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Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Tisztelt mezőtúri polgárok!
Az idei esztendő egy egészen új
kihívás elé állított bennünket,
amely gyökeresen megváltoztatja
életünket, mindennapjainkat. A
megváltozott körülmények ellenére is bíznunk kell a hit erejében és
önmagunkban. Bizakodóan forduljunk a jövő felé, amelyet a
közösségért érzett felelősségnek
kell áthatnia. A mi felelősségünk,
hogy milyen lesz a jövőnk, milyen
lesz idén a karácsonyunk.
Nekünk kell tennünk azért,
hogy megteremtsük magunkban
az ünnepi hangulatot. Az adventi
készülődés, karácsonyvárás különleges időszak életünkben. Az a
négy hetes időszak, amely felvezeti számunkra az ünnepet, ráhangol
és felkészít minket a karácsonyra.
Vasárnaponként hétről hétre
meggyullad egy-egy gyertya az
adventi koszorún, ezzel egyre

nagyobb fényt sugározva szívünkbe, otthonunkba.
Kicsit megpihenünk, többet
vagyunk családunk, szeretteink
körében. Felértékelődnek az ünnepi percek, izgalommal várjuk a
szentestét, és gyermeki kíváncsisággal bontjuk az ajándékainkat
karácsony reggelén.
A Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
munkatársai nevében Szilágyi
Domokos szavaival kívánok
Önöknek, szép karácsonyt és
Boldog Új Esztendőt.
„Ne a hóban, csillagokban, ne
ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben
legyen karácsony!”
Tisztelettel:
Bordács László
felelős szerkesztő

Mezőtúr Város Önkormányzata nevében áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk Önnek és Családjának!

Üzen a harang
Harang ha lehetnék,
Mindenkihez szólnék,
Jelezném ha baj van,
Védenék viharban.

Mert nem lehet soha
Feledni a múltat,
Építeni jövőt,
Csak terajtad múlhat.

Remélném a szépet,
Szolgálnám a népet,
Esküvőre hívnék,
S ha kell, búcsúztatnék.

És ha majd lelkednek
Harangja megkondul,
Mondd el gyermekednek,
Sorsunk jóra fordul.
Mert a harang üzen,
Teérted és értem,
Szívünk dobbanása,
Harangok zúgása,

És ha szükség lenne,
Félre is veretnék,
Veszélyt és bánatot
Előre jeleznék.
De harang nem vagyok,
Csak halkan szólhatok,
Magyar testvéremnek
Reményt így adhatok.

Herczeg Zsolt
polgármester

Szűcs Dániel
alpolgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

dr. Balla Vilmos
aljegyző

Idézet a mindennapokra
A béke olyan, mint a szivárvány, a földön
nyugszik, de íve vége a
mennybe vész. Az égbolt fényében fürdik,
könnyek és felhők között ível a magasba, de
az örök Nap sugara tükröződik benne (...).
Az ilyen béke (...) a lélek mosolya, a halhatatlan, távoli fény végtelen áradása.

Életünknek része,
Létünk biztonsága.

Edward Bulwer-Lytton
Dr. Keresztes Károly

Sajtótájékoztató 2020.12.08.
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A mezőtúri professzor 70 éves - dr. Vizdák Károly
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Új pályázati lehetőség mikro- és kisvállalkozásoknak
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Túri Kalendárium
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Ilyen volt 2020
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Adventi gyertyagyújtások
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2020. évi költségvetés, Bursa Hungarica, Petőfi út – többek között ezekről is szó esett
a december 8-án megtartott sajtótájékoztatón

December 8-án tartotta meg
sajtótájékoztatóját az elmúlt
hetek polgármesteri döntéseiről
Herczeg Zsolt polgármester úr.

- Elsőként az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok bérletéről,
valamint elidegenítésükről szóló
rendelet módosítása történt meg.
H. Zs.: - Két üzlethelység bérleti
jogviszonya lassan lejár, melyet a
vonatkozó rendelet alapján csak
pályázat kiírásával tudtunk volna
meghosszabbítani.
Az
Intézményellátó Kft.-től, mint
vagyonkezelőtől beérkezett vélemények alapján maradéktalanul
elégedettek lehetünk a bérlőkkel,
így felmerült a bérleti jogviszony
meghosszabbítása. Úgy módosítottuk a rendeletünket, hogy ha a
vagyonkezelő véleménye pozitív,
akkor pályázat kiírása nélkül meghosszabbíthatóak a bérleti szerződések. A fennálló jogrend alapján
most nekem van arra lehetőségem,
hogy meghosszabbítsam a bérleti
szerződést, ez mindkét ingatlan
esetében megtörtént.
- Milyen módosítás történt az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének rendeletében?
H. Zs.: - Egy aktualizálást hajtottam végre, költségvetési főösszegünk a legutóbbi módosításhoz
képest valamelyest emelkedett: 4
milliárd 772 millió Ft a bevételi és
kiadási főösszeg. A költségvetéshez szorosan kapcsolódott egy
másik fontos téma, a költségvetés
végrehajtásának egy háromnegyed
évi teljesítése, mely most már nem
kötelező, de mi lényegesnek tartottuk, hogy a képviselők képet kapjanak arról, hogy a tényadatok
hogyan alakultak. A pandémia
miatt sajnos jelentős bevételkiesésünk lesz. Összességében bevételeink 86 %-os mértékben teljesültek,
ezen belül működési bevételünk 52
%-os volt, a felhalmozási bevételeink mértéke pedig 48%. Kiadásunk
44 %-os mértékű, melyből műkö-

dési kiadás 96%, míg a felhalmozási kiadás 4%. Ez utóbbi számból
látható, hogy fejlesztéseink sajnos
nem úgy haladnak, ahogyan azt
szeretném.
- A következő napirendi pont is
szorosan kapcsolódik a költségvetéshez.
H. Zs.: - Ez az előterjesztés az
idei évi helyi adó-kivetésekről, az
időarányos bevételi teljesülésekről,
a kintlévőségeinkről és a behajthatatlan követelésekről szól. Az építményadó tekintetében 86 millió
forintos a kivetés, míg a telekadót
tekintve 6,4 millió forint. A magánszemélyek kommunális adójára
nézve 58 millió forint volt a teljes
kivetés, melynek 81 %-a folyt be
szeptember 30-ig. A legnagyobb
bevételünk, a helyi iparűzési adó
700 millió forinttal szerepel költségvetésünkben, itt 84%-os a teljesülés. A hátralék összege 150 millió
forint körül mozog. Végrehajtásokat
tekintve az idei évben 4786 esetben
indult eljárás. Az adókkal kapcsolatosan a médiában is lehetett hallani híreket arról, hogy az önkormányzatok nem vethetnek ki helyi
adót, vagy a fennálló kedvezményeket nem vonhatják vissza,
hangsúlyozni szeretném, hogy én
nem is gondolkodtam azon, hogy
adót emeljünk 2021-re, hiszen
meggyőződésem, hogy nem ennek
van itt az ideje, hisz sok család
került nehéz helyzetbe és sok gazdasági szereplő is problémákkal
küzd.
- Jó néhány előterjesztés a gazdasági társaságok vezetőit érintette.
H. Zs.: - A tavaszi rendkívüli jogrend idején az ügyvezetők részére
az illetékes felügyelő bizottság által
javasolt béremeléseket és jutalom
kifizetéseket leállítottam. Akkor
olyan határozat született, hogy az
ügyvezetőket tekintve év végén
visszatérünk a kérdésre. Az említett gazdasági hatások miatt – bevételcsökkenés – a képviselőtársaim
véleményét kikérve azt a döntést
hoztam meg, hogy sem a bérfejlesztést, sem a jutalom kifizetést
nem támogatom. Az ügyvezető kollégák megértését kérem, egyúttal
köszönöm munkájukat. Arról biztosíthatom őket, ahogy amikor túlleszünk ezen a gazdaságilag is
nehéz időszakon, akkor a képviselő - testület méltányolni fogja áldo-

zatos munkájukat nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is.
- A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata is elkészült.
H. Zs.: - Ennek a programnak a
megvalósítását, célkitűzéseit segítik azok a projektek, melyek jelenleg is folyamatban vannak, pl. az
Újvárosi akcióterületet érintő, társadalmi felzárkóztatást célzó program megvalósítása. Természetesen
a felülvizsgálatról szóló anyagot
elfogadtam.
Elfogadtam továbbá a képviselő
- testületünk jövő évi munkatervéről szóló anyagot is.
- Milyen döntés született a Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatban?
H. Zs.: - 21 pályázat érkezett be
az „A” típusú pályázatra, sajnos a
„B” típusúra egy sem. 20 pályázó
fog részesülni ösztöndíjban, egy
pályázat érvénytelen volt. És ha
már pályázatokról beszélünk, a két
EFOP-os pályázatunkban is 90
pályázó részesülhet ösztöndíjban,
bízom benne, hogy megfelelő
számú pályázat fog beérkezni.
Mit
tudhatunk
az
Önkormányzat folyószámla-hiteléről?
H. Zs.: - A folyószámla – hitel
összege 45 millió forint, mely évek
óta rendelkezésre áll, soha nem
kellett még hozzányúlnunk. A már
említett, jelenlegi gazdasági helyzetünket még jobban nehezíti az,
hogy a helyi iparűzési adó vonatkozásában december 20-ig a vállalkozásoknak nem kell feltöltési kötelezettségüknek eleget tenni. Ez azt
jelenti, hogy önkormányzatunk
minimum 50-60 millió forint bevételtől esik el. A legutóbbi adóelőleg-befizetési kötelezettség szeptember 15-e volt, és a legközelebbi
adóelőleg-befizetés idején, tehát
következő év március 15-én jutunk
majd bevételhez, így tulajdonképpen a szeptember 15-től márciusig
tartó időszakot kell úgymond
financiálisan átvészelnünk. Ezért is
fontos, hogy rendelkezésünkre áll
a folyószámla-hitelünk ez év
december 31-ig, a döntésem pedig
arról szól, hogy ezt az OTP-nél
január 1-től hosszabbítsák meg.
- A következő fontos téma a
Petőfi Sándor utca volt.
H. Zs.: - Az utcát önkormányzati

tulajdonba szeretnénk venni,
hiszen az elmúlt időszakban rengeteg megkeresést kaptam azzal kapcsolatosan, hogy annak útburkolata jelentős mértékben romlott, és
ezt magam is tapasztaltam. Viszont
amíg állami tulajdonban van, addig
esélyünk sincs arra, hogy akár
pályázati úton javítsunk a helyzeten. Így az előterjesztés elfogadásával kezdeményeztük azt, hogy a
Petőfi Sándor utca önkormányzati
tulajdonba kerüljön, és szándékom
az, hogy ha a Belügyminisztérium
részéről a következő évben is lesz
kiírva
pályázat,
akkor
Önkormányzatunk az utca útburkolatának felújítására pályázna.
- Sikeres uniós pályázatot is
nyert az Önkormányzat WIFI hálózatok kiépítésére. Mit tudhatunk
erről?

