin Enikő 3. osztály 
(Mezőtúri Kossuth Lajos Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola)
- Tóth Virág Fruzsina 6. osztály  
(Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda, Kétpó)

Kiemelkedő eredményükért két 
pályázatot díjazott a zsűri: 
- Barna Szabolcs, Tóth Bence, Papp 

Ádám 4. osztály (Petőfi Sándor 
Általános Iskola , Túrkeve)
- Nagy Martin 6. osztály (Mezőtúri 
Református Kollégium)

A legjobban sikerült munkák 
olvashatóak lesznek a Mezőtúr és 
Vidéke  2019. januári lapszámában. 

Gratulálunk a legjobb meseíróknak 
és köszönjük mindenkinek a rész-
vételt. 

 
Veres Nikoletta

Meseíró pályázat

Minden gyermek egyedi és egysze-
ri. Az egyedi jegyekre és képessé-
gekre épülő, differenciált, egyénre 
szabott nevelés elve alapján tervez-
zük, a tehetség fejlesztését szolgáló 
tevékenységeket. A megvalósítás 
óvodai formája a műhely. A gyer-
mekek, érdeklődési területeinek, 
speciális adottságainak feltérképe-
zése, megfigyelési szempontsor 
segítségével történik, mely eredmé-
nyeként eldönthető a gyermekek 
megfelelő műhelybe válogatása.
Óvodánkban a 2018/2019 nevelési 
évben az alábbi műhelyek indul-
tak.

Dobbantóra tehetségműhely: A 
Magyar Mozgáskotta Módszer alap-
jaira épül. A foglalkozás az óvodás-
korú gyermekek legfőbb tevékeny-
ségéből indul ki: a mozgásból és a 
játékból és ezek együttes alkalma-
zásával kívánja a gyermekek komp-
lex fejlődését elősegíteni. A 
Mozgáskotta módszer során hasz-
nált eszközök természetes anya-
gokból készülnek, színben és for-
mában gazdagok, mindemellett 
meglepően egyszerűek, de a kotta-
szerűen megjelenített mozgásfel-
adatok, kihívásra készteti a gyerme-
keket.

Klasszikus balett tehetségmű-
hely (2019. januárjától): Célunk a 
klasszikus mozgásművészet alapja-

inak megismertetése a gyerekekkel. 
A koordinációs készség fejlesztése. 
Zenei, művészi érzék fejlesztése 
differenciált tanulásformával. 
Improvizatív mozgás, kognitív 
képességek fejlesztése. Feladatunk 
a gyermekek átlagon felüli mozgás-
adottságának és képességének fel-
tárása, motivációs bázisának, krea-
tív adottságainak megismerése.
 Zenevarázs tehetségműhely: 
Célunk, hogy a gyermekek ismerjék 
meg a zenei fogalmakat, ritmusne-
veket és tudják is alkalmazni azo-
kat. Próbáljanak egyszerű dallamo-
kat hangszerekkel, kottaolvasással 
egybekötve lejátszani. Törekszünk 
arra, hogy a gyermekeket minél 
több zenei inger érje, hiszen ez 
által alakul ki zenei ízlésük. Játékos 
módszerek és színes eszközök 
segítségével ismerik meg a gyere-
kek a kottát, a kotta olvasásának 
alapjait, majd a hangszereken 
(metalofon, csengő) való lejátszá-
sát.
 Mesekuckó tehetségműhely: 
Célunk, hogy a népmesék által 
szerzett meseélményen keresztül a 
gyermekek képzelete fantáziája, a 
belső képalakítása fejlődjön. A sok-
színű műhelyfoglalkozások során, 
a gyermekek érzelmi intelligenciá-
jának, esztétikai, erkölcsi érzelmé-
nek gazdagítása, személyiségének 

formálása. Törekszünk arra, hogy a 
gyermekekben erősödjön a népme-
sék iránti szeretet, a magyar és más 
népek meséi iránt egyaránt. A 
műhelyfoglalkozásokon fejlesztjük 
a gyermekek szókincsét, a képze-
letvilágukat, memóriájukat, kifeje-
zőkészségüket, figyelmük tartóssá-
gát.

„Így tedd rá” tehetségműhely: 
Célunk, hogy alapozódjon meg a 
táncos mozgás, az erre irányuló fel-
adatok segítségével. A közös élmé-
nyek, a jó hangulat során, alakuljon 
ki a magyar néptánc iránt érzett 
szeretet. Váljon a tánc örömélmény-
nyé az improvizáció, az önkifeje-
zés, a szabad mozgás által.  
Változatos, sokszínű, zenei, táncos 
élmény biztosítása színes eszkö-
zök, (tulipánok, diók, babzsákok, 
korongok, gumiszalagok, kötelek) 
és ezekhez kapcsolódó játékos fel-
adatok megtervezésével. A játékok-
ban megtalálható mozgásformák-
kal a gyermekek testtudatának, téri 
tájékozódó képességének fejleszté-
se.

