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„A kultúra azért különlegesen 
szép terméke az emberi viselkedés-
nek, mert egyedi és megismételhe-
tetlen. Minden igaz közösség egy-
szeri jelenség. (...) A kultúra 
éppen úgy egyedi, mint az emberi 
személyiség.” 

Csányi Vilmos

A magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük, annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint 
– Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le Csekén a 
Himnusz kéziratát. Az évforduló-
val kapcsolatos megemlékezések 
alkalmat adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, 
gyökereinknek, nemzeti tuda-
tunk erősítésének, felmutassuk 
és továbbadjuk a múltunkat idéző 
tárgyi és szellemi értékeinket. 
Városunkban már hagyomány, 
hogy ebből az alkalomból a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár közös szervezé-
sében kulturális programmal 
várja a kikapcsolódni vágyókat.

Január 23-án 16 óra 30 perctől a 
kézimunkák királynője, a csipke 
kapta a főszerepet a Közösségi Ház 
nagytermében, hiszen Ádámné 
Szűcs Ilona mezőtúri csipkekészítő 
és a Karcagi Kunrózsa Csipkekör 
kiállításának megnyitóján vehettek 
részt az érdeklődők. A csipkeverő 
szakkör 2011-ben alakult a Karcagi 
Déryné Művelődési Központ kez-
deményezésére. A csoport vezeté-
sével a 2009-ben népi iparművész 
minősítést elnyert Fejesné Koppány 

Gabriellát bízták meg. A Csipkekör 
jelenleg tizenegy állandó taggal 
(Ádámné Szűcs Ilona, Budainé 
Kovács Mária, Fodor Károlyné, 
Földes Miklósné, Győrfiné Nádházi 
Margit, Kiss Lászlóné, Koppány 
Mária, Makai Pálné, Őrsiné Pető 
Anna, Szarka Andrásné, Szőllősi 
Jánosné ) működik, foglakozásai-
kon az alapminták elsajátításán túl 
régi minták stílus és technikai vál-
tozatok szerinti elemzése a fő cél. 
Városunkban első alkalommal 
mutatkozott be a Csipkekör, mely-
nek mezőtúri tagja Ádámné Szűcs 
Ilona, aki hét éve foglalkozik vert 
csipke készítésével. Munkái között 
megtalálhatóak csipketerítők, 
ékszerek és kitűzők is. 

A tárlat megnyitó ünnepségén 
Koppány Mária előadóművész 
Chopin - Keringő című művét  ját-
szotta el, majd Batta Attila Viktor 
Mezőtúr város alpolgármestere 
köszöntötte a megjelenteket. Ezt 
követően Erdei T. Lilla etnográfust, 
csipkekutató nyitotta meg a kiállí-
tást, aki egyebek mellett a csipkeve-
rés múltjáról és a kiállított munkák-
ról is beszélt. 

Az eseményen Fejesné Koppány 
Gabriella, a Karcagi Kunrózsa 
Csipkekör szakmai vezetője is 
köszöntötte a résztvevőket és 
bemutatta a csoport lelkes alkotóit, 
akiknek munkái megtekinthetőek a 
tárlaton. 

Ezt követően Ádámné Szűcs 
Ilona mezőtúri csipkekészítő 

kiemelte, hogy a csipkeveréssel pél-
dát szeretne mutatni minden gene-
ráció számára. Fontosnak tartja, 
hogy mindenki áldozzon egy kis 
időt önmagára.

Az est további részében az iroda-
lom és a zene került középpontba. 
17 óra 30 perctől Hűvösvölgyi 
Ildikó Kossuth díjas magyar szí-
nésznő „Az éjszaka csodái” című 
estje varázsolta el a teltházas 
közönséget. Bonyár Judit és 
Hűvösvölgyi Péter zeneszóval és 
énekkel egészítette ki az irodalmi 
estet, mely így igazán hangulatos, 
élményszerű programmal örven-
deztette meg a résztvevőket.  

A rendezvényen Weöres Sándor 
különböző tematikák köré csopor-
tosított műveit hallhatta a közön-
ség, így a tündérek világát megidé-
ző művektől, gyermekversektől 
kezdve elhangzott a bohókás álom-
képek szövevényét felvonultató Az 
éjszaka csodái, az anya fájdalmát 
ábrázoló Mária siralmai, de a népi 
hiedelmek, a mágia, valamint a ter-
mészet nyelvén megénekelt érzel-
mek, a szerelem motívumai is visz-
szaköszöntek a Rongyszőnyeg cik-
lus vagy a Holdaskönyv gazdag 
versanyagából is merítő est során.

Veres Nikoletta

A Magyar Kultúra Napja Mezőtúron

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
2019. január 19-én ismét megren-
dezte a Kézműves termékek vásá-
rát a Közösségi Ház előtt. A ren-
dezvény célja, hogy szélesebb 
körben népszerűsítse a kézzel 
készített portékákat. 

Az idei első kézműves vásár 
nagyon jó hangulatban zajlott.  
Tizenegy kézműves és őstermelő 
árulta termékeit, melyek között 
megtalálhatóak voltak a hentes-
áruk, ivólevek, savanyúságok, 
befőttek, szörpök, mézek, méhé-
szeti termékek, szappanok, hím-
zett- és horgolt termékek, vegetáriá-
nus termékek, pestók, pástétomok 
és természetes kozmetikumok is. 

Legközelebb 2019. február 9-én 
szombaton 8 és 13 óra között vár-
ják kézműves termékekkel az 
érdeklődőket a Közösségi Ház előtt.

Mezőtúrról és környékéről 
továbbra is várják a kézművesek, 
őstermelők jelentkezését 
06706176292-es telefonszámon. 

Veres Nikoletta

2019-ben is kézműves 

termékek vására 



 2 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2019. február 1.

Tisztelt Érdeklődők!
 A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak, 

hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a 
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 1714-
2015 és a Lámpás.   

        Bordács László, ügyvezető

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A fák és bokrok ágai a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát nagy-
mértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik, ezért az ingatlan tulajdono-
sa, kezelője, használója, a növényzet ápolására kötelezett köteles a vezeték 
biztonsági övezetét érintő fák és bokrok ágait eltávolítani, a növényeket 
gondozni, hogy azok ágai a vezeték biztonsági övezetének határain belül-
re ne nyúljanak. A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyon-
biztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése 
érdekében van szükség.
A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint tilos:
- olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett álla-
potban meghaladja a 4 métert,
- olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok 
járművel való megközelítését akadályozza. 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a kötelezettek 
a gallyazást 2019. február 15-ig nem végzik el, akkor az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt. az áramszolgáltató tulajdonában lévő hálózat biztonsági 
övezetében a gallyazási munkákat a szolgáltatás biztonsága érdekében 
elvégezteti. 
A munkálatokat az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szerződött partnere 
a  Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. (5300 Karcag, Erdészlak 42. tel: 
06-20/41-41-783) városunkban 2019. február második felében megkezdi és 
folyamatosan fogja végezni.