H. Zs.: - Közvetlenül az Unióhoz
kellett benyújtanunk pályázatunkat, melyet meg is nyertünk 15
ezer euró értékben (több, mint 5
millió forint). Alapvetően három
területe lesz a hálózatok kiépítésének: első a Kertvárosi játszótér,
majd városunk főtere, harmadik
pedig a Strand – Uszoda –
Vadászház területe. A megvalósítás
határideje március 31.. A kivitelező
kiválasztása is megtörtént.
- Az elmúlt időszakban többször
is téma volt a Harcsás-TúrtőHalásztelek holtág-rendszer halgazdálkodási jogának haszonbérbe
adásáról szóló pályázati eljárás.
H. Zs.: - Az eljárás eredményes
volt, nyertese a Kákafoki Horgász
Egyesület lett.
H.Zs.: Végezetül egy másik jó
hír: dr. Rácz Ildikó fogorvos úgy
döntött, hogy Ambrózy főorvos úr
praxisát vinné tovább. A doktornővel aláírtunk egy szándéknyilatkozatot, és reményeim szerint februárban, de legkésőbb márciusban
elkezdheti a praktizálást.
Miskolczi Adrienn
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Polgármester úr röviden értékelte a 2020-as évet
és ismertette a következő év legfontosabb
célkitűzéseit

A 2020-as év meglehetősen
nehéz volt Mezőtúr Város
Önkormányzata számára is.
Herczeg Zsolt polgármester
elmondta, mint minden évben,
most is az volt a cél, hogy az
önkormányzati
feladatellátási
rendszer működési ill. gazdasági
feltételei biztosítva legyenek és így
lesz ez 2021-ben is. Ennél fontosabb nincs, ha ez biztosított, utána
lehet beszélni a fejlesztési területről:
- A saját, önerős fejlesztésekről
minden bizonnyal le kell mondanunk, melyeket valószínűleg már a
költségvetésbe sem tervezünk be.
Csak olyan dolgokra fókuszálunk,
mint hibaelhárítás, balesetveszély
elhárítás, más egyéb önerőből
finanszírozott fejlesztés elmarad.
Viszont ami fontos, hogy több
pályázati lehetősége lesz az
Önkormányzatoknak, ilyen pl. a
Versenyképes
Magyarország
Operatív Program. Ezekre mindenképpen fel kell készülnünk, folynak az egyeztetések, de még nem
körvonalazódott az, hogy pontosan milyen lehetőségeink lesznek.
Azt azért látjuk, hogy a TOP-ok
terén hasonló jellegű pályázatok is
lesznek, mint eddig pl. energetikai
felújítás, valamint további önkormányzati tulajdonú középületek
újulhatnak meg. Nagyon fontosnak tartom az ivóvíz -, szennyvíz -,
csapadékvíz-elvezető rendszer
hálózatának felújítását, hiszen
ezek nagyon időszerűek, mert
elöregedett állapotban vannak.
Erre is lesz majd lehetőségünk
pályázni. Lényegesnek tartom a
turisztika területét, mellyel kapcsolatosan nagyon várjuk a
Hortobágy-Berettyót érintő kor-

mányhatározatot, ami reményeink
szerint arról fog szólni, hogy a
megálmodott tervek kivitelezéséhez a Kormány biztosítja számunkra a forrást. Ezen kívül az
Aktív Magyarország felé is nagyon
sok turisztikai elképzelést nyújtottunk be.
Polgármester úr a felsoroltakon
kívül utalt a belterületi utak felújítására, a járdák felújításának folytatására, nem beszélve a gazdaságfejlesztési programokról.
Összességében tehát a működési területtel kapcsolatban elégedettségét fejezte ki, viszont a fejlesztési területet tekintve sajnos
lassan haladnak a folyamatok,
tekintve, hogy nagyon bonyolultak
a jogszabályok, elég itt gondolni a
közbeszerzési eljárások lefolytatására. Itt példaként meg kell említeni az Észak-déli és Kelet-nyugati
kerékpárúttal kapcsolatos projekteket, melyek közbeszerzési eljárásait sajnos eredménytelennek kellett nyilvánítani. Ezzel több, mint
fél év ment kárba. Herczeg Zsolt
polgármester elmondta, hogy ezen
beruházással kapcsolatos eljárások most újraindulnak, és nagyon
bízik azok sikeres elbírálásában.
Hangsúlyozta, hogy mindez nem a
COVID miatt van, hiszen a járványhelyzet az építőiparra nincs
igazán nagy hatással.
Polgármester úr a társadalmi
életet illetően elkeseredettségének
adott hangot, hiszen a pandémia
első és mostani hulláma is rendkívüli hatással volt, van Mezőtúr
közéletére. A vakcina megjelenésével azonban remélhetőleg javulni fognak a körülmények. Addig is
megköszönte a civil szervezetek
vezetőinek, tagjainak munkáját és
kitartását.
Tájékoztatása végén polgármester úr köszönetét fejezte ki a gazdasági -, az önkormányzati szféra
szereplőinek,
a
Közös
Önkormányzati Hivatal minden
dolgozójának, a képviselő - testület tagjainak, az önkormányzati
gazdasági társaságok és intézmények munkatársainak áldozatos
munkájukért.

Miskolczi Adrienn
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Tisztelt Mezőtúri Honfitársaim!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új
esztendőt kívánok Önöknek!
Kérem Önöket, hogy 2021-ben is keressenek bizalommal!
Tisztelettel: Boldog István - a térség országgyűlési képviselője

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a kéményseprő ipari tevékenységről szóló
2015. év CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő ipari tevékenység
ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendeletben
(a továbbiakban BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése
érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági
Ellátó Központ, mint a kéményseprő ipari szerv a 2021. évi
kéményseprő ipari sormunka ütemterveit megyei bontásban
elkészítette. A társasházi sormunka tervezett időpontja Mezőtúr
településen:
2021. május 3. – 2021. június 30.
Tájékoztatom továbbá, hogy a sormunka ütemtervvel és a tevékenység
ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet
lakossági honlapján: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
weboldalon elérhető.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Polgármestere 2020. november 26-án rendeleteket
alkotott:
- Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint
elidegenítésükről szóló
20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,
- Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző
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Új pályázati lehetőség mikro- és kisvállalkozások számára
– tájékoztató megjelent felhívásról Megjelent a GINOP-1.2.9-20 azonosító számú, „Hátrányos helyzetű
településeken működő mikro- és
kisvállalkozások fejlesztéseinek
támogatása” című pályázati lehetőség, melyet ezúton szeretnénk
röviden ismertetni Önökkel.
A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójának erősítése, a területi
különbségek csökkentése, a térségi
felzárkóztatás és a helyi gazdaság
megerősítése.
1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó,
önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek
és kapacitások kialakítása
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) A vállalkozói tevékenység
végzésével összefüggő ingatlan
beruházás (építés, korszerűsítés,
átalakítás, bővítés).
b) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök
és szoftverek beszerzése
c) Képzés: a vállalat fejlődéséhez
szükséges, illetve a munkavállalók
magasabb szintű munkavégzését
elősegítő képzés
d) Gyártási licenc, gyártási
know-how, immateriális javak
beszerzése és kapcsolódó költségek

e) Bérköltség-támogatás
f) Munkavégzéshez szükséges
feltételek kialakítása (kizárólag
Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység
elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
2. A projekt végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam:
A Támogatói Okirat hatályba
lépését követően legfeljebb 18
hónap, pénzügyi elszámolás
benyújtásának határideje legkésőbb 2022. augusztus 31.
3. A projekt területi korlátozása
Szabad vállalkozási zónák
(SZVZ) települései a (27/2013
(II.12.) Korm. rendelet alapján felsorolt települések.
A fejlesztés megvalósulásának
helyszíne a támogatást igénylő
bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe
lehet.
4. Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási
kérelmet nyújthatnak be azon
mikro- és kisvállalkozások:
• a Felhívás 1. számú szakmai
mellékletben felsorolt, a szabad
vállalkozási zónák létrehozásának
és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.)
Korm. rendeletben;
a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátá-

masztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként
való működés időszaka ebbe nem
számít bele),
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző,
teljes üzleti évben minimum 1 fő
volt.
c) amelyek Magyarországon
székhellyel rendelkező egyszeres
könyvvitelt vezető gazdálkodók
vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni
vállalkozók, egyéni cégek vagy az
Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt
vezető vállalkozások fióktelepei.
d) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az
adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 260. § (1) bekezdése
szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
5. Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021.
január 19. kedd 9.00 órától 2021.
február 18. csütörtök 12.00 óráig
van lehetőség.
6. A projekt maximális elszámolható összköltsége:
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója szerinti árbevétel két-

szeresét.
7. A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum
10.000.000 forint.
8. A támogatás maximális mértéke:
A támogatás maximális mértéke:
a. a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az
összes elszámolható költség 70%a,
A Felhívást és mellékleteit megtalálhatják a www.palyazat.gov.
hu Pályázatok/ Pályázati dokumentációk/ Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program
(GINOP)/
GINOP-1.2.9-20
Hátrányos helyzetű településeken
működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása
menüpont alatt, illetve honlapunk
(www.mvfkft.hu) pályázati hírei
között.
Bővebb információ érdekében
keressenek bennünket bizalommal, az alábbi elérhetőségeken:
Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
www.mvfkft.hu
varosfejlesztesikft@mezotur.hu
56/551-925
56/551-933

Jótékony célt szolgál a kupakgyűjtés
Kedves Mezőtúriak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
Közösségi Ház mellett elhelyezett
kupakgyűjtő edényben, hála
Önöknek, eddig összesen 700 kg
kupak gyűlt össze. Ebből 640 kg
került leadásra 40 Ft / kg áron, így
összesen 25 600 Ft származik a
kupakokból. Ez az összeg átadásra
került egy mezőtúri beteg kislány
családjának, a kislány gyógykezelésének támogatására.
A fennmaradó 60 kg kupak a
még 2021. január 03-ig összegyűlő
kupakokkal együtt január 04-én
hozzáadásra kerül a Dalma Dance
Club S.E. által szintén a beteg kislány részére szervezett jótékonysági kupakgyűjtéshez.