Észbontó tehetségműhely: 
Játékos keretek között megismerke-
dünk, logikai gondolkodást igénylő 
feladatokkal, stratégiai helyzetek-
kel, melyekben fő szerepet kap a 
probléma megoldó gondolkodás 
fejlesztése. Gondolkodtató, csele-

kedtető problémahelyzetekben kell 
eligazodniuk a gyerekeknek, termé-
szetesen egymás ötleteit felhasznál-
va, összedolgozva. Ebben az évben 
a fő profilunkat, a Polgár Judit sakk 
nagymester által kidolgozott 
„Sakkjátszótér” komplex személyi-
ségfejlesztő program adja. 

Túri szemezgető műhely: 
Célunk a túri fazekasság megisme-
résére való törekvés. A néphagyo-
mány ápolása, értékeink megisme-
rése. Formai szintű kivitelezés, 
„alkotás” létrehozása, kiállítás szer-
vezése. Technikai ismeretszerzés 
agyagozásból, gyöngyfűzésből, 
szövésből, fonásból, természetes és 
hulladék anyagokból tárgykészítés. 
Feladatunk, a hagyományos érté-
kek megismerési folyamatában sok-
színű, gazdag tapasztalatok biztosí-
tása. Az alkotás során alakulnak a 
gyermekek komplex képességei, az 
elfogadó, bátorító, szeretetteljes és 
kreativitásra ösztönző légkörben. 
Bízunk abban, hogy a tehetség-
műhelyek alkotó légkörben töl-
tött órái, tovább segítik gyermeke-
ink fejlődését, hozzájárulnak a 
bennük lévő lehetőségek kibonta-
koztatásához!

Mezőtúr, 2018. november 19.
Tóth Klára

Intézményvezető helyettes

A Mezőtúri Városi Intézmény Csoda-vár Központi Óvodában induló

tehetséggondozó műhelyek, a 2018/2019 nevelési évben
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Tisztelt Olvasó!

Biztosan mindenkivel előfordult 
már, hogy rövidebb-hosszabb ideig 
szomorúnak, kedvetlennek, lehan-
goltnak érezte magát. Ilyenkor haj-
lamos az ember kijelenteni, hogy 
depressziós. A „természetes” szo-
morúság azonban nem azonos a 
depresszióval, a két fogalom között 
nagy különbségeket fedezhetünk 
fel.  A szomorúság egy érzelem, egy 
olyan átmeneti állapot, amely leg-
több esetben néhány napon belül, 
legfeljebb pár hét után elmúlik. Míg 
depresszió esetében egy tartósan, 
több héten keresztül, de akár hóna-
pokig is fennálló hangulatzavarról 
beszélhetünk (illetve ismétlődően, 
újra és újra jelentkezhet). Egy 
olyan betegség, melynek kezelésé-
hez, csillapításához gyógyszeres, 
illetve szakemberi segítség szüksé-
ges.

A hosszantartó szomorúság egy 
jellemző tünete a depresszió beteg-

ségének. Emellett azonban számos 
más jel együttes megjelenése utal-
hat a hangulatzavar meglétére. A 
negatív hangulati tünetek (pl. 
rosszkedv, öröm-/szeretetképtelen-
ség, bűntudat) mellett az érdeklő-
dés, a motiváció csökkenése is 
nagyon jellemző, általában a sze-
mélynek nincsen kedve semmihez, 
semmilyen feladatnak nem szíve-
sen lát neki. Még olyan tevékenysé-
gek iránt sem érdeklődik, melyek 
korábban örömet okoztak számára, 
szívesen végezte őket. Azaz a beteg 
aktivitása is csökken, kevésbé ered-
ményesen végzi a mindennapi tevé-
kenységeit, vagy hozzá sem lát, 
lelassul, energiahiánnyal küszkö-
dik. Akár külső megjelenésében is 
változás fedezhető fel, görnyedt 
testtartás, étvágyzavar következté-
ben jelentős fogyás vagy épp hízás, 
meglassult mozgás, beszéd is jelle-
mezheti a személyt. Gondol-
kodásukra erős negatív torzítás a 
jellemző, mind saját magukat, 