Az előírt védőtávolság, a vezeték és a növényzet beavatkozás utáni elvárt 
legkisebb távolsága:
- kisfeszültségű szabadvezeték esetében oldalról és alulról 2,0 m, 
- szigetelt kisfeszültségű vezeték esetén minden irányból 1,5 m,
- középfeszültségű szabadvezeték esetén oldalról és alulról 5,0 m, 
- középfeszültségű burkolt vezeték esetében oldalról és alulról 3,5 m,
- középfeszültségű szigetelt vezeték esetében minden irányból 1,5 m,
- nagyfeszültségű vezeték esetében oldalról 13,0 m,
- nagyfeszültségű vezeték esetében alulról 5,0 m.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a levágott növényi részeket a gallyazást 
végző vállalkozás nem szállítja el. A gallyakat a közúti illetve a gyalogos 
forgalmat nem zavarva a biztonsági övezeten kívül a közterületen helyezik 
el. A nyesedék elszállítása a növényzet ápolására kötelezett feladata.  
Amennyiben a növényzet oly mértékben megközelítette a vezetéket, vagy 
belenőtt, hogy annak eltávolítása az élet és vagyonbiztonságot veszélyez-
tetné, akkor azt senki ne végezze el a vezetékszakasz feszültségmentesíté-
se nélkül! 
Amennyiben a hálózat feszültségmentesítése szükséges, akkor az E.ON 
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Szolnoki régióközpontjával kell felvenni a 
kapcsolatot. Elérhetősége: 5000 Szolnok, Verseghy u. 3., telefon: 
06-56/506-131. Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemel-
ten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet 
az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen 
biztosít.
Amennyiben az ingatlantulajdonosok, használók a gallyazást nem végzik 
el, a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. munkatársai ilyen esetben is szaksze-
rűen, ha szükséges a vezetékszakasz feszültségmentesítése mellett a galy-
lyazást el fogják végezni.
A munkavégzésük során a vállalkozás munkatársai a város belterületén és 
a külterületi településrészeken is minden vezetékszakaszt ellenőrizni fog-
nak.

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

FELHÍVÁS GALLYAZÁSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:
•	 február 17, március 17., április 14., május 19.,  

június 16., július 14., augusztus 25., szeptember 22., október 13., 
november 17., december 15. 

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

országgyűlési Képviselő

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005(VII.8.) 
önkormányzati rendelete szerint az ingatlanok előtti közhasználatú zöld-
területeken lévő növények (fák, cserjék, gyep) gondozása, karbantartása 
az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége kiemelten az élet- 
és balesetveszéllyel kapcsolatos helyzetek kialakulásának megszüntetése 
érdekében.

Amennyiben azokon a helyszíneken, ahol a tulajdonos nem végzi el a 
biztonsági szempontból veszélyes fák és bokrok ágainak eltávolítását, ott 
Társaságunk szakemberei 2019. február 1-től megszüntetik a veszélyes-
nek minősülő területeket. 

Kérjük, legyen a segítségünkre és a munkaterület biztosításával 
működjön közre a veszélyhelyzet megszüntetésében.
Megértését és együttműködését köszönjük!

Mezőtúri Intézményellátó 
és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Tel.: 0656/350-037, www.mturiellato.hu

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy hivatalunkban megkezdődött a Központi 
Címregiszter (továbbiakban: KCR) rendszerben a címek felülvizsgálata. 

A KCR létrehozásának célja az volt, hogy a különböző nyilvántartások-
ban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba 
egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek 
és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. 

Településünk valamennyi címadata felülvizsgálatra, szükség esetén javí-
tásra kerül, ennek következtében változhat a lakcím. 
Amennyiben a lakcím hibás, a módosítása, a lakcímkártya cseréje hivatal-
ból történik, az eljárás díjmentes. 
Az érintett lakosok részére külön tájékoztató levelet küldünk arról, milyen 
módon tudják átvenni az új lakcímkártyát.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a lakcímváltozásról tájékoztatni-
uk kell az érintett szerveket (pl. közmű szolgáltatók, pénzintézetek, házi-
orvos, munkahely, oktatási intézmények stb.).

dr. Enyedi Mihály
jegyző

FELHÍVÁS
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A közszolgáltatást ellátó NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Mezőtúron a lomtalanítást a 2019. évbe október 14. és október 18. 
között fogja elvégezni. A lomhulladék elszállítása az egyes körzetek-
ben a kommunális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon törté-
nik, kérjük, hogy a lomhulladékot október 14-én hétfőn, október 15-én 
kedden, október 16-án szerdán, október 17-én csütörtökön és október 
18-án pénteken a szokott módon, a hulladékszállítással megegyező 
napon helyezzék ki.

Azon hulladékok köre, melyet a lomtalanítás során a lakosság kihe-
lyezhet az ingatlana elé: a háztartásokban keletkezett azon nem veszélyes 
hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedé-
nyekben nem helyezhető el. Ide sorolhatók a selejtezésből származó dara-
bos hulladékok, használaton kívüli dolgok, például a régi bútorok, játékok, 
nagyobb méretű selejt használati eszközök (pl. taliga, létra). 

Ne helyezzen ki: építési és bontási hulladékot, veszélyes hulladékot 
(pl. elemek, akkumulátorok, fáradtolaj, festékek, hígítók, olajos kannák, 
festékes, hígítós csomagolóanyagok; ezek a hulladékok leadhatók a hulla-
dékgyűjtő udvarban (a gyógyszerek - leadhatók a patikákban), kertgondo-
zásból származó zöldhulladékot, elektronikai hulladékot (pl. TV, moni-
tor, számítógép, elektromos konyhai eszközök, hűtők, fagyasztók, mosó-
gépek, mosogatógépek, szárítógépek, barkácsgépek, játékok, fénycsövek, 
izzók, lámpatestek); ezek a hulladékok leadhatók a hulladékgyűjtő udvar-
ban.

Az eredményes és bosszúságoktól mentes akció érdekében kérjük, 
hogy csak a gyűjtőnap előtti este, vagy a gyűjtési napon reggel 7 óráig, 
kulturált módon helyezzék ki a lomhulladékokat.

További információk a közszolgáltatással kapcsolatban elérhetőek a 
https://nhszszolnok.hu/  címen.

A Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52. szám alatt lévő hulladékudvarban, a 
Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központban elhelyezhető hulladékokkal 
kapcsolatban a https://nhszketpo.hu címen tájékozódhatnak.

Lomtalanítási tájékoztató 2019
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Új rovatunkban a városban élő és 
itt dolgozó fiatalokat mutatjuk be. 
Ebben a lapszámban Katona 
Mirjammal ismerkedhetnek meg.

