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Megjelenik kéthetente

Nagy sikerrel zárult a „Téli hangulatú főtér”
rajzpályázat
Mezőtúr Város Önkormányzata
rajzpályázatot hirdetett „Téli hangulatú főtér” címmel. Hatalmas
öröm számunkra, hogy a felhívásra 158 darab szebbnél szebb alkotás érkezett.
A díjazottak a következők:
Alsó tagozat:
1. Gácsi Vivien Adél 8 éves
2. Szin Zsuzsanna 8 éves
3. Biró Bíborka 6 éves

Ingyenes
Adventi gyertyagyújtás

2020-ban az adventi várakozás
sem a megszokott módon zajlik.
Idén sajnos kevesebb alkalmunk
nyílott a személyes találkozásokra.
Igyekeztünk több eseményről
online megemlékezni. A jelenlegi
járványügyi szabályokat betartva
az adventi vasárnapok alkalmával
is a televízió, illetve az internet adta
lehetőségeket használjuk ki.
Bízunk abban, hogy így is szebbé
tudjuk tenni Önök számára is az
ünnepi készülődést.

Zoltánné a Mozgáskorlátozottak
Egyesülete Mezőtúri Csoportjának
vezetője, aki adventi gondolatait
osztotta meg városunk lakosságával. Visszaemlékezésében betekintést nyerhettünk abba is, hogy
hogyan élte meg a karácsonyt gyermekként.
A továbbiakban a Közösségi Ház
munkatársai állítottak össze egy kis
adventi műsort. Bízunk abban,
hogy az első adventi vasárnapon
örömmel fogadták ünnepi adásun-

Advent első vasárnapján, november 29-én 17 órakor kezdődött az
online műsorunk. Az advent fontos
kelléke az adventi koszorú, melyet
Mezőtúr Város Önkormányzata ez
évben is elkészíttetett; ezt¬ rendhagyó módon az egyházak képviselői
templomaikban áldottak, szenteltek meg. Az Evangélikus Egyház
nevében Fülöp Mónika lelkész, a
Mezőtúri Református Egyház nevében Mihalina László lelkészelnök
áldotta meg a város adventi koszorúját, valamint a Mezőtúri Katolikus
Egyház nevében Ondavay Tibor
pápai prelátus szentelte meg a
városi adventi koszorút.
Az első gyertyát Szűcs Dániel
alpolgármester gyújtotta meg és a
televízió-képernyőjén keresztül
kívánt mindenkinek jó egészséget,
valamint békés várakozást. Az
ünnepi hangulatot növelve Nagy

kat. Elindult az élő adventi kalendárium elnevezésű programunk is,
amely keretében elsejétől 24-éig a
város különböző pontjain, magánházak és intézmények ablakaiban
villannak fel az aktuális napokat
jelző számok. A Közösségi Ház
Facebook oldalán minden nap
közétesszük, hogy adott napon
merre kereshetik a kivilágított sorszámokat. Tartsanak velünk a képernyőkön keresztül a további eseményeinken is, az adventi gyertyagyújtásokat követhetik minden
vasárnap 17 órától a Facebookon,
valamint a Városi Televízió adásán
keresztül.
Mindenkinek békés
adventi készülődést és jó egészséget
kívánnak
a
Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. dolgozói.

Lakatos Anikó rajza

Gácsi Viven rajza

Felső tagozat:
1. Vékony Patrik 12 éves
2. Major Regina 10 éves
3. Billédi Ágnes 14 éves

Vékony Patrik rajza

Középiskolás kategória
1. Lakatos Anikó 16 éves
2. Major Levente 15 éves
3. Gonda Zoltán 15 éves

A díjakat még Karácsony előtt
eljuttatjuk a nyerteseknek, amel�lyel kapcsolatosan kolléganőim
előzetesen egyeztetni fognak a
megadott telefonszámokon.
Minden rajz megtekinthető a
www.mezotur.hu városi honlapon. Ahogy ígértük a legjobb alkotásból készül el az idei évben
Mezőtúr karácsonyi képeslapja,
amelyet közel 500 helyre juttatunk
el postai úton vagy elektronikus
formában határon innen és túl. A
zsűri Lakatos Anikó rajzát választotta erre a címre, melyhez szívből
gratulálok!
Kedves Gyerekek!
Nagyon szépen köszönjük a
munkátokat és külön köszönjük a
szülők, pedagógusok közreműködését is.
Szeretettel gratulálunk, szép
sikereket kívánunk Nektek az élet
minden területén és mindenekelőtt nagyon jó egészséget!

Különdíj:
Varga Ágnes 18 éves

Herczeg Zsolt
polgármester

Bodor Márti

Országos bajnok lett a mezőtúri Nagy Zoltán

2. old.

In memoriam Bartos Jenőné

6. old.

Bemutatkozik Mezőtúr város aljegyzője

3. old.

Észak-Alföldi Innovációs díjat nyert a Túri Kamra

7. old.

Mezőtúri Református Bölcsőde

5. old.

In memoriam dr. Lengyel Lajos

8. old.
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E-ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató

2020. december 04.

Ajándékozzunk karácsonykor mezőtúri
termékeket!

Hivatali kapu elérhetőségek
Rövid név
Hivatal teljes neve 		
MTUR
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
MVONK
Mezőtúr Város Önkormányzata

Tisztelt Ügyfelünk!
Az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban:
Eüsztv.) rendelkezései 2018. január 1-től az önkormányzatok számára is előírják, hogy biztosítani
kell ügyeik elektronikus intézhetőségét, továbbá az informatikai
együttműködések törvényben foglaltak szerinti kialakítását.
Az Eüsztv tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet
eltérő rendelkezése hiányában –
jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei
intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus
úton megtenni. Kivételt képeznek
azon eljárási cselekmények,
melyek mindenképpen az ügyfél
személyes megjelenését követelik
meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását
teszik
kötelezővé.
Természetes személy ugyanakkor
csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.
Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget
biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervetek az Eüsztv. 2. § (1) bekezdése
szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek.
Elektronikus ügyintézésre köteles

KRID
508146963
358266353

továbbá az ügyfélként eljáró állam,
önkormányzat,
költségvetési
szerv, ügyész, jegyző, köztestület,
egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője, ha
az adott ügyintézési cselekmény
tekintetben ez értelmezhető.
A jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal csatlakozott az önkormányzati ASP rendszer elektronikus ügyintézési
szakrendszeréhez.
Az Önkormányzati ASP rendszernek köszönhetően Ön kényelmesen, áttekinthetően, elektronikus úton, akár otthonából is intézheti hivatali ügyeit.
Az Önkormányzati Hivatali
Portál internetes oldalán érhető el
az ügyfelek részére:
https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap

A felmerülő illetékfizetési és
szolgáltatási díj fizetési kötelezettség banki átutalással teljesíthető
az alábbi bankszámlákra:
- hatósági eljárási illeték: OTP
Bank
11745097-1540879603470000
- igazgatási szolgáltatási díj:
OTP Bank 11745097-15732705

Legtöbben Advent időszakában
kezdjük el a felfedező utakat a
karácsonyi ajándékok tekintetében. Sokunk sajnálatára a jelenlegi
egészségügyi helyzetben nem tarthatjuk meg adventi vásárunkat, de
az ott áruló, értékesítő kézműveseinket, termelőinket bizony felkereshetjük. Én is így teszek családommal.
Arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy válasszunk idén minél
többen hazai termékeket! Lepjük
meg szeretteinket egy-egy túri
ajándékkal, támogatva ezzel a
városban dolgozó termelőket,
fazekasokat, kereskedőket és vállalkozásokat.