mind a másokkal való kapcsolatu-
kat leértékelik, a külvilágot és a 
jövőt is sötéten látják, reménytelen-
nek tartják. A halállal, illetve 
öngyilkossággal kapcsolatos gon-
dolatok gyakran foglalkoztatják 
őket. Kognitív funkcióikban is 
zavart tapasztalhatnak, pl. memó-
ria- vagy figyelemzavar, döntéskép-
telenség terén. Akár testi tünetek is 
jelentkezhetnek, például emésztési 
zavar, fejfájás. Gyakori az alvásza-
var, mely jelentheti az elalvás 
nehézségét, vagy a rendszeres 
éjszakai felébredést és az azt köve-
tő nehéz visszaalvást, de az is elő-
fordulhat, hogy szokatlanul sokat, 
10-12 órát is alvással töltenek a 
betegek. 

Bár sokfajta tünet megléte utal-
hat arra, hogy valaki depressziós 
zavarban szenved, az érintettek 
mégis nehezen jutnak el a segítség-
hez. Gyakori, hogy az egész beteg-
ségre csak akkor derül fény, amikor 
esetleg öngyilkosságot kísérelnek 

meg, melynek hátterében akár a 
hosszú ideje elhúzódó depresszió 
állhat. Így nagyon fontos, hogy oda-
figyeljünk ezekre a jelzésekre, illet-
ve próbáljuk a megfelelő segítséget 
megkeresni. Akár ilyen esetekben 
is támogatást tud nyújtani Lelki 
Egészségközpontunk.

Tóth Rita
okleveles pszichológus

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet Egészségfejlesztési 
Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

       Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri járásban EFOP-1.8.20-17-2017-00018

Új rovatunkban Olvasóink memó-
riájának felfrissítésére teszünk 
kísérletet, és ennek lényege: hír-
érték alapján válogatva felidéz-
zük a hírek világából, mi minden 
történt Mezőtúron, Mezőtúr mai 
és egykori lakóival, visszalépked-
ve az időben öt évenként. Ezúttal 
az 1988-2013. között december 
derekán történtek kerültek a 
rovatba.
5 éve – 2013. december 13-án – 
Kresztúra elnevezéssel újszerű 
vetélkedőt szervezett a Mezőtúri 
Rendőrkapitányság, hogy a résztve-
vők felelevenítsék- főként önmaguk 
számára - a KRESZ-szabályokat, 
benne az újdonságokkal. A ver-
senyre Mezőtúrt és Kétpót képvise-
lő csapatok vállalkoztak, és ezeket 
olyan emberekből állították össze, 
akik helyi szinten közismertek, és 
jó példát mutathatnak a lakosság-
nak. Így tagjai voltak a gárdáknak 
az alpolgármesterek, rendőrök, 
katasztrófavédelmi szakemberek, 
orvosok, polgárőrök, tanárok és 
egy-egy jogsival nem rendelkező 
diák.  A versengés jól sikerült, senki 
nem lógott ki a sorból az ismeretek 
bántó hiánya okán, a csapatver-
senyben Mezőtúr diadalmaskodott. 
És hogy az elméleti tudást legyen 
hol a gyakorlatba átültetni, feltétle-
nül idekívánkozik: még november 

elején jelentették be, hogy felújítják 
a Tiszaföldvárt Mezőtúrral össze-
kötő út több szakaszát. Első nekifu-
tásra közel egy hónap alatt el is 
készült a Tiszaföldvár-Mezőhék 
közötti rész, amelyet decemberben 
hivatalosan át is adtak. A többi sza-
kasz – hangzott el akkor - jövőre 
szerepel az útépítők munkaterv-
ében.
10 éve – 2008. december 15-én – 
temették el a 84 évesen elhunyt 
Patkós Gyulát, a Szolnok megyei 
gyermekvédelem egyik kiemelkedő 
szakemberét.  Személyére Mezőtúr 
is büszke lehet, miután 1925-ben 
ottani református családban szüle-
tett. Természetes volt, hogy a nagy-
hírű közel félezer éves református 
gimnáziumban tanuljon tovább, és 
még dúlt a II. világháború, amikor 
leérettségizett. Ezután elkerült szü-
lőhelyéről, és a kapott humánus fel-
vértezettség az árva, kiszolgáltatott 
gyermekek világa felé vonzotta. 
Előbb Kunhegyesen, majd Vas 
megyében dolgozott, de 1952-ben 
visszahívták Szolnok megyébe, és  
rábízták a megyei gyermek- és ifjú-
ságvédő intézet megszervezését és 
vezetését. Az intézmény a szűkös 
tárgyi és személyi feltételek dacára 
a legjobbak közé került országosan, 
és onnan már Patkós Gyulát nem 
lehetett megállítani, ha a gyerekvé-