Katona Mirjam  óvodapedagógus-
ként dolgozik Mezőtúron a Szent 
István Katolikus Általános Iskola 
és Óvodában. Szabadidejében szí-
vesen olvas és sorozatokat néz. 
Kedvencei közé tartozik a Trónok 
Harca és az Agymenők. A fiatal 
lány szereti a jó zenéket is, jelen-
leg a legtöbbet játszott dal a tele-
fonján a Stolen Beat-től a Hol 
vagy? .
-  Milyen út vezetett el oda, hogy 
óvodapedagógusként dolgozz? 
K. M. : - Mezőtúron születtem és itt 
is nőttem fel, itt voltam óvodás, a 
Zrínyi Úti Óvodában, itt jártam álta-
lános iskolába, amely még akkor a 
Rákóczi Úti Általános Iskola nevet 
viselte, valamint középiskolai 
tanulmányaimat is itt végeztem, a 
Mezőtúri Református Kollé-
giumban, emelt óraszámú angol 
tagozaton. Az érettségi után, 2014-
ben nyertem felvételt a budapesti 
Károli Gáspár Református 
Egyetemre, a diplomámat pedig 
2017-ben szereztem meg. Ezt köve-
tően a Szent István Katolikus 
Általános Iskola és Óvodában kezd-
tem el pályafutásomat és azóta is 
ott dolgozom. Munka mellett pedig 
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára 
járok neveléstudomány mester-
szakra, levelező tagozaton.
Gyermekkorom óta vonzott az óvó-
női pálya, már kamaszként is sokat 
vigyáztam a testvéreimre, unoka-
testvéreimre, így korán megfogal-
mazódott bennem, hogy ebbe az 
irányba szeretnék elindulni. 
Nagyon szeretek gyermekekkel fog-
lalkozni, hatalmas szeretetet kapok 
tőlük, és nagyon sokat tanulok is. 
Az óvodásokkal nincs egy ugyan-
olyan nap sem, mellettük nem lehet 
unatkozni. Továbbá szeretem a 
gyermeki őszinteséget, hiszen 

nekik ami a szívükön az a száju-
kon...olykor kendőzetlenül is. 
Szeretem a szakmámban, hogy 
belevihetem a saját személyisége-
met, kiélhetem kreativitásomat.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb 
sikerednek? 
K. M. : - Legnagyobb sikert egyelő-
re nem tudok megfogalmazni, 
azonban büszke vagyok a szakdol-
gozatomra, a jeles diplomámra 
valamint arra, hogy felvételt nyer-
tem a mesterképzésre, ahol az első 
vizsgaidőszakot már sikeresen tel-
jesítettem.
- Miért szeretsz Mezőtúron élni?  
K. M. : - Szeretem, hogy minden 
közel van,  nem zsúfolt és hangos 
mint egy nagy város. Nincsenek 
nagy távolságok, kényelmesen el 
lehet jutni A pontból B pontba akár 
gyalog vagy biciklivel, így például 
olyan költségektől megkímélve 
magunkat mint a tömegközlekedési 
bérlet... Azonban nagyobb, mint 
egy falu, nem kell utazni ahhoz, 
hogy iskolába járhass, de még arra 
is van lehetőség, hogy az intézmé-
nyek között válogassunk, akár 
nevelési, akár oktatási intézmény-
ről legyen szó. A városban általános 
iskola után a diákoknak szakma 
tanulására vagy gimnáziumi kép-
zésre is van lehetőségük, ez sem 
adatik meg mindenhol. 
Véleményem szerint az East Fest is 
egy pozitívum, hiszen nem kell 
ahhoz sátorozni, hogy egy jó feszti-
válra mehess.

- Hogyan képzeled el az életed 5-10 
év múlva? 
K. M. : - Mindenképpen szeretnék 
még tanulni, képezni magam, 
később pedig családot alapítani.

A következő lapszámunkban 
Szentesi Zsolt mesterfodrászról 
olvashatnak.

Veres Nikoletta

Mezőtúri Fiatalok
Katona Mirjam

A Magyar Kultúra Lovagjainak 
avatása a magyar kultúra napjá-
nak hagyományos rendezvénye. 
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
a budapesti Stefánia Palota 
Honvéd Kulturális Központjában 
ünnepi gálán adta át a lovagi és az 
apródi elismeréseket azoknak a 
jelölteknek, akik a kultúra külön-
böző területein lovagiasan, huza-
mosabb ideje tevékenykednek. 
Az eseményen a mezőtúri szár-
mazású Farkas József büntetés 
végrehajtási alezredesnek 
„Magyar Kultúra Lovagja” címet 
adományoztak. 

Farkas József munkahelyén, a 
Budapesti Fegyház és Börtönben – 
általános szolgálati feladatai mellett 
- példaértékű, a fogvatartottak 
reintegrációs tevékenységeit előse-
gítő kulturális és nevelő munkát 
végez. Rendületlenül irányítja, ren-
dezi az általa létrehozott 
Börtönszínházat, irodalmi színpa-
dot vezet, kulturális programokat, 
drámapedagógiai képzéseket, 
ünnepi megemlékezéseket, törté-
nelmi, irodalmi vetélkedőket szer-
vez. Programjai heti bontásban 
60-70 embert mozgatnak meg. Az 
általa létrehozott sajátos arculatú 
Börtön Ki Mit Tud-ok, és Művészeti 
ars’ poétikai kiállítások „helyrebil-
lentő” erővel célozzák meg a csalá-
di kapcsolatok nélküli, remény-
vesztett, bezárt embereket. Nagy 
figyelmet szentel a könyvtár műkö-
désére, sokszor maga is ajánl a 
fogvatartottak figyelmébe könyve-
ket. Gyakran előfordul, hogy leül a 
könyvtárban, előveszi a gitárját, és 
zenél az éppen ott lévőknek. 
Sikerült elérnie, hogy 
Börtönszínháza a büntetés-végre-
hajtási intézet falain kívül is fellép-
jen. Bűnmegelőzési színdarabjával 