A közleményben kérjük, tüntessék fel az ügytípust, amivel
kapcsolatban az illetékfizetési
vagy igazgatási szolgáltatási díj
fizetési kötelezettség felmerült!

hasznos tanáccsal hívja fel a figyelmet arra, hogyan előzhetők meg a
fagykárok. A videó megtalálható a
www.youtube.com oldalon A vízóra fagytalanítása címmel.

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Szűcs Dániel
alpolgármester

Országos bajnok lett a mezőtúri Nagy Zoltán

Előzzük meg a fagy okozta vízhálózati károkat!
Hamarosan mindennapossá válnak a reggeli fagyok. A hideg idő a
vízmérők működését, élettartamát
is jelentősen megváltoztathatja.
Amennyiben elfagy a vízmérő óra,
annak cseréje 20.000 Ft-os kiadást
jelent. Ráadásul a fagyás miatti
csőtöréskor elfolyt vizet is a felhasználóknak kell kifizetnie!
Társaságunk egy videóban néhány

Ismerünk olyan kézműveseket,
akik csodákat alkotnak? Vagy
olyan szolgáltatást, amellyel elégedettek vagyunk és mást is szívesen
meglepnénk vele? Kozmetikus,
fodrász, masszőr, étterem? Nem is
egyet! Abban a szerencsés helyzetben vagyunk itt Mezőtúron, hogy
órákig lehetne sorolni…
Arra biztatom Önöket, hogy
vásároljunk lehetőleg minél több
karácsonyi ajándékot helyi őstermelőtől, vállalkozótól! Támogassuk
együtt őket!

A Mezőtúri Úszó és Vízilabda
Sport Egyesület munkáját is
nagyban megnehezítette a március óta tartó járványhelyzet,
ennek ellenére óriási sikerek történtek az Egyesület életében.
Csipes Andor edző elmondta,
annak ellenére, hogy a feltételek, a
körülmények igencsak akadályoz-

ták a fiatalok edzési lehetőségeit,
mégis sikerült azokat teljesíteni. A
kemény munkának köszönhető az
is, hogy Nagy Zoltán, a mezőtúri
úszó, első helyezést ért el a Magyar
Úszó Szövetség szervezésében
megtartott Országos Ifjúsági - és
Serdülő Bajnokságon. Zoli beszámolt arról, hogy bár a verseny első
napján nem úgy teljesített, ahogy
szeretett volna, az utolsó napon melyen a fő száma, azaz 50 m fiú
mellúszás volt 50 m hátúszással
kiegészítve – saját idejét három
tizeddel javítva országos bajnok
lett.
Szerkesztőségünk ezúton is
szívből gratulál, és további sok
sikert kíván az ifjú úszónak és
edzőjének!
Miskolczi Adrienn
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Bemutatkozik Mezőtúr város aljegyzője

Dr. Balla Vilmosnak hívnak,
1981-ben születtem Szolnokon, és
Szarvason élek.
2020. november 19.-től kezdtem
meg munkám aljegyzőként a
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatalban.
Szolnokon a Verseghy Ferenc
Gimnáziumban
érettségiztem

2000-ben, majd a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Karán szereztem
meg jogi diplomám 2005-ben.
Az egyetem elvégzését követően
Szarvas Város Polgármesteri
Hivatalában jogi előadóként dolgoztam 2010. júliusáig.
Ezt követően egészen 2018. március 15-ig Szolnok Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában
dolgoztam közbeszerzési referensként. Munkaköröm elsődlegesen a
fejlesztési osztály, illetve a kistérség közbeszerzési eljárásainak
lefolytatására és koordinálására irányult. Emellett kiemeltem foglalkoztam az önkormányzati pályázatok jogi ügyeinek intézésével.
Vezetői tapasztalatot is szereztem, hiszen elláttam a Jogi Osztály
osztályvezetői feladatait.
Dr. Enyedi Mihály jegyző úr
megkeresésére 2018. június 18-tól
kezdtem meg munkám jegyzői

Megújul az Alkotmány úti kút
Szeretnénk
tájékoztatni
Önöket, hogy a Tegyünk Együtt
Közösségünkért Egyesület ötlete
és támogatóinak anyagi segítségével, az Intézményellátó Kft. kivitelezésében megkezdődött az
Alkotmány úti kút környezetének
megújítása.
Ennek keretében megemelt
díszburkolatos aljzatot kap, továbbá pad, kuka, kerékpártároló és a
gépjárművel érkezők részére
zúzottköves parkolóhely kerül
kialakításra. A kútfej ebben az
évben a régi formájában kerül
elhelyezésre, de a következő
évben egy új formátumú kútfej
lesz kialakítva.
Kérünk mindenkit, hogy
vigyázzon a kút környezetére! A
kivitelezéssel járó kellemetlenségekért elnézést kérünk!
Tegyünk Együtt Közösen
Mezőtúrért!

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

referensként a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatalban.
Feladatom jegyzői referensként
elsősorban a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó kistelepülések
vonatkozásában a jegyző hatáskörébe tarozó feladatok ellátása volt,
de emellett kiterjedt az aljegyző
helyettesítésére is, továbbá az
Önkormányzati és Jogi Osztály
osztályvezetői feladatát is elláttam.
Eddigi hivatali munkám során
úgy gondolom megfelelő szakmai
kapcsolatot sikerült kialakítanom a
hivatal vezetésével, az önkormányzati képviselőkkel, a hivatali és a
kirendeltségi dolgozókkal.
Az elmúlt időszakban néhány
évig még Mezőtúron is éltem, az itt
szerzett tapasztalataim alapján egy
sikeresen vezetett, felelős irányítás
alatt álló, közösségi életében is
virágzó települést ismertem meg.
Munkám során mindig is motivált, hogy a településen élők élet-

körülményeit, a hivatali ügyintézést folyamatosan fejlesszük, az
ügyfél központúságot minél előrébb helyezzük, továbbá minél
több sikeres önkormányzati fejlesztéssel is hozzájáruljunk városunk fejlődéséhez.
Jegyző Úr szakmai irányításával,
Polgármester Úr és a Képviselőtestület vezetésével az aljegyzői
feladatok végzése során továbbra is
ez a cél vezérel.
Amennyiben bármilyen hivatali
vagy települést érintő ügyben, jogi
kérdésben segítséget tudok nyújtani aljegyzőként, kérem, forduljanak hozzám bizalommal, legjobb
tudásom szerint igyekszek segíteni
az adott kérdés megválaszolásában.
dr. Balla Vilmos
aljegyző

Tájékoztató a piacon történő vásárlásról

Ismételten szeretnénk felhívni a
tisztelt lakosság figyelmét arra,
hogy Mezőtúron
a piacon történő vásárlásra
NEM
vonatkozik
az
513/2020.
(XI.23.) sz. Kormányrendelet által
az idősekre (65. életévét betöltött
személyek) megállapított védett
vásárlási idősáv.
A Kormányrendelet kizárólag
az alábbi helyekre vezetett be idősávot a 65. életévüket betöltött személyek vonatkozásában:
- napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet,
- napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert,
vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzlet (drogéria),

- gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet (gyógyszertár).
Tehát kizárólag ezekben az
üzletekben hétfőtől péntekig 9.00
óra és 11.00 óra közötti időben,
szombaton és vasárnap 8.00 óra és
10.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével csak a
65. életévüket betöltött személyek
tartózkodhatnak.
Tájékoztatásul szintén szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság
figyelmét továbbra is arra, hogy a
25/2020. (XI.11.) számú önkormányzati rendeletet alapján
Mezőtúr Város közigazgatási területén belül kizárólag a piac teljes
területén (közlekedésre szolgáló
utak, járdák, árusító helyek, boltok, parkolók) – a hatodik életévét
be nem töltött kiskorú kivételével
– valamennyi ott tartózkodó személy számára kötelező a maszk
viselése.
Kérem tartsák be a védelmi
intézkedéseket egészségünk megóvása érdekében!

Dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Háziorvosok elérhetőségei
Tisztelt Lakosság!

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a háziorvosok, házi gyermekorvosok telefonos, illetve
e-mailes elérhetőségét, rendelési
idejét.
Kérjük, hogy panasz esetén a
megadott telefonszámokon vegyék
fel a kapcsolatot a háziorvosukkal.
Amennyiben gyógyszert szeretnének íratni, kérjük, e-mailben szíveskedjenek jelezni a háziorvos
részére. Ebben az esetben, az
e-mailben minden fontos adatot

szíveskedjenek közölni (név, TAJ
szám, gyógyszer neve, hány havi
adagot kér, allergia esetén annak
megnevezése, gyermek testsúlya
stb.).
A háziorvosok nagyfokú leterheltsége miatt türelmüket kérjük,
előfordulhat, hogy többször is meg
kell ismételni a hívást, mire tudnak
a háziorvossal egyeztetni.
Megértésüket köszönjük!
Herczeg Zsolt
polgármester

2020. december 04.
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Sajtóközlemény projekt indításáról
Mezőtúri Református Bölcsőde kialakítása
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00034
A TOP-1.4.1-19 azonosítószámú,
Bölcsődei férőhelyek kialakítása,
bővítése tárgyú pályázati felhívásra
a
Mezőtúri
Református
Egyházközség
TOP-1.4.1-19JN1-2019-00034 azonosító számon
2019. szeptember 30. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amely
2020. április 17. napon kelt támogatási döntés szerint, 181.853.538,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban
részesült, 100%-os támogatási
intenzitás mellett.
A projektgazda – Mezőtúri
Református Egyházközség – egyedüli pályázóként, konzorciumi
együttműködés nélkül valósítja
meg projektjét, melynek összköltsége 181.853.538,- Ft
A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
- A projekt kezdete: 2020.02.01.
- A projekt fizikai befejezésének
tervezett napja: 2022.04.30.
A felhívás célja a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javítása, valamint a bölcsődei formák
által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztésének elősegítése ezzel
is hozzájárulva a kisgyermeket
nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok megsegítéséhez.
Ehhez a célhoz kíván projektjé-

vel a Mezőtúri Református
Egyházközség is hozzájárulni, azáltal, hogy biztosítja a településen és
vonzáskörzetében elő 3 éven aluli
kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei
ellátási formák kapacitásának és az
általuk nyújtott szolgáltatások
minőségének fejlesztését.
A fejlesztés egy, a kedvezményezett tulajdonában lévő ingatlant fog
érinteni, a beruházás hatására egy
modern, a mai kornak, illetve a
hatályos jogszabályoknak megfelelő bölcsődei intézmény kerül kialakításra. A projekt eredményeként
egy új, 14 fős kapacitással rendelkező, 1 csoportszobás bölcsődei
intézmény kerül létrehozásra az
egyéni fejlesztésekhez és a működéshez szükséges eszközök beszerzése és az ehhez tartozó terek kialakítása mellett.
A projekt során felmerülő további eseményekről és elért eredményekről, aktualitásokról a kedvezményezett folyamatosan hírt ad
saját honlapján, további információ
itt található:
http://mezotur.reformatus.hu/
Mezőtúri Református
Egyházközség Presbitériuma

2021-ben is indul rendőrjárőri- és
rendőrképzés

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Mezőtúri
Rendőrkapitányság
beosztott csoportja tevékenysége
során toborzási feladatokat is ellát.
A jelenléti toborzási nehézségeik
mellett az idén – a pandémiára
tekintettel – az online megkeresésekre kell a hangsúlyt fektetniük.
A 2021. évben is indul rendőrjárőr szakképesítést adó 10 hónapos
képzés, valamint 2 éves techniku-

mi rendőrszakképzés, melyről
szóló tájékoztató plakátot, továbbá
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karának
elektronikus tájékoztató füzetét a
Mezőtúr és Vidéke, valamint a
Közösségi Ház Facebook oldalán
találhatják meg, Ezen kívül érdeklődni lehet személyesen a
Mezőtúri Rendőrkapitányságon
Benes Gréta rendőr törzszászlós,
csoportparancsnoknál, vagy telefonon az 56/550-380-as számon.
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In memoriam Bartos Jenőné

Nem érzem elég méltónak, hogy
ezt az írást saját gondolataimmal
kezdjem. A búcsút Kölcsey Ferenc
úgy fogalmazta meg: „...s ki tetteiben megemlegettetik, az halhatatlan lesz”.
Összeszoruló szívvel, megrendülve vettük tudomásul, hogy iskolánk címzetes igazgatója, Bartos
Jenőné Irénke néni 2020. november
8-án, életének 84. évében elhunyt.
Család utáni legszorosabb kötelék egy pedagógus számára a közvetlen munkahely, az iskola. Úgy
érzem, a tanítványai és kollégái
nevében is el kell búcsúznunk Tőle.
Vele dolgozni állandó kihívást
jelentett. Igazi pedagógusként,
vezetőként tudta, hogy magasak a
követelményei, de elvárásaival
színvonalas munkára ösztönözte
tantestületét. Példájával bennünket
is tanított a pedagóguspálya és a
ránk bízott gyermekek szeretetére.
Elkötelezettségéért, szakmai hitelességéért becsülték a pályatársak
mellett a szülők és tanítványok is.
Irénke néni 1936. november
19-én született.
A Kossuth úti iskolába járt, majd
1951-1955 között az Állami
Leánygimnáziumban
(későbbi
Teleki) tanult és érettségizett kitűnő eredménnyel. Képesített könyvelőként dolgozott a gépállomáson
1960-ig.
Ekkor költöztek családjával
Salgótarjánba, és képesítés nélküli
tanítóként
kapott
munkát
Karancskesziben, az általános iskolában. 1961-ben elkezdte tanulmányait az esztergomi tanítóképzőben
munka mellett, levelezőn. 1962-ben
ismét költözés Egerágra, ahol szintén tanítói állást kapott. 1963-ban
útja hazavezetett Mezőtúrra és a
Csugari tanyai iskolában tanított
egy évig. Átvette diplomáját
Esztergomban, és ugyanebben az
évben a Kossuth úti iskolában kezdett dolgozni, ott, ahol valamikor
maga is diák volt. Tanítás mellett a