Ezúton köszönöm meg, hogy
aktívan részt vesznek a gyűjtésben,
kérem, folytassák tovább, hiszen
segítségük minden esetben nemes
célt szolgál!
Herczeg Zsolt
polgármester

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Tájékoztató
Szeretnénk felhívni a tisztelt
lakosság figyelmét arra, hogy a
veszélyhelyzet ideje alatt 2021.
január 11-ig továbbra is érvényben vannak a 484/2020. (XI.10.)
sz. Kormányrendeletben meghatározott védelmi intézkedések,
melyek az alábbiak:
A közterületi maszkviselési
szabályokra vonatkozó helyi rendelkezés:
A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
orvosi, munkavédelmi vagy egyéb
textil anyagból készült, az orrot és
szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni:
Városunk közterületei közül
(kizárólag) a piac területén 2020.
november 12-től!
A Kormány 484/2020. (XI.10.)
Korm. rendeletének intézkedései:
1. A maszkviselési szabályok
megerősítése
A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
orvosi, munkavédelmi vagy egyéb
textil anyagból készült, az orrot és
szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni:
- a tömegközlekedési eszközökön és minden olyan helyiségben,
amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak
- az üzletben történő vásárlás,
illetve az üzletben történő munkavégzés során
- bevásárlóközpont területén
- ügyfélforgalmat bonyolító
helyiségekben és minden olyan
helyiségben, ahol ügyfélfogadás
zajlik (többek között Posta, hivatalok, ügyfélszolgálati irodák, stb.)
- vendéglátó üzletben vendégként és munkavégzés során
- egészségügyi intézmény területén
- szociális intézményben az ott

foglalkoztatottak, valamint lehetőség szerint az ellátottak a közösségi programok alkalmával és a
közösségi terekben való tartózkodás esetén
2. A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok:
- este 8 óra és reggel 5 óra között
mindenki köteles a lakóhelyén, a
tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni
ez alól kivétel:
- az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal történő lakhelyelhagyás
- ezen kívül az erről szóló hivatalos igazolás, okirat birtokában
munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés
céljából, valamint a munkavégzés
helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából
- illetve szintén hivatalos igazolás, okirat birtokában a sportról
szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való
részvétel céljából az edzés vagy
sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, az edzés vagy
sportrendezvény helyszínéről a
lakóhelyre, a tartózkodási helyre,
illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából
- kutyasétáltatás céljából azzal a
kikötéssel, hogy a kutyasétáltatás
során a lakóhely, a tartózkodási
hely vagy a szálláshely 500 méteres
körzete nem hagyható el
3. A közterületen, a nyilvános
helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás,
gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.
4. Tilos – az erre vonatkozó törvény szerint versenyszerűen spor-

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

tolók kivételével – a csapatsportok
és nem egyéni edzések gyakorlása.
5. A rendezvényekre vonatkozó
védelmi intézkedések:
- tilos rendezvényt, valamint
gyűlést szervezni, illetve tartani
- sportrendezvény nézők nélkül,
zárt körülmények között megtartható
- a családi eseményen résztvevők száma nem haladhatja meg a
10 főt
- temetésen jelenlévők száma
nem haladhatja meg az 50 főt
- házasságkötésnél kizárólag a
szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a
házasulók gyermekei lehetnek
jelen
6. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:
- vendéglátó üzletben (többek
között a kocsmában is) csak az ott
foglalkoztatottak tartózkodhatnak,
valamint az étel megrendelője számára (figyelembe véve a kijárási
korlátozások adta idősávot) az elvitelre alkalmas ételek kiadása és
elszállítása időtartamáig megengedett
ezen szabály nem vonatkozik:
- a munkahelyi étteremre, illetve
büfére
- a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki
- nevelési, oktatási intézmény
menzájára, valamint büféjére, ha
ott kizárólag a nevelési, oktatási
intézmény dolgozóját, illetve tanulóját szolgálják ki
- az egészségügyi intézményben
található étteremre, illetve büfére
7. Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:
- este 7 óra és reggel 5 óra között
az üzlet, a lottózó, valamint a nem-

zeti dohánybolt köteles zárva tartani
- ettől eltérően a gyógyszertár és
az üzemanyagtöltő-állomás nyitva
tarthat
8. A szálláshelyekre vonatkozó
védelmi intézkedések:
- a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodhatnak, valamint a Magyar
Honvédség, illetve a rendvédelmi
szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében
elhelyezett személyek, továbbá a
kirendelt egészségügyi dolgozók
9. A szabadidős, kulturális létesítményekre vonatkozó védelmi
intézkedések:
- tilos többek között a mozi, az
edző- és fitnesztermek, az uszoda,
a múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények látogatása
- az uszoda, edző- és
fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak. (erről az érintett sportegyesületekkel
folyamatosan
egyeztetünk)
10. A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések:
- a bölcsődék, az óvodák és az
általános iskolák nyitva tartanak
- az iskolák 9. osztálytól digitális
munkarendben működnek, egyéb
miniszteri döntések figyelembe
vételével
Kérem, tartsák be továbbra is
fokozottan a védelmi intézkedéseket egészségünk megóvása érdekében!
dr. Enyedi Mihály
jegyző

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
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Ilyen volt 2020...

fotó: Gecser István

A Covid 19 járvány a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft.
mindennapjait is felülírta. A koronavírus világjárvány okozta
veszélyhelyzetet 2020. március
11-én jelentette be Magyarország
Kormánya.
Addig a megszokott módon
végeztük a dolgunkat. Januárban
megemlékeztünk a Magyar Kultúra
Napjáról, februárban farsangot tartottunk, valamint készültünk a szabadtéri rendezvényeinkre. A vészhelyzet kihirdetése után a március
15-ei megemlékezés volt az első
program, amely elmaradt. Senki
sem tudta mivel állunk szemben és
senki sem tudta, hogy meddig tart
majd a veszélyhelyzet, amely végül
2020. június 18-án megszűnt
ugyan, de életbe lépett a járványügyi készültség.
Munkatársaink egész évben teljes munkaidőben dolgoztak. A
közművelődési programok mind
elő voltak készítve, a lemondásokkal kivártunk az utolsó pillanatig,
bízva abban, hogy a korlátozások
megszűnnek. Közben szükség szerint részt vettünk a veszélyhelyzet
alatti védekezésben munkanapokon és sokszor azokon kívül is. A

tevékenység többek között a maszkok házhoz való kihordását, az
intézkedések hírelését jelentette. A
Mezőtúri Városi Televízió és a
Mezőtúr és Vidéke közéleti lap
adta lehetőségeket is kihasználtuk
az információk terjesztése érdekében.
Sajnos a járvány első hullámában az intézkedéseket betartva,
létesítményeinket be kellett zárni.
A veszélyhelyzet megszűntetésével
enyhültek a korlátozások, így
örömmel vártuk vissza a civilszervezeteket, az érdeklőket intézményeinkbe. Igyekeztünk újra kiszolgálni a közművelődés, a sport és a
közgyűjteményi egységekben a
lakosok igényét. Bár a nagyobb
rendezvényeink nem valósulhattak
meg, igyekeztünk több apró programot a lakosság elé tárni.
Csatlakoztunk a Térzene programhoz, melynek célja volt, hogy
minél több emberhez eljusson a
klasszikus zene varázsa a
pandémia idején is. Valamint több
internetes játékot hirdettünk,
amelyben sokak résztvettek. A
Nemzeti Összetartozás Napjáról is
online emlékeztünk meg.
2020-ban az arTúr Fesztivált és a
Túri Vásárt sem tudtuk megtartani,
annak ellenére, hogy az eredeti
dátumot eltoltuk. Viszont életre
hívtuk idén elsőként a kulTúr -piknik elnevezést kapott eseményünket, ahol különböző kulturális csemegéket fogyaszthattunk el a
közönséggel.
Szeptemberben némileg azt
érezhettük, hogy visszatérünk a

megszokott munkamenetünkhöz.
Ám a rendezvények tekintetében
az 500 főben maximalizált korlát
megmaradt, így a 2020-as Ősz-Ülő
rendezvényünket lemondani kényszerültünk. Ennek ellenére igyekeztünk kisebb eseményekkel
megörvendeztetni a lakosságot, így
szeptember tartottunk egy egészségnapot, amelyen sportprogramok, zenés műsorok és egészségügyi szűrések valósulhattak meg.
Valamint vendégül láttuk a
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórust
is. Októberben az Aradi Vértanúk
emléknapját még meg tudtuk tartani, illetve egy következő egészségnapra kerülhetett sor, ahol együtt
tekert a város két távon, zenés
műsorokkal kedveskedtünk és egy
látványos extrém sport bemutatóra
is sor került. A kézműves piacok
alkalmával a Közösségi Ház előtti
Szabadság térre hívtuk városunk és
a térségünk kézműveseit.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulójára rendezett városi megemlékezés sajnos
elmaradt,
viszont
az
Önkormányzati díjak és kitüntetések átadását az érdeklődök online
követhették a Mezőtúri Városi
Televízión keresztül.
A Halloweeni eseményünket is
lemondani
kényszerültünk,
viszont online tökfaragóversenyben
megvívhattak az ügyes kezű faragók.
November 11-től Magyarország
Kormánya kihirdette a veszélyhelyzet második ütemét, így a telephelyeink ismét bezártak. A járvány-