- a Színházak Éjszakája Pince 
Színházi programjában – a 
fogvatartott „színészek”, családtag-
jaik előtt adhatták elő az általuk 
betanult darabot.
Az ökölvívás megszállottja. Aktív 
élversenyző volt. Színdarabjaiban, 
verseiben, írásaiban a sporttevé-
kenységek társadalmi jelentőségére 
szüntelen rávilágít. 18 éve Újpesten 
az UTE öklözők edzője és szakosz-
tályvezetője. Az elmúlt évek során 
több magyar korosztályos váloga-
tottnak volt szövetségi kapitánya, 
világversenyekre való felkészítője. 
A felkészülési táborok alatt vetélke-
dőkkel, kulturális programokkal, 
színházi előadásokkal fűszerezi a 
felnövekvő sportolók felkészülési 
ciklusait. A barátaival együtt 2006-
ban létrehozta a Fészek 
Művészklubban működő Kazán 
István Kamaraszínházat, melynek 
színdarabírója, szervezője és gya-
kori fellépője, előadója is. Farkas 
József forgatókönyvíró, rendező, 
gitáros zenész, műsorvezető, szí-
nész, író, költő, a szó legjobb értel-
mében vett igazi „életművész”, és 
két helynek is nagy lokálpatriótája: 
Újpest az otthona, Mezőtúr a hazá-
ja! Szülővárosában „civilben” kul-
túrházban, könyvtárakban, pódiu-
mokon, színpadokon lép fel. Jeles 
kulturális rendezvények kezdemé-
nyezője és patrónusa. Publikációi 
rendszeresen megjelennek a „Túri 
kalendáriumban”, a „Lámpás” című 
negyedévente megjelenő folyóirat-
ban. Cikkeit, esszéit Bodoki Fodor 
írói álnéven közli.  
A költészetben is járatos. Verseit is 
rendszeresen közreadja. Már régóta 
foglalkoztatja a gondolat, össze kel-
leni szedni belőlük egy kötetnyit. 
Most barátai segítségével ezen (is) 
dolgozik.
A könyvben a versek mellett ott 
lesz néhány prózája, és két  önélet-
rajzi indíttatású, a börtön színhá-
zak találkozóján sikerrel bemuta-
tott színdarab is.
Farkas József a fogvatartottak köré-
ben és szülővárosában kifejtett iro-
dalmi és kulturális tevékenységért 
vehette át a „Magyar Kultúra 
Lovagja” kitüntető címet.
Az elismeréshez szívből gratulá-
lunk és további sok sikert kívá-
nunk.

Forrás: http://www.alkotohazak.
shp.hu

- Szerk.- 

A „Magyar Kultúra Lovagja” lett Farkas József
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Mezőtúron sok zenei tehetség 
volt, van és remélhetőleg lesz, 
akik a Bárdos Lajos Zeneiskolában 
kapják meg az alapfokú képzést. 
Köszönhető ez a kitűnő, lelkes 
tanári karnak.

Néhány éve egy fiatal zenetanár 
házaspár érkezett Mezőtúrra - 
Domokiné Dékány Dóra zongo-
rát, Domoki Soma pedig ütőhang-
szereket tanít. A család azóta 
háromtagúra bővült.  A nagykö-
zönség a zeneiskola rendezvénye-
in találkozhatott már velük. Azon 
kívül Dóra a túrkevei református 
templom istentiszteletein orgo-
nál, Soma a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar kisegítő ütőse. 
- Hogyan és hol dőlt el, hogy hiva-
tásotok lesz a zene? 
Dóra: Túrkevén születtem, ma is 
ott élnek szüleim. Már öt éves 
koromban beírattak a zeneiskolába, 
és kaptam otthonra egy zongorát, 
igaz, hogy ez egy régi, rossz állapo-
tú hangszer volt. Szüleim és tanára-
im látták, hogy az érdeklődésem 
megmaradt és egyre erősödött, így 

később az eredményeknek köszön-
hetően kaptam egy szép pianínót, 
ami máig megvan. Az általános 
iskola után a debreceni Kodály 
Zoltán Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolába nyertem felvételt. 
Nagyon szép és tartalmas évek vol-
tak ezek, ráadásul itt ismerkedtünk 
meg Somával is. Utam innen a 
Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Kar zongoraszakára vezetett, ott 
szereztem meg tanári diplomámat. 
Soma: Én Debrecenben születtem, 
iskoláimat is ott végeztem. 
Édesapám mandolinozott, trombi-
tált, manapság szájharmonikázik 
különböző együttesekben, engem 
is korán megfertőzött a zenével. A 
szüleim támogatták ebbéli tanul-
mányaimat. Különös szerencsém-
nek tartom, hogy már 10 éves 
koromban megismerhettem leendő 
tanáromat, Dr. Szabó Istvánt, aki az 
európai hírű Sonus ütőegyüttest 
vezette. Engem a hangzásuk úgy 
elvarázsolt, hogy nem volt kérdés 
többé, mi lesz a hivatásom.  Még 
diákkoromban én is tagja lettem a 
Sonusnak, és a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karán megszerez-
tem MA zeneművész-tanári diplo-
mámat.
Úgy a zongora, mint a dob eléggé 
hangos hangszerek. Szom-
szédotokkal volt-e konfliktusotok 
emiatt?
Dóra: Nekem nem volt, mivel kertes 
házban éltünk. Azoknak a növen-
dékeknek, akiknek a környezetét 
esetleg zavarja az otthoni gyakor-
lás, a zenetanulás első éveiben jó 
megoldást jelenthetnek a digitális 
hangszerek, amelyeken van hang-
erő szabályozó.

Soma: Nekem elég gyakran volt 
nézeteltérésem a szomszédokkal, 
annak ellenére, hogy kertes házban 
laktunk. Később vettünk egy szabá-
lyozható hangerejű elektromos 
dobfelszerelést, így enyhült a prob-
léma. 
Milyenek a túri tanítványok, 
tehetségesek-e, szorgalmasok-e? 
Milyen a hozzáállásuk a zeneta-
nulmányokhoz?
Dóra: Igen, tehetségesek és szor-
galmasak is, de fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy a növendékek 
fejlődéséhez és a tanári munkánk 
sikeréhez a legnagyobb segítséget 
az együttműködő szülők jelentik. 
Külön öröm számomra, hogy ezt itt 
évről évre megtapasztalhatom.
Soma: Én úgy gondolom, sőt állí-
tom, hogy a mezőtúri zeneiskola jó 
intézménynek számít! Az egyetem 
mellett és után több városban taní-
tottam, így van összehasonlítási 
alapom. Itt jó a színvonal és lehet 
ösztönözni a gyerekeket gyakorlás-
ra, zenehallgatásra. 
Van-e kedvenc előadótok és példa-
képetek? 
Dóra: Engem mindig is inkább a 
tanári pálya érdekelt, mint az 
előadóművészet, ezért példaként 
leginkább szakközépiskolai és 
egyetemi tanáraim állnak előttem. 
Taraszova Marianna, B. Kiss 
Zsuzsanna és Dr. Duffek Mihály 
személyében profi zeneművész-
tanárokat, és csodálatos embereket 
ismertem meg. Természetesen sok 
különböző előadótól hallgatok 
darabokat, hiszen ugyanazt a zene-
művet minden nagy művész más-
ként interpretálja. Martha Argerich 
felvételeit például mindig szívesen 

hallgatom.
Soma: Nekem, mint az előzőekben 
már említettem, Dr. Szabó István 
jelentette a legfőbb inspirációt a 
korai években. Természetesen nem 
sokra mentem volna tanáraim ösz-
tönző magatartása nélkül. 
Régebben, hat nyáron keresztül 
aktív hallgatóként részt vettem a 
debreceni ütőhangszeres mester-
kurzuson. Ma már csak passzív 
résztvevőként azt figyelem, hogyan 
oldja meg a tanár a diákok techni-
kai, zenei problémáit. 
Öröm hallani, hogy jól érzitek 
magatokat Mezőtúron minden 
tekintetben! Reméljük, hogy hosz-
szú ideig tanítjátok a mezőtúri 
gyerekeket! Milyen elképzelései-
tek, vágyaitok vannak a jövőre 
nézve?
Dóra: Igen, a mezőtúri zeneiskola 
egy remek intézmény, ahol már 
eddig is számos nagyszerű növen-
déket taníthattam. Remélem, hogy 
a munkámmal ezentúl is hozzájá-
rulhatok ahhoz, hogy a zene a gyer-
mekek életének szerves részévé 
váljon. 
Soma: Én is hasonlókat kívánok! 
Ezen kívül öröm számomra, hogy 
kiváló volt tanítványommal, Sárvári 
Tamással, illetve a környező zene-
iskolák ütő tanáraival is gyakran 
zenélünk együtt. Remélem, hogy ez 
a jövőben is folytatódik igény sze-
rint. Emellett gyakran közreműkö-
döm a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar hangversenyein is.