szegedi tanárképzőn végzett énekzene szakos tanárként.
1970-ben a Városi Tanács
Művelődési Osztályára került tanulmányi felügyelő beosztásba.
1975 – től 1987 – ig a 3. sz
Általános Iskola igazgatója volt. Az
iskolában délelőtt – délután is tanítás volt, mert nagyon sok tanuló
lakott az iskola körzetében. Az Ő
igazgatósága
alatt
épült
a
„Kékiskola”, erről a folyamatról az
iskola fennállásának 25. évfordulóján rendezett ünnepségen emlékezetes beszámolót tartott. Rendkívül
sokat dolgozott helyetteseivel
együtt azért, hogy ez a korszerű, az
elvárásainak megfelelő új iskola felépüljön, és közben a munka magas
színvonalon folytatódjék a régi épületekben is. Élete volt az iskola.
Igazgatósága alatt a tantestületével alkalmazkodott a megnyíló
lehetőségekhez. Az új tornaterem
kihasználására testnevelés tagozatos osztályok indultak. Az énekzene szeretete a szívügye volt, fontos volt számára, hogy a tanítványai
hallásukat, ritmusérzéküket fejlesztve zeneszerető és zeneértő
emberekké váljanak. Mindig fogékony volt az újra, nyugdíjba vonulása után még továbbképzéseken
vett részt, hogy segíthessen a tanulásban lassabban haladóknak, szaktekintélynek számított ezen a területen is.
1991- ben nyugdíjba vonult, de
még két évig dolgozott iskolájában,
mint fejlesztő pedagógus.
1994 - ben a családjához
Veszprémbe költözött, ahol még
több éven keresztül több iskolában
is fáradhatatlanul dolgozott fejlesztőként. Mezőtúrhoz ezer szállal
kötődött, ami elköltözése után is
megmaradt. Mindenről akart tudni,
érdekelte kivel, mi történt, milyen
események voltak a városban, az
iskolában. Amíg tehette jött, ha hívták. Volt kollégái, tanítványai, barátai őszinte baráti szeretettel várták.
Igazi ünnepnap volt a találkozás
vele.
El kell, hogy engedjük, most már
itt van a búcsú ideje. Drága Irénke
néni sokan vagyunk még, akiknek
személyes példaképe tudott lenni,
mint EMBER, mint PEDAGÓGUS és
mint VEZETŐ. Emlékét sokan őrizzük itt Mezőtúron!
Lovasné Török Katalin
tagintézmény-vezető
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Éjszakai csendben

Éjszakai csendben, hullámzó lélekkel
Fekszem ágyamon, hol
Az álommal eljön hozzám,
Sok, vágyó gondolatom.
Vibráló, színek nélküli
Álom, ó, csak szép és
Jó legyen, ne gyötörjön
Fájó gondolat, és ne legyen félelem.
Mert még ma is álmodom,
Mint egykor, mikor
Még ifjú voltam,
S álmaimban hegyeket mozgattam,
És virágot ültettem
Az Északi-sarkra,
S azt álmodtam,
Te is jössz velem az útra,
És legyőztem a hegyeket,
És utolértem
Az Alföldi, simogató,
Biztató Szeleket,
S ha az álmok egy
Része megvalósul,
És virág nő valahol
Az ormokon túl,
Akkor érdemes volt
Álmodni, és ébren
Meglátni a csodát,
A viharok utáni életet,
Az Istent, az Embert,
A Családot,
A Magyar Hazát!
(Dr. Keresztes Károly)

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Észak-Alföldi Innovációs Díjat nyert
a Túri Kamra

Balról a 2. helyen Bense Zsófia, a Túri Kamra ügyvezetője,
középen Dr. Barancsi Ágnes, a Túri Kamra ötletgazdája

A Magyar Tudományos Akadémia,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei, a
Hajdú Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarák, valamint az INNOVA
Észak-Alföld Nonprofit Kft. szakmai bizottságának döntésének
értelmében a Túri Kamrának ítélték meg 2020-ban az Észak-Alföldi
Regionális Innovációs Díjat. A szervezet az elismerést Debrecenben
vette át a Magyar Tudományos
Akadémia Debreceni Akadémiai
Bizottság székházában. A szakmai
érv, az elismerés, mellyel a fókuszba kerültünk:
„Igazi innovatív érték a TÚRI
KAMRA brand, mert sem JászNagykun-Szolnok megyében, sem
az Észak-Alföldi Régióban, de még
csak az országban sem találkozunk olyan kiskereskedelmi hálózattal, komplex szolgáltatásfejlesztéssel, mely a következő ismérvekkel bír:
- KÖZÖS értékesítési pont 31 db
mikrovállalkozással, 4 db kisvállalkozással és 2 szociális szövetkezettel
- KÖZÖS webfelület, központilag irányított, szervezett online
platform megjelenéssel, értékesítéssel (www.turikamra.hu)

- KÖZÖS házhoz kiszállítás központilag irányított, szervezett,
saját, hatóságilag (NÉBIH) igazolt
szállítójárművel
- közös piaci termékmegjelenés,
központilag irányított, helyben
történő termékértékesítéssel illetve
vendéglátással
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala
által
lajstromozott
„Mezőtúri Míves Termék” védjegy
rendszer, mely garantálja a termékek kiváló, prémium minőségét
- „Év Boltja 2019” logóval ellátott, hozzáadott értéket garantáló,
címkézett termékek megjelenése a
palettán
- Mini virtuális inkubátorház
üzemeltetése, melyben személyre
szabottan segítik a hálózat tagjait
pályázatírás, jogi, pénzügyi, marketing, gazdálkodási szaktanácsadással.”
Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy Mezőtúr hírnevét
továbbvihettük a szakma kiváló
szervezetei felé.
„Mezőtúr értéke
közösségünk ereje”
Dr. Barancsi Ágnes
Túri Kamra ötletgazdája

Idézet a mindennapokra
Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen
olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy a
pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdőn,
mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. Nem veheti el senki tőled
azt, hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfaillata van, és selymes puha
keze, mint a jó tündéreknek.
Wass Albert
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ÁLDOTT ADVENTET MINDENKINEK - 2020
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Évtizedek munkája az agráriumért

In memoriam Dr. Lengyel Lajos

Mindig is szerettem az Adventet,
sokáig csak úgy elrohant mellettem, nem igazán értettem a lényegét, de ahogyan egyre inkább
kinyílt előttem az advent „titka”,
úgy kezdtem tudatosabban megélni
ezt az időszakot. Az advent a hétköznapokban megbújó ünnep,
ahova mindig kiléphetsz egy kicsit,
ha nagyon „fázol”.
Szeretem az advent fényeit, a
meleg és hideg fényeket is, a színeset is; szeretem az illatát, a fenyőt
és az alma-fahéjt, a közös adventi
és karácsonyi dalok gyermeki örömét. Szeretem a sorra kigyúló gyertyalángokat az adventi koszorún,
az ajándékvásárlás lázát. Szeretem
az adventhez kötődő rendezvényeket, a forralt boros sétát az adventi
vásárokban, a koncerteket, a gyermekműsoros istentiszteleteket, a
saját családi gyertyafényes, mesés,
éneklős, imás estéinket.
Szeretem benne a várakozást,
merthogy ez a lényeg! Ahogyan
egyik nap után jön a másik, és szépen csöndben felépül a karácsony,
szépen csöndben megszületik újra

Krisztus a szívünkben, az életünkben.
Az előző években sűrű volt ez az
időszak, olykor már-már túl sok is,
most viszont mindez hiányzik.
Hiányoznak az emberek, a barátaim, a testvéreim, a gyerekek.
Hiányzik a közösség, egymás
köszöntése, egy mosoly, egy érintés, a tekintetek tükre, amely oly
gyakran beszédesebb minden szónál. A közösség, amiben miattad én
lehetek, és miattam te lehetsz.
Amiből elvonulhatunk a csendbe, s
majd vissza egymáshoz, és ennek a
lüktetése adja, hogy azt érzem,
élek!
Ez idén egy másfajta találkozás!
Biztos rejt magában valamit, amit
észre kell vennünk, meg kell tanulnunk. Most csend van… és van család… és itt van Krisztus is! Ez az
Advent más!
Mihalináné Lipták Judit
református lelkész
Mezőtúri Református
Egyházközség