delemért kellett tenni valamit. 
Képezte magát, kapcsolatokat épí-
tett ki, és mindvégig annak hitvallá-
sának élt, miszerint a gyerekneve-
lés legjobb terepe a család. Így 
intézménye országosan is kiemel-
kedett az örökbe adások megszer-
vezésével, a nevelőszülői hálózat 
kiépítésével, a nevelőszülők képzé-
sével. 
15 éve – 2003. december 12-én - 
várostörténeti születésnaphoz ért 
Mezőtúr, fennállásának 625. évfor-
dulóját ünnepelhette. E jeles napon 
az ünnepi szónoklatok mellett meg-
koszorúzták Nagy Lajos király 
szobrát, ugyanis e koronás méltó-
ságtól kapta a település mezővárosi 
oklevelét. A születésnapon látvá-
nyos szórakoztató programok sorát 
rendezték: tűzzsonglőrök léptek 
fel, pantominjáték zajlott, tűzijáték 
(is) emelte a látványosságok sorát, 
végül a Nemzeti Szállodában 
dzsesszmuzsika szólt. Íme egy kis 
idevágó településtörténet: Mezőtúr 
mezővárosként vásártartási jogot 
kapott, és a túri vásárok már 15. 
században messze földön híresek 
voltak. Ennek a hagyománynak 
őrzője a minden év augusztusában 
tartott Túri Vásár. A város korán 
csatlakozott a reformációhoz, és az 
1530-ban alapított protestáns isko-
lája a debreceni után a Tiszántúl 

legjelentősebb oktatási intézménye 
lett. A folytatás ezen a téren is per-
manens, Mezőtúr napjainkig meg-
őrizte iskolaváros jellegét. 
20 éve –Lévén 1998. decemberének 
vége – az élet szinte minden terüle-
tén, így az agrárvilágban is eljött a 
számvetés ideje. Már 8 évvel a 
rendszerváltás után járunk, és e 
vidéken nem mindegy, hogy megy 
a sora a mezőgazdasági vállalkozá-
soknak. Éves beszámolóik alapján 
három vállalkozás tárul elénk. Az 
öt éve alakult Mentész Rt.-nél a kár-
pótlás miatt a növénytermesztés 
alapjául szolgáló földterület jelen-
tősen lecsökkent, ugyanakkor fej-
lesztések történtek az öntözőrend-
szerben, rizstelepet, gépeket és esz-
közöket vásároltak.  1998-ban a 
2200 hektárnyi bérelt szántóföld 
jelentős részén búzát termeltek, és 
a rizstermelést is kiemelten kezel-
ték. Az igazi eredményt abban lát-
ják, hogy talpon tudtak maradni, és 
ezzel mintegy 50 dolgozónak meg-
élhetést adni. Csődalkuval, kiürült 
állattartótelepekkel, szolgáltató 
egységei nélkül kezdte meg műkö-
dését az egykor híres-neves Magyar-
Mongol Barátság Mezőgazdasági 
Szövetkezet.

Folyt. 9. old

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
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Tisztelt Érdeklődők!

Mi is az a mentálhigiéné?
Bizonyára sokan ismerik azt a mon-
dást, hogy „Ép testben, ép lélek.” 
Ez ugye arra utal, hogy ha fitten 
tartjuk a testünk, akkor boldogok 
és kiegyensúlyozottak vagyunk. 
Zárójelben jegyzem meg, hogy 
akkor mi van az úgynevezett „sport-
függőségben” szenvedőkkel? 
Hiszen ők szenvedélybetegségben 
szenvednek. Szóval nem minden az 
egészséges életmód, főként nem 
annak túlzásba vitele, hanem elen-
gedhetetlen a lelki egészséggel tör-
ténő foglalkozás is. Manapság 
egyre több cikk jelenik meg arról, 
hogy ha valamilyen lelki eredetű 
problémánk van, vagy vesztesége-
inket, elakadásainkat bizonyos 
időn belül nem vagyunk képesek 
megoldani, akkor fennáll a veszélye 
annak, hogy ez valamilyen testi 
tünetben (pl.: álmatlanság, fejfájás, 
gyomorfájdalom, végtagfájdalom, 
szapora pulzus, szorongás, kény-