Berczeliné Boldog Mária 
Berczeli Endre

Zenei hírek 
Bemutatjuk a Domoki házaspárt 

„ Együtt lenni jó, jónak lenni jó”!
Lázasan és izgatottan készülődtünk 
erre a nagy eseményre. 
Kérdezgettük egymást vajon milyen 
lesz? Hogyan sikerül? Tetszik-e a 
meghívott vendégeinknek? 

Meglesznek-e velünk elégedve? 
Ezek a gondolatok foglalkoztattak 
bennünket a készülődés közepette. 
De úgy gondoljuk, hogy jól sikerült, 
mert a társklubok örültek a meghí-
vásunknak, és kedves gratulációval 

távoztak. Ami igazán jól esett 
nekünk. Köszönhető ez 
mindannyiónknak,  hiszen igaz 
szívvel és szorgalommal készülőd-
tünk. No persze elsősorban és leg-
főképpen a legnagyobb köszönet, a 
két alapító tagot illeti, aki nem más, 
mint Kádár Istvánné, és Bíróné 
Pöszike. Köszönjük a huszonöt év 
alatt végzett fáradságos munkáju-
kat. És most jön a köszönet a forga-
tókönyv szerkesztőinek, akik nem 
mások, mint a Herczeg házaspár, a 
Kun házaspár és a Péterfi házaspár. 
Szépen összeszedték az idő képe-
ket, és az eseményeket, amiket be 
is tudtunk mutatni. A teremdíszí-
tésben sokat segített a Borzi házas-

pár, Balog Laci, Franciska és párja 
András, és mi egyedülálló hölgyek 
és urak!
Köszönjük a Magyar Mongol Zr.t 
énekkarának a kedves műsort, 
továbbá Seresné Jutkának, hogy 
számunkra azt a kevés időt is 
velünk töltötte, és hogy rólunk és a 
klub munkájáról őszinte szavakat 
mondott. Köszönjük a protokoll és 
a meghívott vendégeknek is, akik 
szintén igaz szavakkal biztattak 
bennünket. További munkánkhoz 
jó egészséget és békességet kíván-
tak. Különösen és meghatóan emlé-
kezett meg Szarvasról a Závodi 
házaspár a klub munkájáról. 

Folyt. 6. old

Megemlékezés az Újvárosi Hagyományőrző Klub huszonötödik évfordulójáról
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Egyszer, kétszer, vagy talán több-
ször is észrevettem az öröm köny-
nyeit, nemcsak nálam, hanem 
másoknál is. Többet között Antinak 
is meg-megcsuklott a hangja. De 
hát ez így volt természetes. Nagy 
boldogság volt, hogy a klub a leg-
idősebb házaspárja is és Pusztai 
Lászlóné oszlopos tagjai is ott vol-

tak. Öröm volt látni Erzsike nénit, 
mennyire boldog volt, és mennyire 
örült, hogy ott lehettek velünk. De 
nem csak ott volt és ült, hanem 
végig járt keze, lába a zenére. 
Köszönjük Kun Péternek, 
Berczeliné Boldog Marikának a 
műsor levezetését. Köszönet a sok 
biztató és igaz mondatokért, és 

köszönet, hogy mindenki jól érezte 
magát. 
És végezetül szeretném mondani, 
még csak két éve vagyok tagja a 
klubnak, de mindig figyelemmel 
kísértem a munkásságukat. De 
viszont az elpazarolt éveket nagyon 
sajnálom, hiszen én is újvárosi lány 
voltam. Igaz, hogy soká, de a szí-

vem visszatalált a gyökereimhez. 
És itt szeretném megragadni az 
alkalmat: Sorstársaim, özvegyek, 
magányosak, társtalanok csatlakoz-
zatok valamely klubhoz. 
Tisztelettel és köszönettel: a magam 
és az Újvárosi Hagyományőrző 
klub nevében: 

özv. Ádám Jánosné. 

Új rovatunkban Olvasóink memó-
riájának felfrissítésére teszünk 
kísérletet, és ennek lényege: hírér-
ték alapján felidézzük, mi minden 
történt Mezőtúron, Mezőtúr mai és 
egykori lakóival, visszalépkedve 
az időben napjainktól öt éven-
ként. Ezúttal az 1989-2014. között 
január végén és február elején tör-
téntek kerültek a rovatba.
30 éve – 1989. januárja – a saját 
úton haladás lehetőségét hozta el a 
Kontakta mezőtúri gyárának, miu-
tán több mint másfél éves idegőrlő 
vitára pontot téve  az ipari minisz-
ter — Vezérléstechnikai Alkat-
részgyártó Vállalat néven — önálló 
gazdálkodó szervvé változtatta, 
leválasztva a pesti központról. A 
„válás” eredetileg kitűzött időpont-
ja 1991. volt, ám az anyavállalat’88 
őszén elvitte Mezőtúrról egy piac-
képes, fejlesztés alatt álló termék-
család gyártását. Erre válaszként a 
mezőtúri kollektíva kérte a minisz-
tertől a határidő módosítását. Az új 
vállalatot irányító vállalati tanács 
alakuló ülését január végén tartot-
ták. Elnöknek Horváth Lajos osz-
tályvezetőt választották, az igazga-
tói poszton pedig megerősítették az 
előző vezetőt, Szabó Sándort. Az 
önállóság önmagában – már az ele-
jén látszott – nem ígérkezett egyér-
telmű előnynek. A termelés ugyan 
— nagyjából a tavalyi szinten — biz-
tosítottnak tűnt, ám a Pestre „áthe-
lyezett” termékcsalád hosszabb 
távon olyan versenyhelyzetet vázolt 
fel a különvált anyavállalat és a 
mezőtúri gyár között, aminek hatá-
sait jó piaci politikával, s belső fej-
lesztésekkel lehet csak kivédeni. 
Jelentős terhek is maradtak a 
„házasságból”, a Kontakta több 
százmillió forintos adósságából 42 
millió forintot a mezőtúriak vállal-
tak át.  Az igazgatótól ugyanakkor 
azt is elvárta a 450 tagú gyári kol-
lektíva, hogy a dolgozók jövedelme 
emelkedjen, mivel az a mezőtúri 
átlagtól is elmaradt. (Nos, hogy a 
tervekből mi valósult meg, kérjük 
érintett olvasóinkat írják meg a 
Mezőtúr és Vidékének.)
25 éve – 1994. február közepén – 