ügyi szabályokat betartva az
adventi időszak programjait is
igyekeztünk átültetni online térbe.
Így az adventi vasárnapok programjai, úgymint a gyertyagyújtás, a
karácsonyi emlékező gondolatok
és az ünnepi műsorok online formában valósultak meg. Valamint
több kiegészítő programmal is
készültünk. Életre hívtuk az élő
adventi kalendárium elnevezésű
programunkat, amelynek keretében mindennap más-más ablakban
világít az aktuális napot rejtő szám,
melyet egy feladvány megfejtése
után egy térkép segítségével a
városlakók
követni
tudnak.
Valamint a Mikulás a Közösségi
Ház elé kihelyezett egy postaládát,
amelybe a gyermekek jókívánságait, rajzait várta. Természetesen, a
köszönet nem maradt el. Mindezzel
párhuzamosan
meghirdetésre
került a karácsonyi meseíró pályázat is, ahova nagy örömünkre a felnőtt korosztályból is érkezett
pályamunka.
Bár a személyes találkozás több
esetben elmaradt, köszönjük, hogy
online is velünk tartottak. Bízunk
abban, hogy az új esztendőben idővel visszatérhetünk a megszokott
életünkhöz. Ehhez kívánunk mindenkinek jó egészséget!
A Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN Kft. nevében kívánok
mindenkinek boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag, boldog új
esztendőt!

Bodor Márti

A mezőtúri professzor 70 éves
DR. VIZDÁK KÁROLY

A mezőtúri lakosok széles körében jól ismert a Vizdák-család. Ez
igaz Dr. Vizdák Károlyra, a férjre,
az apára, a nagyapára, de az
agráriumban tudós oktatóvá vált
családfőre talán csak az oktatóiszakmai berkekben. A betöltött 70.

életéve okán nemcsak érdemes,
hanem kell is pályafutásáról, kimagasló eredményeiről megemlékezni Mezőtúr város nyilvánossága
számára. Természetesen ez nem
pótolja azt a róla szóló, széleskörű
kapcsolatrendszerét felvonultató
tudományos ülésszakot, amely –
miként korábban Dr. Patkós István,
Dr. Lengyel Lajos esetében megtörtént – neki is kijárt volna, de az
intézményi háttér hiányában ma
már ez megoldhatatlan.
A megemlékező mire tud
támaszkodni? Egyrészt a 35 éves
ismeretségre, ezen belül a csaknem
25 éves, szorosabban vett munkatársi kapcsolatra, másrészt a
zavarbaejtően bőséges adatokat

tartalmazó 32 oldalas szakmai-életrajzi összeállításra. Dr. Vizdák
Károly munkásságát teljeskörűen
bemutatni reménytelen vállalkozás, e megemlékezés keretében
inkább csak a fontosnak minősíthető történések felvillantására van
esély.
Kétgyermekes ózdi családban
1950. október 28-án született.
Különböző iskoláira feltűnően
közös jellemző, hogy valamennyit
jeles, kitűnő eredménnyel végezte
el, így az általános iskolát, a gimnáziumot, de még a zeneiskolát is.
Érettségi után a Debreceni
Agrártudományi
Egyetem
Mezőgazdaságtudományi Karán
kezdte meg felsőfokú tanulmánya-

it, ahol 1974-ben okleveles agrármérnöki végzettséget szerzett,
mily meglepően jeles eredmén�nyel. Ezt 1980-ban a Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági kutató szakmérnöki
oklevél kitűnő minősítésű megszerzésével fejelte meg.
Szakmai tevékenységét a végzés
után az egyetem tangazdaságában
gyakornokként kezdte, majd a
Kompolti Kutatóintézetben műszaki ügyintéző lett. Egy év elmúltával, 1975-ben már Mezőtúron, a
DATE akkori Mezőgazdasági
Gépészeti Főiskolai Karán találjuk,
ahol a Mezőgazdasági Tanszéken
tanszéki mérnöki, majd főiskolai
(folyt. a 7. oldalon)
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tanársegédi munkakört töltött
be, mellette 1978-ig másodállásban
kollégiumi nevelőtanár is volt. A
kutatómunkához vonzódását és
eredményes művelését jól mutatja,
hogy igen rövid idő múlva, már
1977-ben az anyaegyetemén,
Debrecenben mezőgazdaság-tudományi doktor (mezőgazdasági
üzemtan) ún. egyetemi doktori
címet szerzett summa cum laude
minősítéssel. Ez a cselekménye és
az előírt kivárási idő alatti tevékenysége adott alapot főiskolai
adjunktusi kinevezéséhez 1981ben.
1982 és 1984 között aspiráns a
Magyar Tudományos Akadémia
Tudományos Minősítő Bizottságnál
Láng István akadémikus témavezetése alatt. Az eredményesen letett
vizsgák és a kutatási témájában
történt előrehaladása következtében a benyújtott disszertációját
több mint 93%-os eredménnyel,
nyilvános vitában megvédve, 1987ben a mezőgazdasági tudomány
kandidátusa
(agrárökonómia)
tudományos fokozatot szerzett.
Egy hónapon belül megkapta a
főiskolai docensi kinevezését,
amely már határozatlan idejű munkaviszonyt is jelentett a felsőoktatási törvény szerint.
1988-ban először főiskolai
docensként, majd főiskolai tanárként főállásban a szarvasi karon
dolgozott. A szarvasi „kirándulás”
nem bizonyult tartósnak, egy év
után ismét Mezőtúron oktatott
főállásban, ahol – miután 1997-ben
habilitált – egyetemi tanári kinevezést kapott. 1989-től a Gazdaságtani
Tanszék vezetője lett egészen 2010ig. Ezt követően egyetemi tanár a
Szolnoki Főiskolán a 2012. július
1-én bekövetkezett nyugdíjazásáig.
A
Szolnoki
Főiskolának
Gazdálkodási Karként a Kecskeméti
Főiskolához történt csatlakozása
ellenére sem találok elfogadható
indokokat arra, hogy ilyen munícióval, tapasztalattal rendelkező
oktatónak ereje teljében, 62 évesen
nyugdíjba kell vonulnia.
A 38 éven át folytatott oktatási
tevékenysége a mezőgazdasági
üzemszervezési és vezetési ismeretek, mezőgazdasági gépesítés ökonómiája, vállalkozások gazdaságtana, mezőgazdasági szaktanácsadás
módszertana, mezőgazdasági statisztika és gazdaságelemzés területeket érintette. Konkrétan ezek 11
tantárgyban öltöttek testet, melyeket Dr. Vizdák Károly tantárgyfelelősként, előadóként, gyakorlatvezetőként jegyezte, emellett ellátta a

mezőtúr és vidéke
mezőgazdasági szak szakfelelősi és
két szakirány-felelősi (pénzügymarketing, műszaki-gazdasági)
teendőket. Érdemben közreműködött minden kari oktatásfejlesztésben, tantervek kidolgozásában, írt
4 egyetemi és 5 főiskolai tankönyvfejezetet (egyik tankönyv minisztériumi nívódíjat ért), 18 főiskolai
jegyzetet és segédletet, két oktatásfejlesztés tárgyú pályázat témafelelőse volt. Több száz diplomadolgozat, szakdolgozat, tudományos
diákköri dolgozat témavezetője,
többségében kari, részben külső
intézményi hallgatók esetében.
Foglalkoztatták az egyetemek doktori iskolái is. A karon életre hívott,
a tanszékét érintő záróvizsgabizottság
tagja volt minden évben, és rendszeresen ellátott ilyen feladatot a
társintézmények meghívása alapján is.
Saját oktatási tevékenységét tartalmasan, pontosan, szervezetten,
rendkívül igényesen, magasszintű
szakmai ismerethalmaz birtokában
látta el. Törekedett személyes
ismeretei bővítésére speciális tanfolyamokon, tréningeken, felkészítéseken való részvétellel. Segítette,
figyelemmel kísérte tanszéki kollegái oktatási tevékenységét, összehangolta a külső óraadók munkáját.
Kiemelt feladata volt 17 éven
keresztül oktatóként a hallgatók
hetesi, nyári termelőüzemi és téli
üzemvezetői, valamint külföldi
hallgatók (német, orosz, lengyel
intézményekből) magyarországi
gyakorlatainak szervezése, rendszeres látogatás a kiterjedt „bázisgazdaság-hálózat” termelőüzemeiben,
az ausztriai mezőgazdasági családi
vállalkozásokban. Ez a feladat időigényes volt, de kiterjedt hazai és
külföldi kapcsolatokat, tapasztalatszerzést biztosított számára.

se alapkövetelmény. Megfelelő
szintű és dokumentált eredményeket felmutató kutatómunka a
különböző oktatói besorolások
(tanársegéd, adjunktus, docens,
tanár = professzor) előfeltételei. A
törvényileg szigorúan szabályozott
rendben Vizdák Károly magabiztosan, gyorsan, a maga erejéből
haladt előre úgy, hogy a kutatási
feltételeket és más egyéb szempontokat az oktatói előmenetelek
lehetséges legkorábbi időpontjában már teljesítette.
Tudományos tevékenysége az
egyetemi éveiben a tudományos
diákkörben kezdődött. Belekóstolt
ennek szervezési feladataiba, előadást tartott országos konferencián
kedvenc témájában, a műtrágyázás
ökonómiai kérdéseivel foglalkozva.
Oktatói pályafutása alatt a mozgalomban folyamatosan, fáradhatatlanul jelen volt. Konzulensként sok
hallgatója szerepelt intézményi és
országos konferenciákon az agrárszekciókban. Egyik hallgatója
országos konferencián különdíjat
kapott. Ebbéli munkáját elismerve
sokszor kérték fel bírálóbizottsági
tagnak, feladatát nagy hozzáértéssel, segítő szándékkal látta el.
Kutatásai összefoglalóan a műtrágyázás hatékonysági kérdései; a
műtrágyázás
eszközrendszere
kialakításának és működtetésének
szervezési, ökonómiai aspektusai;
a gépesítés ökonómiai vizsgálata; a
családi gazdaságok fejlesztési lehetőségei (különös tekintettel a szántóföldi növénytermelésre) és a felsorolt témák tekintetében alkalmazható matematikai modellek és
modellrendszerek felhasználási
lehetőségeinek feltárása témaköröket érintették. Eredményei tükröződnek az általa konzultált mezőtúri és társintézmények hallgatóinak szakdolgozataiban, diploma-