szeres cselekedetek, szenvedélybe-
tegségek) nyilvánul meg. Az előbb 
említett fájdalmak kivizsgálásakor 
gyakran negatív vizsgálati eredmé-
nyek születnek, mely igazolja azt, 
hogy feltehetően nem testi eredetű 
a betegség. Ilyenkor érdemes nem-
csak orvosi segítséget igénybe 
venni, hanem kihasználni a segítő 
beszélgetést egy mentálhigiénikus 
szakemberrel. 
Mit kaphat Ön a segítő beszélgetés 
során?
A mentálhigiénés szakembernek 
alapvető szándéka, hogy a beszél-
getések során a klienssel közösen 
megtalálják a kiutat a jelenleg fenn-
álló helyzetből, és a kliens képes 
legyen túljutni a kialakult problé-
mán, elakadáson. Amennyiben ez 
sikerül, a lelki egyensúly helyreállí-
tására is megteremtődik az esély. 
Adódhatnak az ember életében 
olyan krízishelyzetek (pl.: közeli 
hozzátartozó elvesztése, munka-
nélkülivé válás, rokkantság…) 
melyek átvészelésében a családtag-

ok, ismerősök már nem tudnak 
kellő mértékű támogatást nyújtani. 
Ugyancsak komoly problémaforrás 
lehet a tartósan fennálló családon 
belüli nehéz helyzetek (pl.: szenve-
délybeteg a családban, tartósan 
ápolásra szoruló a családban, sérült 
gyermek a családban…), melyek 
tartósságuk miatt előidézhetnek 
diszfunkcionális családi működést, 
mely a családtagoknál pszichés vál-
tozásokhoz vezethet. A segítő 
beszélgetés ezek megoldásában is 
képes segítséget nyújtani, mivel a 
segítő szakember más megvilágí-
tásba képes helyezni a történése-
ket, mint az, aki abban tartósan 
benne él. Fontos megemlíteni, hogy 
a mentálhigiénikus sem képes min-
denki számára megoldást nyújtani, 
viszont képes felismerni a határait 
és a klienst a megfelelő szakember-
hez, vagy intézménybe irányítani.
Remélem ez a rövid kis ismertető 
felkeltette érdeklődésüket és akár 
jelenleg fennálló problémáik meg-
oldásához, vagy a későbbiekben 

bekövetkező elakadások okán 
igénybe veszik majd segítségemet!

Köszönöm megtisztelő figyelmü-
ket, és akár az Egészségfejlesztési 
Irodán keresztül, történő időpont 
egyeztetés után várom Önöket 
beszélgetéseinkre.

Rimóczi Annamária
Mentálhigiénikus

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr
 Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

MENTÁLHIGIÉNÉ, AVAGY SEGÍTSÉG LELKI EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A termelési költségek kordában tar-
tásával a pénzügyi fegyelem meg-
szilárdításával egy év alatt teljesítet-
ték a csőddel kapcsolatos kötele-
zettségüket. Öt éve nyereségesek, 
tavaly 40 millió forintért vásároltak 
gépeket, és megkezdték a 120 mil-
lió forintba kerülő sertéstelep-
rekonstrukciót. A 2450 hektáron 
gazdálkodó Agrofriz Kft. jelentő-
sebb terményei a búza, az árpa, a 
napraforgó, szarvasmarhából 
kilencszázat tartanak, tejtermelé-
sük eléri 2,4 millió litert. A nehéz 
gazdasági körülmények dacára vár-
hatóan az évben nyereségesek lesz-
nek.(Sajnos, ez a már nem nagy 
téeszek, a büszke agrárvertikum 
virágkora…)
25 éve – 1993 december 10-én – 
első műszaki átadásához érkezett 

az a több mint 1,5 milliárd forintos 
beruházási program, amely a 
Hortobágy-Berettyó vízgyűjtőjének 
fejlesztésére készített a 
KevitervAkva Kft., kivitelezője 
pedig a területileg érintett három 
vízügyi igazgatóság volt.  A beruhá-
zás lényege: mivel a Hármas-Körös 
vízállása magasabb volt, mint a 
Hortobágy-Berettyó csatornáé, 
ezért ár- és belvízveszély esetén az 
árvíz-kapu áteresztőképessége 
behatárolt volt. Ennek kiküszöbölé-
sére valamint Mezőtúrnál és kör-
nyékén megszüntetve az ár- és bel-
vízveszélyt kiépítettek egy olyan 
rendszert, amely 24 szivattyúval 
képes a csatornán felgyülemlett 
vizet a folyóba emelni. A szivattyú-
kat csak szükség esetén szállítják a 
helyszínre, és csatlakoztatják a 