nem kisebb egyházi méltóság, mint 
Hegedűs Lóránt református püspök 
látogatott Mezőtúrra. A 
Magyarországi Református Egyház 
Lelkészi Zsinatának lelkészi elnöke 
a Kereszténydemokrata Néppárt 
(KDNP) meghívására érkezett, és a 
párt választási támogatásán túl, a 
püspök beszédében – kitágítva a 
horizontot - magyarság sorsával is 
foglalkozott.Számba vette a nem-
zetre leselkedő legnagyobb veszé-
lyeket, a politikai kóklerek bűvész 
mutatványait, a látszatérdekekért 
való hadakozást, az anyagi javakért 
folyó önemésztő küzdelmet, amely-
nek következménye a népesség 
egyre nagyobb arányú és gyorsuló 
mértékű fogyása. Mint mondta, az 
egyház minden erejét latba kívánja 
vetni, a folyamat megfordításáért 
ezért fontos, hogy az országot 
olyan emberek irányítsák, akik tisz-
tában vannak e gond súlyával, és 
változtatni akarnak rajta. (Az 1930-
ban született, 1956-ban papként a 
forradalmárokkal nyíltan rokon-
szenvező és ezért sokáig háttérbe 
szorított, majd szép karriert befu-
tott Hegedűs Lóránt 82 évesen halt 
meg Budapesten, a Fiumei úti sír-
kertben temették el.) 
20 éve – 1999-ben – Mezőtúron 
több cég után az önkormányzat is 
áttért a bankszámlás dolgozói kifi-
zetésre, vagyis a járandóságokat e 
számlára utalták és a pénzt bank-
kártyával pénzkiadó automatából 
lehetett felvenni. A ma már magától 
értetődő készpénzkímélő módszer 
elsőre nem okozott felhőtlen örö-
met, mert a városban csupán két 
pénzkiadó működött. Ezen kívül 
még ott volt pénzfelvételre a posta 
is, a velejáró hosszadalmas és sor-
ban állással járó procedúrával. 
Voltak, akik bankkártyájuk titkos-
ságát is féltették, hogy PIN kódjuk 
tudatában mások is hozzájuthatnak 
pénzükhöz. (Az azóta elmúlt évek 
alatt az OTP után újabb bankok 
újabb pénzkiadó automatákat tele-
pítettek, és ma már feltehetőleg 
nem a bankkártyák technikai hasz-
nálata okoz gondot, sokkal inkább 
a róla felvehető pénzek végessége.)

15 éve – 2009. február elején – a 
Napi Gazdaság című napilap tudat-
ta, hogy terjedőben van a szélener-
gia felhasználása Magyarországon, 
az Alföldön például még abban az 
évben két ilyen környezetbarát 
energiaforrást üzemelnek be. Az 
Eurowind Hungary Kft. Mezőtúr 
közelében egymillió dolláros beru-
házás keretében 1,65 megawatt tel-
jesítményű szélerőművet épít. Az 
általa évente megtermelt 4-4,5 mil-
lió kilowattórányi villamos energia 
fedezni fogja Mezőtúr húsz közin-
tézményének és a város közvilágí-
tásának áramigényét. 
10 éve – 2009. januárjában-február-
jában – két olyan alkotóval kapcso-
latos eseményről adott hírt a sajtó, 
akik a mai napig aktív résztvevői 
Mezőtúr sokszínű kulturális életé-
nek. Az egyik, hogy az akkor 70 
éves Takács Győző képzőművész-
keramikus Magyar Golgota című 
retrospektív kiállítása nyílt a Városi 
Galériában, ahol az egész életmű-
ből válogató tárlaton grafikák, kerá-
miák kerültek közszemlére. (A 
Mezőtúrhoz különös ragaszkodást 
érző művész Budapesten, a 
Derkovits Képzőművészeti Körben 
kezdte tanulmányait, majd 
Szegeden, a tanárképző főiskolán 
diplomázott 1961-ben. Tanítással 
kezdett, majd hamarosan bekap-
csolódott a különböző művésztele-
pek, így a mezőtúri alkotótelep 
munkájába. A Vásárhelyi 
Majolikagyárban megismerkedett a 
kerámiával, és tervezett többek 
között a Mezőtúri Fazekas 
Szövetkezetnek is. Jelenleg a 
Mezőtúri Református Kollégium 
tanára.) A másik hír, hogy a magyar 
kultúra napján a Jász-Nagykun-
Szolnok megye Közművelődési 
díját vehette át Csider István népze-
nész, tanár. (Egy húr nélküli citerá-
ra 14 évesen egy padláson talált rá, 
majd Gyalog Magda magántanítvá-
nyaként ismerkedett meg a hang-
szerrel. S, hogy milyen sikeresen? 
1975. óta vezeti a Szivárvány citera-
zenekart, amely több mint negyed-
száz országos, megyei és helyi 
minősítést, díjat szerzett. Az együt-

tes 10 európai országban koncerte-
zett, és három hanghordozója van. 
Csider István egyéni elismerései: 
1974-ben Népművészet Ifjú Mestere 
cím, az 1977-es Ki Mit Tud? című 
vetélkedőn II. helyezés. 1978-ban 
Mezőtúr Városért díj, 1985-ben 
Szolnok Megyei Tanács VB. 
Közművelődési díja, 1989-ben 
Szakszervezetek Szolnok Megyei 
Tanácsa Művészeti díja 2009-ben 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Közművelődési díja. Csider István 
1998 óta tagja és titkára a Mezőtúri 
Szivárvány Népzenei Egyesületnek, 
és 1999-től 2002-ig illetve 2006-tól 
napjainkig a Bárdos Lajos 
Művészeti Iskola citeratanára.)
5 éve – 2014. elején – 50. éve egye-
temet végzett, aranydiplomás peda-
gógusokat ünnepeltek Mezőtúron. 
Versekkel és énekszámokkal 
köszöntötték dr. Horváth Károlyné 
Házi Máriát –, ő 1963-ban végzett 
az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán magyar–orosz szakos közép-
iskolai tanárként.  Férjével együtt 
Mezőtúron kezdett tanítani, és 
olyan új világot igyekezett megnyit-
ni tudásban és emberségben, amely 
döntően formálta a diákok életét. 
Néhány évet követően, 1970-től 
már a Teleki Blanka Gimnázium 
Közgazdasági Szakközépiskola és 
Kollégium igazgatójának nevezték 
ki. Az iskolát 1982-ig vezette, majd 
a megyei pedagógiai intézetnél 
szakfelügyelőként dolgozott. Tóth 
Boldizsárné Boldog Terézia – szin-
tén 1963-ban az ELTE 
Természettudományi Karán, bioló-
gia–földrajz szakon diplomázott. 
1965-től 1995-ig dolgozott a 
Telekiben, ahol szívügye volt a diá-
kok egészséges életre nevelése. 
Pályája során mindig nagy hivatás-
tudattal törekedett arra, hogy meg-
szerettesse e két gyönyörű tantár-
gyat, a biológiát és a földrajzot. 
Nyugdíjazása óta a helytörténet írá-
sának is mestere lett, tíz kötete 
jelent meg, melyért Toldi Ferenc díj 
kitüntetésben részesült.