Kiemelkedően jó volt a hallgatókkal kialakított kapcsolata. Évek,
évtizedek múltával is névvel emlékezik a végzett hallgatókra, igyekezett pályafutásuk követésére is.
A felsőoktatásban oktatók számára a kutatási tevékenység végzé-

dolgozataiban. Munkássága adott
alapot a témavezetésével pályázatokon elnyert kutatási projektek
(összesen nyolc darab) eredményes megvalósítására, amelyek
tárca szintű és országos programokhoz illeszkedtek, egy pedig a
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Braunschweigi Mezőgazdasági
Kutatóintézettel együttműködésben folyt. Több kutatási-fejlesztési
pályázat tervének és teljesítésének
bírálója (pl. FVM K+F pályázatok,
OTKA Élettudományi Szakkollégium
Agrár 4. zsűrijéhez benyújtott projektek véleményezése, stb.).
Módja volt öt tanszéki munkatársát is kandidátusi, illetve PhD
fokozatszerzésében támogatni.
Közülük négyen megbecsült oktatók a felsőoktatásban, egyikük
pedig mezőtúriként minisztériumi
főosztályvezető. Külső szervezetek
is jelentősen igénybe vették ismereteit, tapasztalatait tudományos
minősítő tevékenységhez kötődően. Az Akadémia Tudományos
Minősítő Bizottságánál, illetve
egyetemi doktori iskoláknál a kandidátusi, ill. PhD eljárásokban
bizottsági tag, közreműködött
egyetemi doktori program kidolgozásában, melynek alapító tagja lett.
Több egyetemen a magasfokú
oktatói alkalmasság megítélését,
többek között a professzori kinevezés egyik előfeltételéül szolgáló
habilitációs eljárásokban 10 fő esetében vett részt.
Tapasztalatszerzési és konkrét
oktatási-kutatási célokból, jellemzően néhány hetes tanulmányúton
vett részt 14 alkalommal 7 európai
országban. Több külföldi egyetem
tudományos konferenciáin előadással szerepelt.
Szakmai munkájának eredményeit az igen jelentős publikációs
teljesítménye jól tükrözi, ennek
számszerű adatai imponálóak.
Összesen 148 publikációt jegyez
(könyv és könyvrészlet, lektorált
folyóirat-cikk, egyéb), amelyekre
70 független hivatkozást tart számon. Konferenciákon elhangzott
előadásainak és posztereinek
száma 54.
Teljesítménye alapján kézenfekvő volt, hogy érdemes elődök után
tanszékvezetői megbízást kapjon,
amelyet a tanszék dolgozóinak
támogatásával is 21 évig töltött be.
Kiemelkedő szerepe volt abban,
hogy a tanszék oktatási tevékenysége színvonalas, szervezett volt, a
kutatásokba mindenki bekapcsolódott és a csoportmunka megvalósult. Az eredmények ismertté váltak és jelentősen hozzájárultak a
kari összteljesítményhez.
1997 és 2003 között a mezőtúri
kar tudományos főigazgatóhelyettesi
feladatait is ellátta. Eredményesen
törekedett a tanszékek és a kutatófejlesztő szervezet
(folyt. a 8. oldalon)
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tevékenységének összehangolására, segítette a kari eredmények
ismertté válását. Több, a kutatással
kapcsolatos kari kiadványt szerkesztett a tőle megszokott igényességgel. Szervezte és felügyelte a
kari tudományos rendezvényeket,
köztük az Alföldi Tudományos
Tájgazdálkodási Napok elnevezésű
sorozatot, beleértve a kiadványainak szerkesztését is. Külön feladata
volt a több mint 20 részből álló,
kapcsolatainkat is mozgósító 2002es kari jubileumi év rendezvényeinek megszervezése, irányítása.
Szerkesztette a mezőtúri mérnökképzés 30 évéről szóló jubileumi
kiadványunkat. Az egész rendezvénysorozatot általános elismerés
övezte.
Szerteágazó egyéb feladatokat is
ellátott, melyek nem feltétlenül
kapcsolódtak tanszéki vagy vezetői
tevékenységeihez. Húsz ilyen közéleti-tudományos
tevékenység
sorolható fel, ezek közül egy tucatnyi a főiskolai (belső) megbízások.
Ilyenek önkényes kiemeléssel a
különböző oktatáshoz és kutatáshoz kötődő fontos bizottságok tagja
és elnöke, alapítvány ügyvezetője, a
Szolnoki Főiskola szenátusi tagja,
tudományos tanácsi elnöke, folyóiratának szerkesztő bizottsági tagja.
Külső megbízatásoknak is bőséggel
eleget tett, ezek megyei szintű
tudományos-szakmai szervezetek
tagsága, illetve vezetése, és tagsága
az Akadémia Agrárközgazdasági

mezőtúr és vidéke
Bizottságában.
Gazdag munkájáért számos
egyetemi és kari alapítású elismerést kapott, birtokosa a kedvenc
professzoráról elnevezett Kádár
Béla Díjnak, a JNSz megyei
Tudományos Díjnak, a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt
kitüntetésnek.
Dr. Vizdák Károly mindig nehéz,
de elérhető célokat tűzött maga elé,
amelyeket sikeresen teljesített.
Mind a volt főiskolai karon és jogutódjánál, mind a szélesebb felsőoktatási-szakmai körben tudását,
törekvéseit, eredményeit elismeréssel fogadták. Értékelték szerénységgel párosult előrehaladását, kitartását, következetességét. Mindig
egyetértésre törekedett, a konfliktusokat nem igazán kedvelte.
Kollegáihoz tisztelettel közelített, a
hallgatókkal szigorú volt, de kifejezetten jó viszonyt alakított ki velük.
Kiterjedt szakmai kapcsolatrendszert épített ki és ápolt. Pozitív
emberi tulajdonságait munkatársai
értékelték, emberileg elfogadták.
Személyében olyan köztünk élő
embert tisztelhetünk, akinek szakmai pályafutása kezdetektől a legmagasabb oktatói besorolásig, a
professzori cím birtoklásáig és azt
követően is Mezőtúrhoz kötődik.
Képességei felhasználásával mindent a munkájával ért el. Példája
követhető és követendő.
Dr. Vermes Pál

2020. december 18.

TÚRI KALENDÁRIUM 2021

Az elmúlt hónapokban sok emlékezetes
beszélgetésben
volt
részünk, szerzőtársaimmal ezeket
összegeztük a Túri Kalendárium
2021. évi kötetében. Karácsonyi
ajándéknak, lelki-szellemi csemegének szánjuk a sok riportot, portrét tartalmazó kötetet.
Egy-egy emberközeli interjú
készült Szűcs Dániel alpolgármesterrel,
Vasas
Istvánnal
a
Turizmusfejlesztési KFT ügyvezető
igazgatójával és a Közterületfelügyeleti Osztály munkatársaival.
Olvashatnak pedagógusokról
(Achs Károly, Csiderné Csízi
Magdolna, Farkas Julika, Majoros
Gergely, Nagy Márta), könyvtárosokról (Hegedűs Annamária, Kávási
Klára), zenészekről, előadó- és
alkotóművészekről (Bán Lőrinc,
Bihary Kamilla, Farkas Rozika nótaénekes, Gulyás Gerda balett tanár,
Juhász Réka táncoktató, Szőke
Sándor és Szőke Ferenc a zeneiskola szép szakmai utat beteljesítő
korábbi növendékei), sportolókról
(Nagy Mihály jeles futballista és
labdarúgó edző, Horváth-Gaudi
Attila kiváló ifi labdarúgó, a Bankó
család, Bíró László és a Kick&Thai
boksz szakosztály) és más, a munkájukat szenvedélyesen szerető és
abban kiteljesedő emberekről.
Gábor Évával és Farkas Andreával
készült riportokban nyomon követjük gimnáziumaink két korábbi
kiválóságának pályafutását. Egyik
fejezetünkben öt mezőtúri ikerpárt
mutatunk be, a másikban olyanokat,
akik
természetrajongók
(Metzker Krisztina és Krizsán
Tamás). Az In memoriam című
fejezetben dr. Ambrózy Péterre,
Bihari Gábor Lajosra, Gyarmati
Istvánra és Tiba Jánosra emlékezünk és egy riporttal tisztelgünk
Vékony Ferenc építési vállalkozó
munkásságának is. A „Hitben élni”
rovatunkban a 100 éve született id.
Achs Károly mezőtúri lelkésznek és
a volt „kisegítő iskola” igazgatójának,
Tömösköziné
Talpalló
Eszternek az életútjába pillantha-