rendszerre. Jövőre védelmi osztag-
gyakorlatot terveznek a szivattyúk 
gyors felszerelésére.
30 éve – 1988 december 11-én –volt 
az ezüstvasárnap, a késő-Kádári éra 
utolsó szakaszában vagyunk. 
Tegyünk egy kis időutazást a 
Szolnok megyei Néplap segítségé-
vel, amely körképet készített a 
megye nagyobb városainak keres-
kedelmi forgalmáról.  „A túri vevők 
úgy látszik nem kapkodták el az 
ajándékvásárlást, pedig az Iparcikk 
Áruház 50 millió forintos készlettel 
várta őket. Az ezüstvasárnapon az 
olcsóbb, de praktikus termékek vol-
tak  a keresettek, melyek ajándéko-
zásra alkalmasak. Minden bizony-
nyal a nagyobb kínálat, no meg a 
fent említett vevői szemlélet is hoz-
zájárult, hogy a kozmetikumokban 

megugrott a kereslet, és kapósak 
voltak az előre elkészített díszcso-
magok is. A játékok közül az ele-
mes járműveket és gondolkodásra 
serkentő építőket keresték. A házi-
asszonyok boltjában pangott az 
üzlet, pedig érdemes lett volna 
körülnézni. A Kossuth téri ABC-be 
1800 fenyő érkezett, 10 százalékkal 
több, mint tavaly és méterenként 
75 (!) forintért adták.” (A felkiáltó 
jelet a mostani szerző csempészte 
bele.)
A Visszapillantó médiaszemle nyo-
mán készült, így az esetleges téve-
dés az akkori krónikások „sara”.  

Lazányi József

Gyászol a kórház 

Fekete napok köszöntöttek be a 
mezőtúri kórház életébe. A novem-
ber nagyon sok szomorúságot 
hozott... 
Egy kolléga elvesztése óriási fájda-
lommal jár,  mert  tudjuk, hogy 
soha többé nem lehet velünk, nem 
oszthatja meg sem élményeit, sem 
szakmai sikereit. Amikor elképzel-
hetetlen súllyal telepszik ránk a fáj-
dalom, akkor tudatosul bennünk, 
hogy vége, valaki elment, és leírha-
tatlan űrt hagyott maga után. 

A boldog családi napokra mély 

és sötét árnyék vetül a szeretett 
elvesztése okán. Az itt hagyott 
gyermekek, férj, feleség, unoka  
szíve  megszakad, lelkükből egy 
darab kiszakad, és egy mennyei, 
égi világ kerül a helyére. 
Mennyi könny, féltett ima, kedves 
emlékező szavak, és a reménybe 
végsőkig vetett hit! Aztán egy vég-
zetes pillanat, és minden átalakul, 
megváltozik és porrá lesz! Helyét 
felváltják a féltve őrzött emlékek. 
Nincs többé sóhaj, a szív nem dob-
ban, a kar nem nyílik ölelésre. A 

hang elnémul, a szem világa és 
tükre elsötétül.  Az érző lényből 
egy hideg, élettelen test marad...

Emlékezzünk  most  Szabó 
Jánosné Gyöngyikére, aki nap mint 
nap sokak gyógyulását segítette 
laboránsi tevékenységével. 
Magabiztosan, kedvesen végezte 
munkáját, mert tudta, hogy az  
időnként néhány perces fájdalom-
mal is járt a betegeknek. Etikus, 
segítőkész magatartása a kollégák 
körében is példaértékű volt. 
Gyászol a család, gyászol a kórház!

Emlékezzünk  Csider Irénkére, a 
fantasztikus ápolónőnkre, a nép-
művészet éneklő „pacsirtájára”, a 
feleségre, a családanyára! Igazi 
hivatástudattal bíró, áldozatkész 
munkához való hozzáállással meg-
áldott kolléga volt, akinek minden 
beteghez volt egy kedves szava, egy 
gyengéd érintése, egy reményt 
sugárzó pillantása. 

Ápolói tevékenysége kapcsán a 
türelem, az empátia, az alázat min-

Folyt. 10. old
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den percben körbefonták munká-
ját. Kedves, aranyos lényével kolle-
giális és  baráti kapcsolatokra  egy-
aránt szert tett. Oltalmazta és segí-
tette a rászorulókat. Halk szavú, 
szerény, de munkájában maxima-
lista volt, példás ápolási tevékeny-
ségével kincset hagyott ránk! 
Gyászol a család, gyászol a kórház!