Folyt. 7. old

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
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Németh Sándorné Kiss Ilona - a tör-
ténelmi- és földrajzi ismereteket 
adott át ezreknek munkája során.  
Ekkor köszöntötték őt is, noha egy 
évvel korábban vette át az ötvene-
dik évfordulót tanúsító Arany-
diplomát. Mindannyian a Telekiért 
dolgoztak, nemcsak a tudást, 
hanem az emberi példamutatást is 

átadva az új generációnak. 

A Visszapillantó az MTI, a Szolnok 
Megyei Néplap illetve Új Néplap, 
interneten megjelenő portálok vala-
mint saját lapunk szemlézése alap-
ján készült. 

Lazányi József

A Magyar Vöröskereszt és a
 Szolnoki Területi Vérellátó 

Szolgálat 
2019. évben a következő

időpontokra tervezi
véradó napjait:

•	 február 27. - 8-13 óra
•	március 27. - 8-13 óra 
•	 április 3. - 8-13 óra 
•	 ifjúsági véradás
•	 április 24. - 13-17 óra
•	május 29. 8-13 óra
•	 június 26. 8-13 óra
•	 július 24. 8-13 óra
•	 augusztus 11. 9-14 óra 

Túri Vásár
•	 augusztus 28. 13- 17 óra
•	 szeptember 25. 8-13 óra
•	október 2. 8-13 óra  

ifjúsági véradás
•	október 31. 14-18 óra

     HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
•	november 27. 8-13 óra
•	december 18. 8-13 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 2019

A Mezőtúri Kórház életében a 2018-
as év is sok nehézség elé állította az 
intézményt, de munkatársaim hiva-
tástudata és magas színvonalú 
szakmai tudása mindvégig biztosí-
totta a térség betegeinek ellátását.
Az Egészségfejlesztési Irodánk 
2018-ban is felügyelte a térség lako-
sainak egészségét és segítette 
egészségtudatos magatartását, 
hogy az egészségben eltöltött éveik 
száma megsokszorozódjon.
Az Irodához kapcsolódóan 2018. 
szeptember 1-jétől elkezdte műkö-
dését a Lelki Egészségközpontunk, 
amely ahogyan a nevéből is adódik, 
a lelki békénket óvja.
A nehéz napokban mindig számít-
hatunk az állam támogatására, segí-
tő jobb kezére, melynek köszönhe-
tően szakrendelőink felújítása meg-
történt, maximálisan szem előtt 
tartva a betegkomfortosság elvét. 
Ennek megfelelően a rendelőket 
klimatizáltuk, burkolatot cserél-
tünk, kifestettünk és bútorzat cse-
rére is sor került, végre a majdnem 
a naponta elromló szakrendelői lift 
helyett, egy korszerű felvonót is 
sikerült beüzemelnünk a szakren-
delő épületében.
Szintén fenntartói támogatásból 
sikerült megvásárolnunk diagnosz-

tikai eszközöket, így a 
gasztoenterológiai szakrendelőt új 
gasztroszkópiás és kolonoszkópiás 
eszközökkel gazdagítottuk, a kardi-
ológiai szakrendelőbe korszerű 
futópadot sikerült beszereznünk.
A műtőbe új altatógép került, az 
eszközök sterilizálásához sikerült 
új autoklávot is vásárolnunk és a 
beteg elégedettség és komfortosság 
emelése érdekében szinte az egész 
fekvő részre új textília beszerzése is 
lehetővé vált.
Természetesen az év végi konszoli-
dáció az intézményünket is érintet-
te, amelynek segítségével jelentő-
sen csökkenteni tudtuk a szállítói 
tartozás állományunkat.
Összességében a fenti beruházások 
és állami támogatás összege mint-
egy 133 millió forint volt.
További jó hír, hogy már erre az 
évre is több millió forintos segítség 
körvonalazódott, amelyből fejlesz-
teni tudjuk a betegellátáshoz szük-
séges mind ápolási, mind diagnosz-
tikai eszközök tárházát, ezzel emel-
ve a betegellátás színvonalát.

Köszönjük!
Dr. Csellár Zsuzsanna

főigazgató

Tisztelt Olvasó!
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Dr. Keresztes Károly évtizedek 
óta készít türelemüvegeket, azaz a 
népművészet azon tárgyait, ame-
lyekben a faragványokat egy szűk 
nyakú palack belsejében helyezik 
el. A kiválasztott üveg olyan aka-
dályt jelent az alkotónak, amelynek 
legyőzéséhez nagy ügyesség szük-
séges. Az alkotó minden palack 
készítésénél igyekszik kihangsú-
lyozni a beépítés látszólagos lehe-
tetlenségét, hiszen a beépített ala-
kok és szerkezetek nagyobbak, 
mint az üveg nyakának belső átmé-
rője. A szétvágott részdarabokat 
ezért jól megtervezve az üveg bel-
sejében kell összeállítani, és ékkel, 
csapszeggel, vagy/és ragasztással 
egybeépíteni. Ehhez megfelelő 
finom és hosszú csipeszek, szögek, 
fogók, drótok stb. kellenek, amelye-
ket gondosan és óvatosan kell hasz-
nálni. Egy másik változatban a 
darabokat még az üvegen kívül épí-
tik össze olyan formában, hogy az a 
palackban zsinórok, drótok, kam-
pók segítségével szétnyitható 
legyen.

A hagyományos típusok: hajó 
üvegben, bányászpalack (bányát, a 
bányászok életének és munkájának 
jelenetei), vallásos jelenetek, ill. 
életképek.  

A türelemüvegek készítésének 
eredetére több teória is létezik, 
valószínű, hogy az első darabokat a 
17. század végén építették angol-
szász országokban. A hajós palac-
kokat elsősorban Angliában kedvel-
ték, míg a bányászüvegeknek 
német nyelvterületen alakult ki 
komoly kultúrája.

A Kárpát-medencében a 18. szá-
zad végén jelennek meg a bányász 
vidékeken, így nem véletlen, hogy 
az eddig ismert legrégebbi datált, 
1793-ból való üveg Selmecbányán 
készült. Valamivel korábbi, 1781-es 
az első, vallási témát – egy kis oltárt 
– bemutató datált darab.