Aranyosi Ervin – Advent-második gyertya
… A második is fényre lobban,
jelzi, angyal szállt a földre:
– Éljetek méltóbban, jobban,
s várjatok az újszülöttre!
Lelketeket készítsétek,
– a világ újjá születhet.
Szóljon szívből belső ének,
– nyissátok meg szeretetnek!
Legyen bennünk könyörület,
új megváltónk, mikor várjuk.
A világ is szebbnek tűnhet,
ha utunkat eképp járjuk.
Találd meg a belső békét,
s majd, ha utad tisztán járod,
élvezheted eredményét,
egy csendes, békés világot…

a mezőtúri főiskolai kar egykori főigazgatója
(1937-2020)

A Sopron megyei Szil községtől
Mosonmagyaróváron keresztül
messzire röpítette az út az egykori
kari főigazgatót. A szakmai pályafutását megalapozó óvári éveket
(okl. agrármérnök, egyetemi tanársegéd, adjunktus, okl. öntözőgazdálkodási szakmérnök, egyetemi
doktor, MTA ösztöndíjas aspiráns)
követően három olyan munkahely
és beosztás következett (MÉM
TMI, Szolnok /1969-1974/; DATE,
majd GATE Főiskolai Kara /19741977, illetve 1990-2008/, Mezőtúr;
AGROCOOP
ÁTR,
SzolnokZagyvarékas /1977-1990/, amelyek Dr. Lengyel Lajos nevét - „felvirágoztató” munkájának eredményeként - végleg beírták a magyar
agrárium (mezőgazdasági termelés, oktatás, kutatás-fejlesztésinnováció) történetébe.
A közelmúltban elhunyt Prof.
Dr. habil. Lengyel Lajos, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa,
professor emeritus előtt az alábbi
gondolatok közreadásával tisztelgünk.
„Senki sem kérdezte, akarsz-e
megszületni, a távozásról is más
fog dönteni, de a közte lévő idő a
kezedben van.” /ismeretlen szerző/
A Szil községben 1937. augusztus 27-én született, s szüleitől
(édesapja gazdálkodó, édesanyja
varrónő) a munka szeretetét,
kiemelkedő szorgalmat és kitartást
örökölt Lengyel Lajos tudatosan
kézben tartotta, mindig kellő előrelátással és átgondoltan tervezte,
alakította életét.
A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági
Akadémián eltöltött „tanulóévek”

után 1968-69-ben a II. Tiszai
(Kisköre)
V ízlépcső
és
Öntözőrendszerei mezőgazdasági,
műszaki és közgazdasági megalapozását segítő (Szolnok székhel�lyel létrehozott) MÉM Tiszavidék
Mezőgazdaságfejlesztési Irodájának
közgazdasági osztályvezetőjeként
(1969-1974) tervezői, gazdasági
tanácsadói és vezetői tevékenységet végzett. A DATE Főiskolai
Karán, Mezőtúron (1974-1977)
főiskolai tanárként és tanszékvezetőként a kar új Mezőgazdasági
Tanszékének beindításában vett
részt. Mint az alig két éve működő
főiskolai kar első tudományos
igazgatóhelyettese, közreműködött a kari kutatómunka alapjainak lerakásában, szellemiségének
kialakításában és megteremtésében. A GATE Főiskolai Karának
főigazgatójaként (1990-1996) a
rendszerváltás megújhodást kiváltó, szükségszerű teendőinek elvégzése (új szakok, szakirányok beindítása, előkészítése a hallgatói létszám növelése érdekében; tanüzemi válsághelyzet kezelése és megoldása; tangazdaság kialakítása,
stb.) képezte feladatát. Oktatóként
(egyetemi docens, majd profes�szor) és kutatóként is egyaránt
számos új kihívással találkozott a
rendszerváltás után, amit sikeresen megoldott (1990-2007).
A
Zagyvarékasi
Béke
Termelőszövetkezet (amelynek
1982-től termelési elnökhelyettese
is volt) gesztorságával megalakult
AGROCOOP Állattenyésztési és
Takarmánytermelési Rendszer
igazgatójaként termelésfejlesztő,
integráló és tanácsadó szerepet töltött be (1977-1990).
Munkahelyeivel kapcsolatban
kiemelendő, hogy azokat - mint
felkészült és elismert szakember mindig „meghívásos alapon”
választotta, s minden új, kínálkozó
lehetőséget szakmai kihívásnak,
az önmegvalósítás újabb állomásának, megmérettetési módnak
tekintett. Új munkahelyein mindig
a folyamatos megújulás letéteményese volt. Ez volt a záloga annak,
hogy a vállalt feladatait valamen�nyi területen siker koronázta. A
munkahelyek sorából az is kiérezhető, hogy az egyetemi létet, a jövő
(folyt. a 9. oldalon)
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nemzedék oktatását, nevelését,
a tudományos kutatást tekintette
szívügyének. Ezt támasztja alá egy
kínai közmondás utolsó sora is:
„Ha a következő generációnak tervezel, tanítsd az embereket!”. Az
1997-ben közgazdaságtan tudományágban habilitált, majd 1998ban egyetemi tanári kinevezést
kapott Lengyel Lajos 2007-től mint
a jogutód Szolnoki Főiskola első
„professor emeritusa” még aktívan
tanított, s 2016-ig záróvizsga bizottsági elnöki teendőt rendszeresen
ellátott.
Vezetői tevékenységét mindig az
alkotó közösség munkájára alapozta. Mindennapi vezetői gyakorlatában azt célozta meg, hogy az átlagos vagy az alatti embereket, szervezeteket átlagon felüli tettekre
tegye képessé. (Például az
AGROCOOP igazgatójaként az általa humorosan, de nem kis iróniával
„koldusok rendszerének” /a taggazdaságok több mint fele kedvezőtlen adottságú volt/ nevezett
szervezet stratégiáját, feladatait,
irányítását tudományos igényességgel és alapossággal közelítette
meg, a felfejlesztés érdekében, s a
magyar mezőgazdaság ékkövévé
tette.)
Pierce Brown író szerint „Az
ember valós mércéje az, amit hatalomra jutva tesz.” Lengyel Lajos azt
az elvet vallotta, hogy „a vezetés
nehéz munkájának egyik fontos
pillére az ember, az egyén személyes méltóságának tiszteletben tartása. Erre mindenkinek, akik az
emberi sorsok alakításának „gazdái”, befolyásolói, törekedni kell.”
Szakmai-közéleti munkája kapcsán feltétlenül idézendő John
Ruskin (19. századi angol polihisztor) gondolata: „Az emberi élet
lényege a szeretetben, az örömben
és a csodálkozás erejében rejlik...
Az emberek közt a leggazdagabb,
aki leginkább betölti saját élethivatását és egyúttal leghasznosabb a
közösség számára.” Lengyel Lajos
szakmai-közéleti tevékenysége
szerteágazó volt: a fentebb említett
felsőoktatási intézményeken kívül
több egyetemen és főiskolán meghívott előadóként szerepelt (a
Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem, Nyugat-Magyarországi
Egyetem, DATE szarvasi Főiskolai
Kara), számos agrár-felsőoktatási
tankönyv (egyetemi, főiskolai)
társszerzője volt. 1970 óta számos
megyei szervezet tagja, vezetője
(MKT: tag, alelnök; MTESZ: tag;
MAE: tag, elnök, Országos
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Választmányi tag); továbbá az MTA
Agrár-közgazdasági
Bizottság
választott tagja, MTA TMB, később
az egyetemek doktori iskolái által
felkért opponens, bizottsági tag,
szakmai konferenciák, rendezvények szervezője, előadója stb. volt.
Eredményes szakmai és közéleti
munkáját számos kitüntetéssel
ismerték el, többek között:
Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója,
1966, 1972; Munka Érdemrend