tunk be. Ez alkalommal is megismerhetik az év során kitüntetett
embereket, továbbá a 20 éves TúrTű Foltvarró Szakkör, a 40 éves
Henry Dunant Klub, az 50 éves
Szivárvány Citerazenekar és a rövid
múltú, de nagyon sikeres Túri
Kamra munkásságát.
Sokan olvassák és szeretik
Salánki Anikó novelláit és Papp
István Túri Morzsák néven megjelenő írásait az interneten, melyekből
ez alkalommal is örömmel közreadunk néhányat. Élménybeszámolót
olvashatnak egy koreai film részletének mezőtúri forgatásáról, az
egyik résztvevő, Papp Erika tollából. Közreadjuk dr. Nágelné Sajtós
Anikó köszöntőjét, mely az Újvárosi
Általános Iskola 50 éve végzett
évfolyamának találkozóján hangzott el. A kötet borítóin Csikósné
Vida Viktória és Lengyel Pál gyönyörű mezőtúri felvételei láthatók.
A hónapokhoz Virágh László helyi
festő alkotásaiból kaphattunk válogatást. A cikkhez gazdag képi
illusztráció kapcsolódik, az utolsó
fejezet ezúttal is színes.
Szeretettel köszönöm meg e
helyen is a cikkek szerzőinek (a
fentiekben említettek, valamint
Berczeli Endre, Brakszatórisz Éva,
Csider István, Juhászné Patkós
Edit, Kovács János, Kovács-Szabó
Lilla, Mihalina László, Miskolczi
Adrienn, Mlinárcsek János, Pusztai
Zsolt, Rácz Margit és Varga Mihály)
önzetlen együttműködését, a riportalanyok nyitottságát és fogadókészségét; Nagyné Nagy Adrienn kiadónak a félévtizedes együttműködést;
az új tördelőszerkesztő, Tóth Zoltán
munkáját. Köszönöm Polgármester
Úr, a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár, a Közösségi Ház és az
ACTOR Kft segítségét.
Meggyőződésem, hogy az egyik
legnagyobb dolog, amit egymásnak
adhatunk, az a nyíltságunk, őszinteségünk és a bizalmunk. Így közelítettünk beszélgető partnereinkhez
és viszonzásul is ezt kaptuk, őszinte, értékes gondolatokat, amit kötetbe rendezve ajánlunk minden kedves érdeklődő számára. A Túri
Kalendárium 2021 a Kreatív
Papírboltban és a Príma Nyomdában
kapható.
Áldott karácsonyi ünnepeket, és
békés, boldog új esztendőt kívánok!
Berczeliné Boldog Mária
felelős szerkesztő
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mezőtúr és vidéke
Adventi gyertyagyújtások

Isten hozott Mikulás
„Isten hozott, Mikulás, mit rejt a nagy zsákod?
Jó gyermeknek minden jót, a rossznak virgácsot!”
(Z. Tábor Piroska)

Bátran
állíthatom,
hogy
Mezőtúron nincs rossz gyermek,
virgács senkihez sem került. A
Mikulásunk december 5-én és 6-án
útra kelt és megköszönte a gyermekek küldeményeit, melyet a
Közösségi Ház előtt elhelyezett
postaládába dobtak be neki.
A járványügyi szabályokat
betartva 2020-ban sajnos a
Mikulásunk nem fogadhatta a
gyermekeket a Városi Oktatási
Centrumban, valamint a délutáni
Mikulás ünnepség is elmaradt.
Ennek ellenére felvettük vele a
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kapcsolatot és nagy örömmel
helyezte el postaládáját a
Közösségi Ház elé. Ebbe nem várt
mást, csak néhány jó kívánságot,
esetleg egy-egy rajzot. Jöttek is
szép számmal a küldemények.
Örömmel láttuk, hogy a gyermeki
őszinte szeretet megtölti a ládát.
Meglepetésként maga a Mikulás
járt házról házra, hogy az üzeneteket meghálálja. Teljes titok övezte
azt, hogy a leveleknek mi lesz a
sorsa. A Mikulás és segítői is izgatottan várták, hogy hogyan fogadják a váratlan érkezést a gyerekek
és szüleik. A csillogó szemek, a
dalok és a sok-sok szeretet
Mikulásunkat is feltöltötte egy
évre.
Köszönjük a szülőknek is, hogy
nem hagyják veszni a gyermeki
hitet és táplálják a lángot. Bízunk
abban, hogy azoknak, akik találkoztak a Mikulással legalább
annyira feltöltődtek, mint mi.
Találkozzunk 2021-ben is.
Bodor Márti

Az adventi készülődés mindenkinél másként zajlik. Nálunk az
elmúlt években vasárnaponként a
város különböző pontjain felgyúlt
az adventi koszorú soron következő gyertyája, emlékező gondolatokat hallottunk elismert személyektől, valamint ünnepi műsort láthattunk, hallhattunk városunk előadóitól.
2020-ban a személyes találkozás
ugyan elmarad, de a televízió képernyőkön keresztül igyekszünk teljesebbé tenni az adventi vasárnapokat.

December 6-án, advent második
vasárnapján dr. Enyedi Mihály
Mezőtúr város jegyzője meggyújtotta a városi adventi koszorú második gyertyáját, Varga Antalné a
Városi Nyugdíjas Klub vezetője
ünnepi gondolatokat osztott meg
velünk. Gondolatait személyes
emlékkel színesítette, ezzel is meghittebbé téve az emlékezést. A
továbbiakban a Mezőtúri Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár bábmű-

sorát tekinthették meg az érdeklődők. Az előadásban: Véradó Lili - A
három fenyőfa meséjét adták elő.
Advent harmadik vasárnapján,
december 13-án ismét ünnepi adással jelentkeztünk. A városi adventi
koszorú harmadik gyertyáját Dr.
Balla Vilmos Mezőtúr város aljegyzője gyújtotta meg. Ünnepi gondolatokat ezúttal Herceg Antaltól, a
Mezőtúri
Szépkorúk
Hagyományőrző Klubjának vezetőjétől hallottunk. A fotókkal tarkított
emlékezésében egészen az 1950-es
évekig utazhattunk vissza. Az
ünnepi adás további részeként
Fekete Nándor többszörös nívódíjas, kiváló zeneakadémiai diplomás
orgonaművész 2019-es negyedik
advent vasárnapjára eső műsorából
láthattak egy részletet a kedves
nézők.
Online adventi adással december
20-án, advent negyedik és egyben
utolsó vasárnapján is jelentkezünk.
Tartsanak velünk akkor is.
Bodor Márti
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BOLDOG KARÁCSONYT!

„Karácsony” – az európai népeknek kedvesen csengő szó. De mi is
ez az ünnep? Család, családi összetartozás, szeretet ünnepe; mindez
igaz, de a lényeg ennél több, és
pedig Isten szeretete, amely Jézus
Krisztusban testet öltve jelent meg
közöttünk. „Mert úgy szerette Isten
a világot, hogy Egyszülött Fiát adta
oda, hogy aki hisz benne, az el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.”
(Jn 3,16)
Oly sokszor gondolkodtam
azon, vajon mit szerethet rajtunk
Isten ennyire. A választ Isten adja
meg igazán: szeretetből teremtette
a világot s benne az embert.
Végtelen boldogságát akarta megosztani teremtményeivel, amikor
rendet és harmóniát alkotott a
teremtett világban, továbbá az
ember és Isten, valamint az ember
és a világ között. A bűn aztán tönk-

retett mindent. De Isten nem hagyta magára az embert bűnével,
Megváltót ígért: „Ellenkezést vetek
közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé, ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát
veszed célba.” (Ter 3,15) „Amikor
elérkezett az idők teljessége, Isten
elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a törvénynek,
hogy kiváltson minket a törvény
szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.” (Gal 4,4-5) Ezt a
több mint kétezer évvel ezelőtti
születést ünnepli a kereszténység
minden karácsonykor: „Aki értünk,
emberekért, a mi üdvösségünkért
leszállott a mennyből. Megtestesült
a Szentlélek erejéből, született
Szűz Máriától, és emberré lett.
Az örök Atya embert mentő és
ajándékozó szeretetének misztériuma (titka) Egyszülött Fiának

ember-testben történő megjelenése
földi világunkban. Kisgyermekként
jött közénk, mindenben hasonlóvá
lett hozzánk a bűnt kivéve.
Sokan, sokféleképpen örökítették már meg a karácsonyi történetet a művészetek terén (képek,
szobrok), irodalmi alkotások által
(versek, novellák, színdarabok)
vagy éppen népi játékokkal (betlehemezés, templomi misztériumjáték).
Az emberek szívét karácsonykor
valami különleges melegség járja
át. Ez az ünnep az isteni szeretetből – ha csak rövid időre is – megéreztet egy cseppnyit velünk.
Bizonyára sokan ismerik, de
mégis ide kívánkozik a Karácsonyi
szeretethimnusz:
Ha házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő
harangocskákkal díszítem fel, de a
családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, és csodálatosan megterített
asztalt készítek, de a családom felé
nincs bennem szeretet, nem
vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha
a szegénykonyhában segítek, öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, ha vagyonomat elajándékozom, de a családom felé nincs
bennem szeretet, semmit sem
használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó
angyalkákkal díszítem fel, a templomi kórusban énekelek, de Jézus

Krisztus nincs a szívemben, akkor
nem értettem meg, miről is szól a
karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést,
hogy gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő
szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat
házukért, amiben jól kiválasztott
karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az
útból, hanem hálás érte, hogy
útban tudnak lenni.
A szeretet nemcsak azoknak ad,
akiktől kap is valamit, hanem
örömmel ajándékozza meg épp
azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik. A
videojátékok tönkremennek, a
gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet
ajándéka megmarad örökre!
Boldog, örömteli, szép, áldott
karácsonyt, de ne hiányozzon
belőle az ünnep „Főszereplője”, a
földre szállott Isten Fia, Jézus
Krisztus!
Ondavay Tibor
pápai prelátus
plébános

„Szeretet simítsa lelked…”
Az év utolsó lapszámát tartja
kezében a Kedves Olvasó. Nem volt
könnyű évünk, sőt… most mégis
arra kérem – sokakkal együtt –
olvasóinkat, próbáljuk lelkünket és
szívünket, de AGYUNKAT is átállítani a következő hetekre. Nem.
Nem a vásárlásokra, ünnepi menük
összeállítására gondolok, ezek
most még inkább lényegtelenek….
hanem arra, hogy most különösen
fontos : szeretettel forduljunk
mások felé, de magunk felé is.
Zárjuk ki a külvilág történéseit, legalább most ne foglalkozzunk – bármilyen nehéz is ez, tudom – azzal,
mi
történik
körülöttünk.
Hangolódjunk a várakozás békéjére, s majd az ünnep eljöttével
annak lényegére: semmi sem fontosabb a szeretetnél, a „megérkezésnél” szívünkhöz. Az eddig tartó

folyamatot Aranyosi Ervin nagyon
jól és egyszerűen leírja:
„Tudod, az én ajándékom nem
kapható boltban.
Kicsi szívem szeretetét összecsomagoltam.
Karácsonyig őrizgetem szívem
közepében,
ám addig is csöpögtetem, osztogatom szépen.”

kihalni ezek mellett a reményt, ami
mindig felcsillan. Legyen mindan�nyiunk számára ez az ünnep még
szeretetteljesebb, békésebb, az új
év pedig reményteli, testileg-lelkileg
gyógyult,
egészséges.
Karácsony lévén hoztam egy receptet is, remélem, a hozzávalók minden háztartásban megtalálhatók
majd.