Emlékezzünk  Dr. Ambrózy 
Péterre, aki hosszú ideig irányítot-
ta, szervezte a kórház és rendelőin-
tézet egészségügyi ellátó rendsze-
rét. Tette ezt elhivatottsággal  és 
tudása legjavát adva, miközben 
több generáció mosolyát varázsolta 
széppé. Problémamegoldó képessé-
ge sosem hagyta cserben, jókedve, 
vidámsága, pozitív életigenlése 
mindig csökkenteni tudta bármelyi-
künk, bármilyen gondjának a 
súlyát. Igazgatóként lojális és segí-
tőkész, fogorvosként etikus és pre-
cíz embert ismertem meg szemé-
lyében. Gyászol a család, gyászol a 
kórház!

Emlékezzünk  Dr. Bede 
Juliannára, aki Papp Tanár Úrral 
elválaszthatatlan és meghatározó 
párt alkotott városunkban. Julika 
állandóan képezte magát, a munká-

jának élt, amit magas színvonalon 
végzett. Ezreket gyógyított és segí-
tett a gyógyulás útján. Kollégáival 
etikusan, a betegekkel határozot-
tan, de türelmesen viselkedett. 
Szeretetteljes, gondoskodó  lénye 
előtt nem volt soha akadály, energi-
ája minden nehézségen átsegítette 
őt és családját. Gyászol a család, 
gyászol a kórház!
Hiányoztok mindannyiunknak! 
Legyen béke, nyugalom az angyali 
életetekben! Emléketek őrizzük szí-
vünkben! 
Azt mondod nyugalom és béke, 
a mennyország csendjének érzése.
Megérint a titkos végtelen,
 hűvös, de kedves érzelem. 

A szerettek elmennek, elhagynak,
mi maradunk magunkban, 
magunknak.
A gyász szele simítja arcunkat, 
így hordozva halhatatlanságukat!

Nincs szó, nincs hang, se  beszéd,
csak a csend árad szüntelen feléd.
Hangjegy nélküli csendes ének,
néma való, ez már nem élet!

Dr.  Csellár Zsuzsanna

Karácsony előtt megjelenik a 
2019. évi Túri Kalendárium is. A 
felelős szerkesztő Berczeliné 
Boldog Mária elmondása szerint az 
elmúlt három hónapban erről szólt 
az élete.  A sok beszélgetést tartal-
mazó új naptárban, szerencsére 
többen segítették a kiadvány meg-
születését, írásokkal, fényképek-
kel, amiért itt is szeretne köszöne-
tet mondani. A kiadvány szellemi 
munkája a felelős szerkesztő és 
minden közreműködő részéről  
adomány a várostörténet számára. 
A hónapokhoz Gál Borbála készí-
tett rajzos illusztrációt, 
Brakszatórisz Éva pedig 12 
Mezőtúron található köztéri alko-
tással ismerteti meg az érdeklődő-
ket. Ebben a kötetben bemutatják 
Batta Attila Viktor alpolgármester 
urat, Patkós Éva képviselőnőt, dr. 
Enyedi Mihály jegyzőt  és dr. 
Kajtár-Farkasinszki Fanni aljegy-
zőt. Bizonyára nagy érdeklődésre 
tarthat számot dr. Draskovits 
Dénessel, a város korábbi polgár-
mesterével készült „nagyriport” és 
dr. Orosz Andrea rendkívül tanul-
ságos, lélekkel átitatott életmeséje, 
Mezőtúrtól Vietnámig. Az idei 
pedagógus riportokból Koós 
Andorné, a Korom házaspár, Soós 
Árpádné Metz Edit, és a valamikori 
főiskola tanárnőjének, dr. Herbály 
Katalinnak az életútját ismerheti 
meg az olvasó. Az év nagy esemé-
nye volt a mezőtúri Kovács Zoltán 
pappá szentelése, képekkel illuszt-
rált riport készült vele. A „Hittel 
élni” című rovatban kap helyet 
aLukács Ágotával és Makainé 
Bányai Irénkével készült riport. Az 
önkormányzat ez évben alapította a 