elkötelezettsége - amelyek önmagukban is mindig örömet és kikapcsolódást hoztak életébe - segítette
őt a mindennapi munkájához kötődő terhek elviselésében, a folytonos változásokhoz kapcsolódó
kihívásokra történő felkészülésében.
Lengyel Lajos nagyon büszke
volt alma matereire: középiskolájára, egyetemére. Mindig szeretettel
és hálával emlegette gimnáziumát,
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este Mezőtúron (ahová záróvizsga
tagnak hívták meg) felolvasott.
Részlet a versből:
„Lengyel Professzor, az őszülő
halántékú mester,
Aki pályáját Óváron kezdte,
valamikor egyszer.
Valójában Jankó Józsi bácsi
tanítványa ő,
Kinek kezdetben az öntözési
költség volt a fő.
Később a szarvasmarhatartást
gyepre alapozta,
Ezáltal a szárazon álló egyedeket
is tejre hozta.
Itt
az
intézményben
Közgazdaságtant tanít,
E téren tanítványaiból tudós
koponyákat fakít.”

Ezüst fokozat, 1980; Nyisztor
György Emlékérem, 1983; Kiváló
Munkáért (MÉM), 1986; MTESZ
Megyei Emlékérem, 1988; Magyar
Felsőoktatásért Emlékérem, 1993;
MKT Széchenyi Emlékérem, 1995;
J.-N.-Sz. Megyéért Díj, 1995; Pro
Facultate kitüntetés, 1997; Magyar
Köztársasági
Érdemrend
Kiskeresztje, 1997; J-N-Sz megyei
területi Príma-díj (tudomány),
2005; Életfa Emlékérem bronz
fokozata, 2007.
Lengyel Professzor Úr 2010-ben
kapta meg alma materében az
aranydiplomát. A gyémánt diploma átvételi lehetősége (2020. szeptember) sajnos már nem adatott
meg számára...
Lengyel Lajos, mint ember is
több tekintetben „kilógott a sorból”: még véletlenül sem lehetett
„szakbarbárnak” titulálni: hallgatóként több sportágban (labdarúgás,
kézilabda) igazolt sportoló volt,
valamint szabadidejében szívesen
evezett, s népi táncosként, valamint az akadémiai klubrendezvényeken a „parkett ördögének”
nevezték, annyira jól táncolt.
Szerette a zenét: hangszeren játszott, az Akadémián zenekari tag is
volt (Nagy Frigyes későbbi agrárminiszterrel együtt zenéltek).
Szolnokra, majd Mezőtúrra kerülve a tenisz, a horgászat, a teke és a
síelés (utóbbit már ötvenedik életévének betöltése után kezdte)
jelentett számára felüdülést.
Sportos alkata, a sport, a zene, a
művészetek iránti fogékonysága és

ahol olyan társai voltak, mint például a szintén a közelmúltban
elhunyt Dr. Varga Gyula professzor
(1938-2020), aki a hazai agrár-közgazdaságtan egyik legmarkánsabb,
nemzetközi szinten is kiemelkedő
és elismert képviselője volt, valamint osztályfőnökét (Kozák Alajos
tanár urat), aki Sopronban felkarolta a botladozó falusi fiút, szorgalomra, a célok elérése érdekében
kemény küzdelemre buzdította.
Később fiatal oktatóként, majd
aspiránsként
tanszékvezetője,
Prof. Dr. Jankó József szerénysége,
alapossága, jóindulata, embersége
volt példaértékű számára. Azt vallotta, hogy az embereknek kortól
függetlenül lehetnek és vannak
olyan példaképei, akik életútjukkal, személyiségjegyeikkel (szerénység, következetesség, szorgalom, kompromisszum-készség,
stb.) környezetükre meghatározó
hatással vannak.
Jó érzéssel gondolt egykori óvári
diáktársaira, gyakran emlegette
például Kuroli Géza, Széles Gyula,
Nagy Frigyes, Tenk Antal nevét,
akik valamennyien szintén profes�szorok lettek. A kölcsönös tisztelet
és szeretet jele, hogy például Tenk
Antal óvári professzor (aki ma már
nem mellesleg a Magyar Kultúra
Lovagja, a DE Cívis Honoris Causa
címek viselője) 1998. június 17-én,
amikor Lengyel Lajos átvette egyetemi tanári kinevezését Göncz
Árpád köztársasági elnöktől, az
alkalomhoz illő rímes „professzorköszöntőt” fabrikált, amit aznap

Lengyel Lajos mind a magánéletében, mind pedig a szakmai munkájában közvetlen stílusú, életkedvvel megáldott, „társaság-szerető” ember volt: tréfára, vidámságra
mindig kész alkata sok rajongót
vonzott maga köré. Szerette a nótákat, a szép dalokat, amelyeket a jó
hangja segítségével társaságban is
szívesen intonált. Igényesen megválasztott barátai különösen fontosak voltak számára, de szakmai
kapcsolatteremtő és -fenntartó
tevékenysége is kivételesen színvonalas volt. Ez utóbbiak segítették
hozzá ahhoz, hogy vezetői céljait
ne csak a hagyományos, hivatalos
eszközökkel érje el.
Lengyel professzor - az írásomban szereplő John Ruskin idézet
szerint - „gazdag ember” volt, gazdagságát a tudása testesítette meg.
Megszerzett tudását önzetlenül
továbbadta, abból sokaknak ajándékozott kisebb-nagyobb szeletet:
hallgatóinak, de munkatársainak
is, különösen a fiataloknak. Nagy
figyelmet fordított támogatásukra,
tudományos ambícióik, előmenetelük segítésére (ezek közé tartozónak tekintem önmagamat is). Több
doktori iskolában (Kaposvár,
Mosonmagyaróvár,
Gödöllő,
Debrecen) fiatal oktatók sorát segítette kritikai észrevételeivel, hasznos tanácsaival Ph.D. fokozatuk
megszerzésében (szigorlati bizottsági tag, opponens és bírálóbizottsági tag minőségben).
Azt, ahogy ő munkatársaihoz,
hallgatóihoz, valamint a doktorjelöltekhez viszonyult, talán a J.W.
Goethe által megfogalmazott gondolat fejezheti ki a legjobban:
(folyt. a 10. oldalon)
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„Ha egy embert olyannak
veszünk, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük, de ha
olyannak vesszük őt, amilyennek
lennie kell, akkor azzá tesszük őt,
amivé lehetne.”
Személyes élménnyel szeretném beszegni soraimat: Lengyel
Lajossal 45 éve, 1975. április 10-12én Sopronban, a XII. OTDK-n
ismerkedtem meg, ahol a zsűri
tagja volt abban a szekcióban
(Alkalmazott Üzemtani Szekció),
amelyben dolgozatommal szerepeltem és elnyertem a szekció fődíját. A szekcióülés után az egyetem
folyosóján megkeresett, s röviden
annyit mondott, hogy „a dolgozatod alapján látom, tudsz dolgozni”,
ami számomra egy biztató elismerést jelentett, majd felajánlott egy
tanársegédi állást Mezőtúron, a
DATE MGFK általa vezetett
Mezőgazdasági Tanszékén. Mivel
személy szerint Őt is és az ajánlatát is nagyon szimpatikusnak találtam, rövid gondolkodás után igent
mondtam és 1975. június 16-án
már munkába is álltam Mezőtúron.
Ezzel elkezdődött egy életre szóló
szakmai kapcsolat „felfedezőmmel”. Azt gondolom, a sors ajándékának tekinthetem, hogy egy ilyen
nagyszerű ember, szakember és
vezető mellett (aki irányomban