és takard le tiszta jókedvvel!
Ha megkelt, süsd meg a kitartás
tüzénél!
Szórd meg baráti kacagással,
és tegyél rá pár csepp nyugodt
megfontolást!
Annyi darabra vágd fel, hogy
eggyel mindig több legyen,
mint ahányan vagytok!
Hidd el mindig akad valaki, aki
még rászorul!

SZERETET RECEPT
Tehát nem a kézzel fogható ajándékok a legfontosabbak, hanem,
hogy azokat a másik ember iránti
szeretetből adom, bármilyen csekélységre is „futotta”. Gondoltam
rá, az örömszerzés szándékával
adom át neki az ajándékot, ami a
szívem ajándéka. Nem is kell ennél
több. Éljük meg a pillanat adta boldogságot, békét, és sose engedjük

Miskolczi Adrienn
Végy egy kiló meleg szeretetet,
szitáld a türelem szitáján,
nehogy pletykamag kerüljön
bele!
Adj hozzá egy liter bátorságot,
három deci szorgalmat,
és egy csipetnyi jóságot!
Azután gyúrd össze egy tojásnyi
kedvességgel,
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Karácsonyi üzenet a Mezőtúri Evangélikus
Egyházközségből

„A rád bízott drága kincset őrizd
meg a bennünk lakozó Szentlélek
által.” 2 Timóteus 1, 14
Mi is ez az értékes kincs? Ez a
kincs nem más, mint az evangélium, vagyis a jó hír, miszerint Jézus
megszületett a Földünkre, meghalt
értünk a kereszten és megtörte a
halál erejét feltámadása által, hogy
nekünk kapcsolatunk lehessen
Istennel hit által. Ezen még a halál
sem változtat. A jó hír, hogy Jézus
tettéért cserébe Isten mindent
képes eltörölni, ami terhel bennünket, nem hagy bennünket
elpusztulni. Legyenek akár bűnök
vagy tragédiák nyomai, akár félelmek, akár bármi más, ami megkötözi az életünket, hit által szabadulásunk van ezektől. Ezt hívja az
ige kincsnek. Ez egy nagyon értékes dolog, melyet a szívünkben
őrizhetünk hit által és amely nagy
kihatással lehet az életünkre. Igaz,
hogy a testünk külső állapota megromolhat, törékennyé válhat, betegeskedhet is akár, de belül olyan
kincset őrizhetünk, mely mindennél értékesebb.
Imádkozzunk azért, hogy

adventben és karácsonykor a szívünkből el tudjuk mindazt távolítani, ami nem oda való, ami nem
hasznos és nem épít. A lényegtelen
dolgokat eltávolítva őrizzük az
értéket, az Istentől kapott drága
kincset, életünk mozgatórugóját és
gyógyszerét.
Drága Mennyei Atyánk! Szerető
és Igazságos Istenünk! Hálát
adunk azért, hogy elküldted a
Földre Egyszülött Fiadat és hálát
adunk azért is, hogy ezt a jó hírt
őrizhetjük a szívünkben. Ez életünk gyógyszere lehet. Szép ünnepet akarunk ülni karácsonykor,
amelyen nem az a mérték, ki men�nyit ad. Segíts, nehogy elsüllyes�szük egészen, mit jelent ez az
ünnep! Segíts, hogy ne csak télapók legyünk! Segíts, hogy tudjunk a lelkünkbe nézni! Segíts,
hogy az útra visszatérjünk, s elinduljunk megint. Csak így lesznek
az ajándékok jeleivé a szeretetnek
- mint megannyi tükre a Te
Szeretetednek.
A
Mezőtúri
Evangélikus
Egyházközség szeretettel kíván
Mindenkinek áldott ünnepeket
gyülekezeti adventi koszorú képével! A járvány alatti korlátozások
idején online találkozásra hívunk
mindenkit a Gyomai és Mezőtúri
Evangélikus
Egyházközségek
facebook oldalán, illetve a https://
mezotur.lutheran.hu címen megtalálható weboldalunk videók füle
alatt.
Fülöp Mónika
evangélikus lelkész

December
Ezernyi ezüstvilági tündérálomra ébredt a táj,
fehér pihepuha hóbundában tündökölnek a fák.
Million csodacsipkés csillagpihe járja táncát,
lágyan aláhullva, egymást karolva,
mosolyt csennek a téli hangulatba.
Mozdulatlan fehér bunda,
vitézágak takarója,
szivmeleg fehér csendbe, pihepuha köntösre,
jelet olvaszt a Karácsony érintése.
Ezernyi hála gyertyafénybe, Szeretteink ölelése,
csipkeszélű égbolt tenyerén, ajándékozza új esztendejét.
Bordács Erzsébet

A kupakgyűjtéssel kapcsolatban bővebb információt Juhász Rékától
kérhetnek a Facebook-on, egyéb jellegű segítségnyújtással
kapcsolatosan ugyancsak a Facebookon Kiss Miklavicz Diána
kereshető!
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Visszaemlékezés a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők Klubjának éves munkájáról
„Együtt lenni jó,jónak lenni jó.”
Mindenképpen szándékomban
állt egy cikket írni az éves munkánkról a magam és a klub nevében, de Anti belelátott a lelkembe
és megkért erre a szép feladatra,
amit boldogan és büszkén teljesítek
is.
Az év kezdődött a farsangi fánk
sütéssel, ami a Nagymama – unoka
címmel indult, s melyen ott volt
Niki unokám, aki szívesen segített
nekünk. Utólag is köszönjük neki!
Valamint a Városi Nyugdíjas
Klubból is eljöttek meghívott vendégeink, hálásak vagyunk az ő
együttműködésükért. A ránk mért
háromszáz darab fánk kisütését teljesítettük, és nagy sikert arattak,
talán még több is elfogyott volna,
pedig emellett a Városi Nyugdíjas
Klub tagjai csörögét is sütöttek.
Jött a március, amikor is a 15-i
koszorúzást még megtarthattuk,
utána viszont a vírus miatt sajnos
semmit
nem
csinálhattunk.
Készültünk volna a Batyus bálra, de
nem lehetett megtartani, mint
ahogy elmaradt a Majális, a Halas
napok, a Túri Vásár, s elmaradt a
finom topogó főzése. Le kellett
mondanunk legkedvesebb rendezvényünkről, a Szüreti bálról, amire
minden évben szeretettel és nagy
odaadással készülünk. Szerencsére
az augusztus 20-i ünnepséget, a
Kenyér ünnepét megtarthattuk,
viszont a sokunk számára fontos
Ősz-ülő szintén nem kerülhetett

megrendezésre. Egyedül Szarvasra
tudtunk elmenni a Kárpát-medencei
Arató napokra, ami nagyon színvonalas rendezvény volt, kissé fáradtan, de nagyon boldogan térhettünk
haza onnan, hiszen a klubtársaim
és a Városi Nyugdíjas Klub meghívott tagjai által elhozhattuk munkánk gyümölcsét, a zsűri különdíját.
Szeptember 12-én még megtarthattuk a Kubikos szobor megemlékezési ünnepségét. Mindig szép és
jó visszhangja van Anti fáradtságos
munkájának, melyért hálás köszönet illeti.
Mindeközben nem tétlenkedett a
klub, hiszen táborozó gyermekeknek sütöttük reggelire a lángost, az
ízes buktát, fánkot. Ezeket mindig
Herczeg Antiéknál készítettük el
klubtársaimmal együtt, és úgy gondoljuk, a ránk mért feladatot sikeresen végrehajtottuk.
Sajnos az évzáró ünnepséget
sem tudjuk megtartani, melyet a
társklubokkal szoktunk megünnepelni. Ilyenkor baráti öleléssel kívá-

Karácsony /2019/
Csillagok, csillagok, most ragyogjatok!
Minden, ami fény, reánk hulljatok,
Hogy halljanak, és lássanak az emberek,
Sok-sok mindent bölcsebben tegyenek.
Hópihe nem pihen most vékony ágon,
Esőcsepp gördül le mindenen itt e tájon.
Szürke ruhába öltözött az ég,
Itt lent vidáman világít, Fehér, sárga, piros, zöld és kék.
Szállnak a légben illatok, ízek, fűszerek,
Összegyűlnek ma este a szívek, az emberek,
Hogy àtadják egymásnak azt, ami még maradt.
Ezzel erősítve magukat és másokat.
Költözzön el minden, ami rossz,
Költözzön be minden, ami jó.
Legyen öröm, és kacagás,
S a szíveket a szeretet járja át.
(Sya Kyasarin Sekozoto)

nunk minden szépet és jót egymásnak a következő időkre, és itt szeretném megköszönni a társklubok
segítségét, akik mindig szívesen és
jókedvűen vesznek részt rendezvényeinken.
Továbbá megköszönjük Seresné
Jutkának és a Mongol Zrt. énekkar
minden tagjának, hogy mindig szívesen patronálnak bennünket.
Köszönjük Bordács László igazgató
úrnak, a Közösségi ház minden dolgozójának, a kedves TV-s munkatársaknak, akik mindig örömmel
vesznek részt programjainkon.
Végül magam és a klubtársaim
nevében szeretném megköszönni a
Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának, személy szerint Herczeg
Zsolt polgármester úrnak azt, hogy
mindig tisztelettel és önzetlenül
segítette a klub munkáját. Mi ezt
nem igazán tudjuk meghálálni,
csak a szeretetünkkel, tiszteletünkkel, és a munkánkkal, amivel a
város jó hírnevét tudjuk öregbíteni.
Rátérnék egy kicsit az Adventi
ünnepekre. Kár, hogy csak egyszer