„Legjobban érettségiző gimnazista 
és szakgimnazista” díjakat, a 
Református Kollégiumhoz kötődő 
„Dávid Sándor Alapítvány” a 
„Legkiválóbb diák” díjjal jutalmaz 
egy-egy érettségizőt, minden évben 
– az „Ifjú tehetségek” című fejezet-
ben őket ismerhetik meg. Az 
„Időskorban is derűsen” fejezetben 
Szentesi Sándorné Ica néniről és 
Selmeczi Sándorról tudhatnak meg 
többet az olvasók. Felkérést kaptak 
a Dalvarázs Együttes zenekari tag-
jai, hogy beszéljenek zenei pályafu-
tásukról, életükről. A sport rovat a 
Túr-Gym Testépítők Egyesülete, az 
Impérium Ökölvívó Sportegyesület 
és a Mezőtúri Szenior Úszóklub 
történetét tartalmazza. 
Eseménynaptár készült a város 
2018. évi rendezvényeiről. Az 
Újvárosi Általános Iskolában 
emléktáblát avattak Magyar Béla 
igazgató és tanártársai tiszteletére 
– bővebb tudósítás ad számot erről 
az eseményről és jó néhány osz-
tálytalálkozóról is közreadnak 
képeket. „Vannak még csodák” 
címet viseli az év nagy kiállításairól 
szóló fejezet. A felsorolt témák 
csak kóstolót adnak az új, olvasmá-
nyos kalendáriumról, mely az „Év 
Vállalkozója” címmel kitüntetett  
Príma Nyomda és Reklámstúdió 
kiadásában jelenik meg ez évben 
is, tördelőszerkesztő: Szűcs Péter, 
lektor: Mlinárcsek János.   
A kötet a Dózsa György út 40-42. 
szám alatt és a Tourinform 
Irodában kapható, várhatóan 
december 17-től. 
Kiváló karácsonyi ajándék, mely-
hez jó szórakozást kívánunk! 
 - Szerk. -

Túri Kalendárium

Az SMR Hungary Bt. túrkevei 
telephelyén dolgozók jótékonysá-
gi adománygyűjtést szerveztek 
idén novemberben. 

Dr. Hodos Zsófia Hr Generalista, Árvai 

Angéla Quality munkatárs, Kádár Anikó 

vezető családgondozó és Laczó Péter 

gyárigazgató

 
A Bt. munkatársai által összegyűj-
tött felajánlásokat november 21-én 

Túrkevén adták át a Berettyó-Körös 
Többcélú Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ részére. 

Dr. Hodos Zsófia, HR generalista 
elmondta, hogy az SMR cégcsoport 
kiemelten fontosnak tartja a karita-
tív tevékenységeket. A cég dolgozói 
már a tavalyi esztendőben is szer-
veztek jótékonysági adománygyűj-
tést.

A Bt. munkatársai számos ruha-
neműt, gyermekjátékot és tartós 
élelmiszert gyűjtöttek össze, ame-
lyet a Berettyó-Körös Többcélú 
Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ juttat majd el a rászoruló 
családoknak. 

Veres Nikoletta

Jótékonysági adománygyűjtés
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ELHUNYTAK
Dudás József élt 84 évet,

Dr. Ambrózy Péter élt 75 évet,
Kovács Mihályné Bagdán Teréz  

élt 90 évet,
Zsilák Andrásné Nándori Anna  

élt 89 évet,
Deme Ferenc élt 80 évet,

Dr. Pap Sándorné Bede Julianna  
élt 88 évet,

G. Kiss Ferencné S. Tóth Jolán élt 87 évet,
Veres Ignáczné Kis Katalin élt 76 évet,

Molnár Imre élt 81 évet,
Szabó Sándorné Herbály Katalin Edit  

élt 61 évet,
Török Mihályné Kiss Erzsébet élt 91 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
December 7-13-ig
Vasúti Gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
December 14-20-ig
Újvárosi  Gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
December 8-9-én és 15-16-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr,  Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 
06/30/664- 8257

Ü G Y E L E T E K

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

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

Smile Büfé a Közösségi Házban

Megnyitott a Smile Büfé a Közösségi Házban! 
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, pala-
csintával, gofrival, üdítővel, édeséggekkel, kávéval, forró csokival és sok 
finomsággal várjuk kedves vendégeinket!

Nyitva tartás: 
H-P: 9:30-19:30 ó.
Szo: 9:30-17:00 ó.

Vas: zárva
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Smile Büfé - A mosolygós hangulatért!

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

Farkas Gyula Rajmund  
(Fehér Sztella)

Hegyi Lilla 
(Kostyó Edina)

Hanko Hunor  
(Bácsi Kitti)

Lakatos Bianka Rubina  
(Tóth Andrea)

Nánási Sándor  
(Aur Klaudia)

Otthoni Pénzkereset !
Ajándéktárgyak csomagolása, stb.

06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 06-209104517)

A Magyar Vöröskereszt és a 
Szolnoki Területi Vérellátó 
Szolgálat 2018. évben a követke-
ző időponra tervez véradó 
napot: december 19. 9-16 óra

Kérjük, amennyiben segíteni 
kíván másokon, jelentkezzen vér-
adásra.

Személyi igazolványát és TAJ   
kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

Véradás 2018

Ökrös Mira Regina
(Biró Katalin)