mezőtúr és vidéke

pótapai, mentori, később menedzseri szerepkört is betöltött)
kezdhettem el szakmai pályámat,
amit folyamatosan figyelemmel
kísért, s aki kitartásával, szorgalmával, küzdőképességével példaképként szolgált számomra és
szolgálhatott mások számára is.
Lengyel
Lajos
professor
emeritus 2020. július 21-én,
Szolnokon, életének 83. évében
átadta lelkét Teremtőjének. Végső
nyugalomra - az időközben, 2020.
augusztus 5-én szintén elhunyt
szeretett Feleségével együtt, kérésüknek megfelelően - az óvári
temetőben, szűk családi körben
helyezték 2020. augusztus 25-én.
Tisztelt Professzor Úr!
Kedves Lajos!
Alapvetően vidám természetű
mosolyodat, olykor-olykor szúrós
tekintetedet, emlékedet egyaránt
örökké őrizzük, Isten Veled, nyugodj békében!
Prof. Dr. habil. Vizdák Károly
ny. egyetemi tanár
a mezőgazdasági tudomány
kandidátusa
DE Gazdaságtudományi Kar
Szolnok Campus

2020. december 04.
Adventus Domini

Azaz az Úr eljövetele….elkezdődött egy négy hetes folyamat, mely
leginkább a lelkekben zajló folyamat. A várakozás hetei ezek, amikor is a napok elteltével mind
közelebb kerülünk a Fény ünnepéhez. Talán mondhatom mindan�nyiunk nevében, ez az ünnep most
más lesz, tekintve, hogy az idei év
senkinek sem könnyű, így most
különösen szükség van az embernek ahhoz, hogy lelke kicsit megkönnyebbüljön, a szeretettel telítődjön. Összességében advent időszaka a várakozási időszak,
melyen a keresztény hívő emberek
Jézus Krisztus születésére, az Úr
eljövetelére készülődnek testileg
(böjtöléssel) és lelkileg (imával,
befelé fordulással, lecsendesedéssel) is. Az, hogy egy évben hányadikára esik advent első vasárnapja,
mindig attól függ, hogy karácsony
napja, azaz december 25-e éppen a
hét
milyen
napjára
esik.
Általánosságban
elmondható,
hogy ez vagy november végi
dátum, vagy pedig december eleji,
és a Szent András napjához
(november 30.) legközelebbi
vasárnap.
Az adventi időszak kezdetét
sokáig harangszóval jelezték. A
korábban heti 3, majd 2 napos
(szerdai és pénteki) ádventi böjt és
a szombati hústól való tartózkodás
hagyományőrzőbb vidékeken még
a 20. század közepén is szokásban
volt az idősebbek körében. A legutóbbi évtizedekig kerülték az
ádventi időszak alatt a zajos mulatságokat, táncot, lakodalmat sem
tartottak, számos kocsmában csak
utasokat szolgáltak ki. Az advent
hagyományos vallásos alaphangulatát Közép-Európa-szerte a hajnali mise, a roráte jelenti. Sok helyütt
szokás volt, hogy a gyermekek
énekszóval, csengetéssel költöget-

ték a híveket, hogy a szentmisére
odaérjenek. A rorátéhoz nagyszámú hiedelem és mágikus eljárás is
fűződik. Az időszak jellegzetes
hagyományai közé tartoznak az
adventölés (kántálás) és a szálláskeresés. Ugyancsak erre az időszakra esik több jeles nap, amelyeknek népi hagyományköre
kisebb-nagyobb mértékben vallásos elemeket is tartalmaz (András,
Borbála, Miklós, Luca). Ekkor van
a téli napforduló ideje is, amely a
téli időszak vallásos mágikus népi
szokáshagyományának
nagy
részén érezteti hatását.
Ha hamarabb nem is, de ilyenkor biztos, hogy a legtöbben elkezdik díszíteni saját kis környezetüket, hogy ráhangolódjanak az
ünnepre, és az azt megelőző várakozásra. Az advent legjellemzőbb
szimbóluma a koszorú 4 gyertyával, melynek ötlete XIX. századi,
egy Johann Heinrich Wichern
nevezetű német protestáns lelkésztől származik, aki úgy próbálta karácsonyig múlatni az időt,
hogy minden egyes istentiszteleten újabb és újabb gyertyát tűzött
a csillárkoszorúba, karácsonyig
összesen huszonnégyet. A szokás
hamar elterjedt, de a gyertyák
száma mára négyre redukálódott.
A keresztény hagyomány szerint a
koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya áll, amelyek a következőket szimbolizálják: hit,
remény, szeretet, öröm. Advent
első, második, és negyedik vasárnapján lila gyertyát, a harmadikon
rózsaszínt gyújtunk meg. Elődeink
azt tartották, hogy az advent négy
hetében mintegy próbatételként
négy különböző tulajdonságot kell
megerősítenünk magunkban. Ezek
a következők: igazságosság(hit),
mértékletesség(remény), bátorság(öröm)
(folyt. a 11. oldalon)

2020. december 04.
és bölcsesség(szeretet). A következő vers szépen leírja, miről is
szól ez az időszak, mi zajlik le akár
tudatosan, akár tudat alatt bennünk...
Mentovics Éva: Advent
Álomport hintett a tájra a tél,
fenyvesek ágain hűs szél zenél,
hófelhőt bolyhoz fenn, későn,
korán,
s átsuhan didergő falvak során.
Benéz a házakba, s mit lát vajon?
Gyertyafényt, ünnepi, szép asztalon,
parázsló kályhákat, s asztal felett
számtalan imára kulcsolt kezet,
szemekben sóvárgást, hitet,
reményt,
várják a Megváltót, hogy indul
felénk,
s megérint vidám és bús lelkeket,
hogy átír majd haragot a szeretet.
Suttogj most te is egy csendes
imát,
kérd, tisztává válhasson majd a
világ!

mezőtúr és vidéke
Koldusnak, szegénynek kérj új
esélyt,
fázónak meleget, sötétben fényt,

Advent idején nagyobb a lakástüzek veszélye

hisz parányi remény még él bennetek,
betegnek gyógyulást, szebb életet,
gyáváknak acélos, bátor szívet,
megtévedt lelkeknek igaz hitet!
Hisz várjuk a megváltást, az
újabb csodát,
a szeretet, megértés szép zálogát,
mert vágyjuk, hogy béke és boldogság
töltse be világunk minden zugát!
(forrás: hopehely.bloglap.hu)
Most, e nehéz év utolsó hetei
lehetőséget adnak arra, hogy szép
csendben elvonuljunk, és felkészítsük lelkünket az ünnepre. Mi, a
szerkesztőség Áldott Adventi várakozást kívánunk minden kedves
Olvasónknak!
(forrás:wikipedia.hu)
Miskolczi Adrienn

Hangolódjunk Adventra egy kis süteménnyel
Ha azt mondom, diós-mézes
keksz, ezernyi féle sütemény képe
villan be agyunkba. De ha azt mondom: jó puha, kellemesen szegfűszeges, tetején egy negyednyi dióval....biztos vagyok benne, sokaknak ismerős lesz ez az igazán klas�szikus karácsonyi sütemény,
melyet egyébként az adventi hétvégék bármelyikén is elkészíthetünk,
ha egy kis ünnepit szeretnénk,
ráadásul
nagyon
egyszerű!
Nos,lássunk neki:

Diós-mézes keksz
30 dkg mézet 25 dkg cukorral összelangyosítjuk, majd mehet bele 3 db
egész tojás, 1 kávéskanál szódabikarbóna, őrölt fahéj, tört szegfűszeg,
csipet só, és a végén 70 dkg liszt. Jól összegyúrjuk, majd egy éjszakát
hűtőben pihentetjük. Másnap golyókat formázunk belőlük, szép sorban
tepsibe tesszük őket, ellapogatjuk, s mindegyik tetejére diót nyomunk, és
200 fokon 10-12 perc alatt megsütjük őket. Természetesen tehetünk bele
mézeskalács fűszerkeveréket, reszelt citrom és/vagy narancshéjat, szóval
saját ízlésünkre van bízva. A dió vitaminbomba, tele van rostokkal és
ásványi anyagokkal, a méz természetes antibiotikum, mint ahogy a szegfűszeg is, ami ráadásul fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő. A fahéj
pedig csökkenti a vércukorszintet, erősíti az immunrendszert.
Összefoglalva: ez a süti mértékkel nemcsak lelkünknek, de testünknek is
gyógyír!!
Miskolczi Adrienn
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Vasárnap gyújtjuk meg az
adventi koszorú második gyertyáját, elkezdődött az ünnepi készülődés, a várakozás időszaka. Ha
azonban nem biztonságos koszorút veszünk vagy készítünk, esetleg nem megfelelő helyre tesszük
az adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a baj, amikor már csak a
tűzoltók segíthetnek.
Ősszel és télen sűrűsödnek a
lakástüzek megyénkben is. Idén
eddig térségünkben 225 lakástűz
történt, amelyekben tíz ember
megsérült, négy pedig sajnos életét
vesztette. A lakástüzek alapterülete meghaladta a kétezer-nyolcszáz
négyzetmétert.
A hétvégén otthonunkat egy
tűzveszélyes dekorációval, az
adventi koszorúval egészítjük ki.
Mindegy, hogy mi magunk készítjük el a koszorút, vagy készen
vásároljuk azt, a legfontosabb,
hogy a gyertyák alatt legyen egy
nem éghető alátét. Tavaly negyvenkilenc lakástűz keletkezett
adventi koszorúk miatt. Idén
november 24-én Gádoroson már
vált lakhatatlanná egy nyolcvan
négyzetméteres családi ház egy
korán meggyújtott adventi koszorú
miatt.
Nem elég, ha biztonságos egy
koszorú, az elhelyezésére is figyelni kell. A koszorú környékén ne
legyen semmilyen éghető anyag,
hiszen a tűz könnyen átterjed a
koszorúról az asztalon lévő tárgyakra, függönyre, ablakkeretre. A
legbiztosabb megoldás, ha csak
akkor ég a koszorún a gyertya,
amikor a szobában tartózkodunk.
Sose hagyjuk az égő gyertyákat felügyelet nélkül.
A lakásban lévő, egyre több
műanyagot tartalmazó tárgy és
bútor miatt gyorsabban terjed a
tűz, mint ötven évvel ezelőtt, és
több mérgező füst is keletkezik.
Minél hamarabb észrevesszük,
hogy kigyulladt valami a lakásban,

annál nagyobb eséllyel tudjuk
saját kezűleg eloltani, több időnk
van kimenekülni és a tűzoltókat
hívni, akik egy kisebb kiterjedésű
tűz esetén több értéket tudnak
megmenteni. A tüzek korai észlelésének legjobb módja, ha beszerzünk egy füstérzékelőt, akár ajándékként.
Soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül az égő gyertyákat!
A lecseppenő viasz, a lakásban
lévő légáramlatok (huzat, hirtelen
ajtónyitás-csukás) könnyen meggyújthatják a koszorút alkotó
fenyőágakat, de a környezetében
lévő tárgyakat (szalvéta, terítő) is.
Soha ne hagyjuk őrizet nélkül az
égő gyertyákat! Elegendő néhány
perc is ahhoz, hogy az egész konyha lángba boruljon!
Nedvesítsük a koszorút!
Ha a koszorút díszítő elemek
lehetővé teszik, naponta permetezzük vízzel a koszorút. Ez csökkenti a fenyőágak elszáradását és a
gyúlékonyságot is.
Ügyeljünk a gyerekekre!
Nem egy baleset következett
már be abból, hogy a kisgyerek a
lángba nyúlt, de olyan is előfordult
már, hogy a terítővel együtt rántotta le az égő koszorút, rosszabb
esetben magára. Soha ne hagyjuk
a gyereket őrizetlenül nyílt láng
közelében!
Ténylegesen oltsuk el!
A gyertyák elfújását követően
győződjünk meg, hogy a kanóc
ténylegesen elaludt. Az izzó kanóc
ugyan nem gyullad vissza, de ha a
száraz fenyőágakra vagy környező
tárgyakra esik, könnyen okozhat
tüzet.
Elsősegély
Leggyakrabban égési sérülés
következik be. A legfontosabb az
érintett
testrész
mielőbbi
hidegvizes hűtése. Ez hosszabb
ideig, akár 10-15 percig is végezhető. A hideg víz csökkenti a hő tovaterjedését a mélyebb szövetek felé,
illetve csökkenti a fájdalmat. Hűtés
után fertőtlenítsük a sebet, majd
helyezzünk rá steril kötést.
Az égési sérülések leghatékonyabb ellátása égési kötszerrel történik.
(www.jasz.katastrofavedelem.hu)
(hirmagazin.sulinet.hu/hu/eletmod/
adventi-veszelyek)

2020. december 04.

mezőtúr és vidéke

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Rózsa Laura
(Szabó Zsuzsanna)

Kedves Olvasók!
Tekintettel arra, hogy a Mezőtúri Kórház- és Rendelőintézetben
határozatlan időre látogatási tilalmat rendeltek el, így felhívjuk
figyelmüket arra, hogy még így is van lehetőség a babák fotójának
Mezőtúr és Vidékében való megjelentetésére, ha lehetőségeikhez
mérten eljuttatják nekünk a családba érkező pici fotóját névvel, és az
anyuka nevével ellátva a Facebookon a Mezőtúr és Vidékének, vagy
az ujsag@mkskft.hu e-mail címre.

közéleti lap
ÜGYELETEK

Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

December 04-10-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9-11.
Tel: 06/56-550-445

December 05-06-ig:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30/239-9343

December 11-17-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637

December 12-13-ig:
Dr. Matuska László
5400 Mezőtúr, Szabadság utca 7.
Tel: 06/30-978-2286

ELHUNYTAK
Tiba Mihály élt 79 évet
Németh Zsigmondné Szuh Erzsébet élt 75 évet
Szűcs Lajos István élt 68 évet
Suki Károly élt 62 évet
Molnár Jánosné Kis Éva élt 66 évet

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322
TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06 30/239-6721
06 30/347-6628

Pietas Kft.

Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Dobos Sándorné Szarka Róza élt 85 évet
Fekete Ernő élt 93 évet
Biró Gáborné Nagy Katalin élt 84 évet
Fejes Istvánné Sági Julianna élt 64 évet
Lantai Benő Sándor élt 66 évet
Tóth Irén Katalin élt 72 évet
Gonda Lajosné Tóth Margit Katalin élt 79 évet

Nyugodjanak békében.

Keresse a gyepmestert:

- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig, - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon
egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. 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: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Lapzárta: 2020. december 09. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket az ujsag@mkskft.hu e-mailcímre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni.
Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll módunkban megjelentetni.
Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek, melyekért felelősséget nem vállalunk.