A 19. század második feléből 
több olyan munka is fennmaradt, 
amelyeket börtönfogságba vetett 
emberek készítettek – ezek életké-
peket vagy vallásos témákat dolgoz-
nak fel, illetve egy-egy mesterség 
bemutatására is találunk példát.
A türelemüveg dísz, így a paraszti 
lakáskultúrában elsősorban a tisz-
taszobában találkozhattunk vele. 
Előfordul polgári, nagypolgári csa-
ládoknál, illetve a díszítmény része-
ként a templomokban, imaházak-
ban is.

A kiállítás egyik darabja, egy szakrális 

témájú türelemüveg

Napjainkban a türelemüvegek 
témája igazodott az új látványhoz, 
az új tárgykultúrához, építészeti 
stílusokhoz: a modern közlekedési 
eszközöktől kezdve a modern elekt-
ronikai eszközökig, a rajzfilmfigu-
ráktól a LEGO építőjátékokig 
nagyon sokféle változata ismert.

Dr. Keresztes Károly üvegei, a 
kiállításban szereplő hetven darab 
alapvetően a hagyományos témákat 
dolgozzák fel: szakrális témák, a 
nemzet és hazaszeretet témák, élet-
képek, és külön egységként az üve-
gek elkészítéséhez használatos esz-
közök, szerszámok.

A kiállítás 2019. március 16-ig 
látogatható. Információk: www.
fazekasmuzeum.hu

Pusztai Zsolt 
muzeológus

Mezőtúri türelemüvegek 
Dr. Keresztes Károly önálló kiállítása a Túri Fazekas 

Múzeumban
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2019.január 26-án megrendezésre 
került a Mezőtúri Horgászbál. 180 
fővel színvonalas, jó hangulatú 
bulinak lehettünk részesei. A volt 
Főiskola épületében megtartott ren-
dezvényen, Mezőtúri és környékbe-
li horgászok és családtagjaik vala-
mint a meghívott vendégek buliz-
hattak, szórakozhattak és beszél-
gethettek egymással egy jót. A jó 
hangulathoz hozzájárult a finom 
vacsora a jó zene és a családias kör-
nyezet is.
Köszönjük a finom vacsorát Blaha 
Józsefnek, Blaha Ferencnek és a 
Túri Vigadó Étteremnek. 
Köszönjük a támogatást: Ben 
2-Drink BT, Delta Trafik, Elegant 

Ruházati Bolt, Herczeg Zsolt, 
Kerékgyártó Erzsébet, Körös Vidéki 
Horgász Egyesületek Szövetsége, 
Körös TV, Körös Tursol Szarvasi 
Sétahajózás, Metzker Krisztina, 
Mezőtúr és Vidéka, Mezőtúri 
Horgász Egyesület, Mezőtúri Városi 
TV,  Non Stop Delicates, Papp 
László, Pinki Horgász és 
Kisállateledel Bolt, Polgármesteri 
Hivatal Mezőtúr, Pont TV, Pusztai 
Jenő-Szent Flórián Pékség, Szirom 
Szerelem Virág és Ajándékbolt, 
Veres Imre.

Veres Imre

Mezőtúri Horgászbál

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly 
Gazdasági Kara által szervezett 
országos közgazdaságtan verse-
nyen 30 induló közül 5. helyen 
végzett a Teleki csapata.

A három fordulós verseny első két, 
levelezős etapjában teszteket és 
számítási feladatokat kellett megol-
dani a diákoknak, mint például 
kitalálni, hogy ötmillió forintból 
milyen módszerekkel, befekteté-
sekkel lehet három év alatt a leg-
több hozamot elérni. A beérkezett 
megoldások után 2016. január 
16-án a legjobb csapatokat hívták 
össze a döntőre. Az egész délelőttöt 
kitöltő versengésnél szintén voltak 
számítási feladatok (ha már köz-
gazdaságtan), valamit minden csa-
patnak egy konkrét termék (isko-

lánk diákjai a fogkrémet kapták 
kihívásként) piacát kellett kidolgoz-
ni, és prezentáció keretében bemu-
tatni. Tanulóink nagyon ügyesek 
voltak, így a nap végére az előkelő 

5. helyet szerezték meg. Nagy 
öröm, hogy az egykor a nevében is 
ezt a szakágat viselő Teleki diákjai 
országos vetélkedőben is bizonyít-
ják tudásukat, rátermettségüket. 
Gratulálunk a csapattagoknak: 
Orbán Lilinek, Fadgyas 
Alexandrának és Simon Hannának, 
13. B osztályos tanulóknak, vala-
mint felkészítő tanáruknak, 
Kókainé Szűcs Ildikónak! 

T. A. 

A fogkrémtől a hozamig



 2019. február 1. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   közéleti lap

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:

Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László. 

Szerkesztő, tipográfus: Veres Nikoletta. 
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2019. február 6. (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 titkár-
ságára 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.

ELHUNYTAK
Borsi Lajosné Csatári Ilona élt 84 évet,

Biró Ferenc élt 96 évet,
Varga Imre élt 66 évet,

Guth Jánosné Takács Ilona élt 86 évet,
Csider Kálmánné Fodor Margit 

élt 88 évet,
Tóth Sándorné Garai Julianna élt 92 évet,

Kovács Jánosné Borbély Róza Margit 
élt 82 évet,

Szűcs László élt 79 évet,
Szonda Jánosné Varga Ilona élt 82 évet,

Muzsnyai Imre élt 83 évet,
Szőllősi Istvánné Fazekas Erzsébet 

élt 89 évet,
Bagoly Lajosné Nagy Eszter élt 94 évet,

Ács Antalné Katona Erzsébet élt 83 évet,
Lovas Imréné Panyik Róza élt 89 évet,

Csider Istvánné Nagy Eszter élt 86 évet,
Varga Péter Pál élt 87 évet,
Gonda Sándor élt 70 évet,
Molnár Mária élt 96 évet,
Farkas Antal élt 82 évet,

Dr. Bokor Imre élt 79 évet,
Sipos László élt 84 évet,

Matuska Lászlóné Nagy Piroska 
élt 91 évet,

Kovács Lászlóné Gonda Eszter Erzsébet
élt 82 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár:
Február 1-7-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Február 8-14-ig
Pink patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445

Állatorvosi ügyelet:
Február 2-3-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Február 9-10-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr,  József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936

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 megrendelése és kiszállítása.

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

Zsótér Ivett
(Szilágyi Andrea)

Rácz Csilla  
(Csajbok Csilla)

Major Loránt 
(Varga Anikó)

Szemes Sándor
 (Kurilla Réka)

Smile Büfé a Közösségi Házban

Megnyitott a Smile Büfé a Közösségi Házban! 
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, 
grillezettt csirkemellel, palacsintával, 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.)

Diákok figyelem!
Február 1-je és 28-a között diákigazolvány 
felmutatása esetén 10 % kedvezményt  

biztosítunk!
Smile Büfé - A mosolygós hangulatért!