van egy évben – szoktuk mondani.
Úgy érzem, hogy ilyenkor sokkal
jobban elérzékenyülünk, talán jobban oda is figyelünk egymásra.
Közben fájó is, hogy ilyenkor miért
(folyt. a 14. oldalon)
vagyunk mások?! Ugyanis mi
magányosok, társtalanok, kicsit
rosszabbul is érezzük magunkat,
hiszen nincs meg a társunk, a fő és
biztos támaszunk. Sajnos egyre
többen vagyunk így, viszont nagyon
fontos és sokat jelent számunkra,
hogy ott van a családunk, ott vannak a barátaink, klubtársaink.
Kívánunk minden Polgármesteri
Hivatalbeli dolgozónak, legfőképp
Herczeg Zsolt polgármester úrnak
Istentől Áldott Boldog Karácsonyt,
egészségben gazdag boldog, békés
új esztendőt. Ez a jó kívánság szálljon minden klubtársunkra, minden
társklub tagjára, mindenkire! És
még egy főhajtással, vagy egy gyertyagyújtással emlékezzünk elhunyt
klubtársainkra is.
„Szeressük egymást gyerekek,
A szív a legszebb kincs.
Ennél szebb szó, hogy a szeretet,
a Nagyvilágon nincs”
A Mezőtúri Szépkorúak
Hagyományőrzők Klubja és
özv. Ádám Jánosné
Ui.: Reméljük, hogy mihamarabb
összejöhetünk, és vége lesz ennek
a fránya vírusos időszaknak!

14

mezőtúr és vidéke
Varázsolj...
Varázsolj, a mosolyoddal
fényt, a szürke égre.
Varázsolj, a mosolyoddal
nyarat, a hideg télbe.

Varázsolj, a mosolyoddal
ne hagyd, veszendőbe.
Varázsolj, a mosolyoddal
szeretet, kell bőven.

Varázsolj, a mosolyoddal
a feketét, fehérre.
Varázsolj, a mosolyoddal
ünnepet, a vészbe.

Varázsolj, a mosolyoddal
jusson, minden fára.
Varázsolj, a mosolyoddal
békét, e világra.

Varázsolj, a mosolyoddal
angyalt, a fenyőre.
Varázsolj, a mosolyoddal
hitet, jó erőset.

Varázsolj, a mosolyoddal
áldást, reménységet.
Varázsolj, a mosolyoddal
víg esztendőt, kérlek.

Forgács Irén Tünde

KÉZMŰVES KARÁCSONYI VÁSÁR
2020. december 24-ig (12:00-ig)
a TÚRI KAMRÁ-ban
A Covid vírus helyzet alatt még
inkább felértékelődik a helyi termékek, az egészséges élelmiszerek
szerepe.
Lepje meg szeretteit TÚRI
KAMRA AJÁNDÉK VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNNYAL. Az ajándéktárgyak mellett szerezze be nálunk az
ünnepi asztalra kerülő finomságokat. Rendelje meg MOST egészen
2020. december 21-ig a házi készítésű termékeinket:
· Frissen őrölt mákkal, dióval töltött bejgli (2100 Ft/rúd/67 dkg)
· Háziasszony kímélő sütemény
válogatás (1-20 főig)
· Kézműves sör, bor, pálinka
· Csokoládé válogatás
· Friss házi hurka-kolbász, abált
szalonna, májas
· Füstölt csülök, bordaporc, kolbász, szalámi
· Olajban érlelt füstölt fürtojás,
lilahagyma lekvár, csatni,
padlizsánkrém

Házhozszállítást is vállalunk: minden kedden és pénteken
9:00-17:00-ig.
Nyitvatartás: hétköznap 8:0018:00-ig, szombaton 8:00-12:00-ig.
Rendelését leadhatja: 70-278-5411,
info@turikamra.hu vagy személyesen a boltban
(Szabadság tér 29.)

2020. december 18.

REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZLEMÉNYE
A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Esperesi Kara a
decemberi kormányzati intézkedések bejelentése után a következő
útmutatással él a 2020. évi karácsonyi ünnepkör megünneplésére
vonatkozóan: „A Zsinati Elnökségi Tanács december 2-án megjelent
ajánlása szerint adventkor, karácsonykor, az óévi és újévi ünnepek
alatt lehetséges személyes jelenléttel is templomi istentiszteletet tartani
a hatályos kormányzati és biztonsági előírások szigorú betartásával és
az alábbi általános szabályok figyelembe vételével, melyek a következők: kötelező a kézfertőtlenítés, az orrot és szájat eltakaró maszk használata, biztonságos távolságtartás, az ülőhelyek, kilincsek fertőtlenítése, a szellőztetés, valamint a közös templomi éneklés lerövidítése…
Kérjük Testvéreinket, hogy kövessék figyelemmel és minden tekintetben tartsák be a kormányzati előírásokat és a helyi rendeleteket.”
Mindezt figyelembe véve a Mezőtúri Református Egyházközségben
visszaáll a szokásos istentiszteleti rend 2020. december 20. vasárnaptól. A karácsonyi ünnepkörben a következő napokon lesz istentisztelet:
December 20. 9:00 advent IV. vasárnapi istentisztelet
(újvárosi gyülekezeti nagyterem)
December 20. 10:00 advent IV. vasárnapi istentisztelet
(belvárosi nagytemplom)
December 21. 17:00 bűnbánati alkalom
(újvárosi gyülekezeti nagyterem)
December 22. 17:00 bűnbánati alkalom
(újvárosi gyülekezeti nagyterem)
December 23. 17:00 bűnbánati alkalom
(belvárosi gyülekezeti ház)
December 24. 17:00 szentesti istentisztelet
(belvárosi gyülekezeti ház)
December 25. 9:00 karácsony I. napi úrvacsorás istentisztelet
(újvárosi templom)
December 25. 10:00 karácsony I. napi úrvacsorás istentisztelet
(belvárosi nagytemplom)
December 27. 9:00 vasárnapi istentisztelet
újvárosi gyülekezeti nagyterem)
December 27. 10:00 vasárnapi istentisztelet
(belvárosi nagytemplom)
December 31. 17:00 óév búcsúztató istentisztelet
(újvárosi gyülekezeti nagyterem)
Január 1. 9:00 újévi hálaadó istentisztelet
(újvárosi gyülekezeti nagyterem)
Január 1. 10:00 újévi hálaadó istentisztelet
(belvárosi gyülekezeti ház)
Január 3. 9:00 vasárnapi istentisztelet
(újvárosi gyülekezeti nagyterem)
Január 3. 10:00 vasárnapi istentisztelet
(belvárosi nagytemplom)
Hordozzuk imádságban a betegeket, a gyógyítókat, az ápolókat, a szociális és köznevelési ágazatban dolgozókat, a döntéshozókat és városunk lakosságát! Isten vigasztaló szeretetét kérjük gyászoló testvéreinkre. Hirdessük a testet öltött Igében megjelent krisztusi kegyelmet, hordozzuk alázattal és reménységgel a nehéz időket!
Áldott adventi készülődést és
kegyelemteljes karácsonyi ünnepet kívánunk!
Áldáskívánással,
a Mezőtúri Református Egyházközség Presbitériuma

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)

2020. december 18.
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közéleti lap
ELHUNYTAK

Szilágyi Istvánné Iván Eszter élt 96 évet
Papp Balázs élt 81 évet
Maletz Györgyné Takács Eszter Margit élt 87 évet
Juhász Piroska Róza élt 72 évet
Sipos Lászlóné Bujda Sára élt 99 évet

Tóth Noémi
(Kovács Mária)

Békési Tamás
(Kókai Katinka)

Vékony Ferenc élt 72 évet
Lantai Zoltán élt 66 évet
Ádám Imre élt 78 évet

ÜGYELETEK

Orbán Lászlóné Nádházi Etelka élt 62 évet
Kovács István Miklós élt 75 évet
Soós Imréné Nagy Mária élt 85 évet

Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

December 18-24-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

December 19-20-ig:
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006,
06/30-664-8257

December 25-31-ig:
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. út. 22.
Tel: 06/56-350-993

December 24-25-ig:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20-941-5217

2021. Január 01-07-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 06/56-350-044
Január 08-14-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9-11.
Tel: 06/56-550-445
Január 15-21-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637

December 26-27-ig:
dr. Begazy Zsolt
5400 Mezőtúr, József Attila út 9.
Tel: 56/352-265;
06/30/977- 0936
2021. Január 01-02-03:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30-239-9343
Január 9-10-ig:
Dr. Matuska László
5400 Mezőtúr, Szabadság utca 7.
Tel: 06/30-978-2286

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.
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

Biriszló Lajos élt 73 évet
Szabó Gábor élt 69 évet
Török Gábor élt 71 évet
Legeza Györgyné Szujó Olga élt 77 évet
Nagy Sándor élt 80 évet
Mrenáné Csurgó Mária Erzsébet élt 54 évet
Farkas Kálmánné Ladnai Ilona élt 74 évet
Pályi Sándor élt 74 évet
Dékány Mihály élt 84 évet
Vesze Jánosné Szekeres Éva élt 81 évet
Kiss Lajosné Hajdú Judit élt 88 évet
Vetési Imréné Csurgó Mária élt 95 évet
Bíró Sándorné Kiss Hajnalka élt 91 évet
Balogh Zoltán János élt 66 évet
Szabó József élt 70 évet
Kerékgyártó Antal élt 71 évet
Bozsik János József élt 66 évet
Komlós Imréné Cupp Ilona élt 82 évet
Czikó Jánosné Kátai Ilona Katalin élt 76 évet
Szilasi Péterné Hegyi Julianna élt 94 évet
Olajos Gábor élt 54 évet
Borzi János élt 82 évet

Nyugodjanak békében.
Lapzárta: 2021. január. 6. (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.

