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Új köztéri műemléket avattak 

Badár Balázs és a fazekasság tiszteletére 

Folytatódott a nagy sikerű „babafa program”

Folytatódott a Szűcs Dániel 
alpolgármester által indított városi 
babafa program, mely során a 
mezőtúri babák névtáblával ellátott 
facsemetét kapnak ajándékba, 
melyet a szülőkkel együtt közterü-
leten helyeznek el. 

A 2020-ban született gyerme-
kek és családjaik jó hangulatban, 
vidáman ültették a földbe a kis 
fákat 2021. november 13-án, szom-
baton. Érkezéskor minden gyermek 
kézbe vehetett egy színes locsoló-
kannát, amivel szorgalmasan 
öntözték a végleges helyükre került 
növényeket. Még több tiszta leve-

gő, a természet szeretete, közös 
felelősségvállalás a környezetün-
kért - ezt mind képviseli a babafa 
program. Emellett megmutatja a 
jövőbe vetett bizalmat, és a kötő-
dést a város iránt. 

A munkálatokban segítséget 
nyújtottak az Intézményellátó Kft. 
munkatársai is. A kezdeményezés 
itt nem áll meg, jövőre folytatódik, 
hiszen az idén született mezőtúri 
babák sem maradnak saját facse-
mete nélkül. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Dr. Draskovits Dénes volt pol-
gármester, művészetpártoló 2020-
ban kereste meg Mezőtúr Város 
Önkormányzatát, egy új köztéri 
műalkotás ötletével kapcsolatban. 
Herczeg Zsolt polgármester úr 
örömmel fogadta a kezdeménye-
zést és a kezdetektől fogva támogat-
ta az elképzelést. 2020 decemberé-
ben a megállapodás megszületett és 
elkezdődhetett az alkotási folya-
mat, amihez dr. Draskovits Dénes 
4 millió forinttal, Mezőtúr Város 
Önkormányzata pedig több mint 2 
millió forinttal járult hozzá.

Takács Győző képzőművész, 
keramikus örömmel vállalta a felké-

rést, és alkotótársaival éjt nappallá 
téve dolgoztak, hogy méltóképpen 
állíthassanak emléket Badár Balázs 
világhírű munkásságának.

Mezőtúr legújabb köztéri szobra, 
Badár Balázs születésének 165. 
évfordulója alkalmából hirdeti 
szellemi és kulturális örökségét, 
amit ránk hagyott, hirdeti a mező-
túri múltbéli és jelenkori fazekassá-
gát, hirdeti, hogy nem feledjük elő-
deink örökségét, és emellett a mai 
mezőtúriaknak is fontos minden, 
ami művészet, ami szép, ami az 
emberi képzelet és zsenialitás által 
létrehozott egyedi forma. 

Az átadó ünnepség Pusztai Zsolt

értékes gondolataival indult, ami 
távolléte okán felolvasásra került. A 
2021. november 12-i átadást meg-
tisztelte jelenlétével Hubai Imre 
is, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke, aki 
méltatta a mezőtúri hagyomány-
tiszteletet, továbbá beszédet mon-
dott Boldog István országgyűlési 
képviselő és Herczeg Zsolt polgár-
mester is, aki háláját fejezte ki dr. 
Draskovits Dénesnek ötletéért, 
közreműködéséért. Takács Győző 
képzőművész meghatódva állt az 
általa tervezett szobor előtt, mely 
pontos háromszoros mása Badár 
Balázs koronás vázájának, amit 
szecessziós stílus szerint növényi 
motívumokkal díszített. Az 
átadást a Túri Zsiványok Cite-
razenekar decsi verbunkja és 

banyacsúfolója színesítette. A zene-
kar vezetője Kozma Réka Anna.

Az emlékművet a történelmi egy-
házak nevében megáldotta és meg-
szentelte Mihalina László lelkész-
elnök és Ondavay Tibor pápai pre-
látus. A szobrot körbevevő nemze-
tiszínű szalag átvágásával a támo-
gatók és alkotók ünnepélyesen 
átadták a helyi lakosság és a város-
ba érkező vendégek részére 
Mezőtúr legújabb köztéri műalko-
tását. A Takács Győző által elké-
szített Badár-váza új színt és 
varázslatot hozott a város egyik 
legforgalmasabb útvonalánál talál-
ható Petőfi térnek, amit az átadáson 
résztvevők hangos tapssal, kitörő 
örömmel köszöntöttek.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez kötött pénzbeli támogatás kifizetéséről.

A pénzbeli támogatásra azon gyermekek, fiatal felnőttek jogosultak, 
akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
2021. november 1-jén fennáll. 

Azon jogosultak, akik rendelkeznek bankszámlával, és Hivatalunk 
rendelkezésére bocsátották a számlaszámot, bankszámlára történő átuta-
lással kapják meg a támogatást. Azon jogosultak részére, akik nem ren-
delkeznek bankszámlával, vagy Hivatalunk számára nem ismert a szám-
laszámuk, az alábbiak szerint kerül kifizetésre a támogatás:

A támogatás kifizetésének helye: 
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Déli porta (Postával szem-

ben).
A támogatás kifizetésének ideje: 
2021. november 23. (kedd) és 2021. november 25. (csütörtök), 

melyet az alábbi beosztás szerint tudunk biztosítani:
- A jogosult családi nevének „A” kezdőbetűjétől „.H” kezdőbetűig: 

2021. november 23-án 09.00 és 12.00 óra között.
- A jogosult családi nevének „I” kezdőbetűjétől „.P” kezdőbetűig: 2021. 

november 23-án 13.00 és 15.30 óra között.
- A jogosult családi nevének „R” kezdőbetűje: 2021. november 25-én 

09.00 és 12.00 óra között.
- A jogosult családi nevének „S” kezdőbetűjétől „Zs” kezdőbetűig: 

2021. november 25-én 13.00 és 15.30 óra között.
Felhívom figyelmüket, hogy kizárólag a megadott időpontban, a fenti 

beosztás szerint szíveskedjenek megjelenni a támogatás felvétele céljá-
ból!

Azon jogosultak, akik nem szerepelnek a kiosztási listán, legkésőbb 
2021. november 30-ig szíveskedjenek jelezni a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán (Hegyi István csoportvezető, 
mfsz. 3. iroda, 06-56/551-926, ihegyi@mezotur.hu), mert ezt követően 
nem lehet az igényt érvényesíteni. A pótigénylési határidő elmulasztása 
jogvesztő. A támogatás átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján 
történhet. Kérem, hogy a személyazonosságuk, illetve lakcímük iga-
zolása miatt, személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek 
magukkal hozni.
Mezőtúr, 2021. november 05.                                        dr. Enyedi Mihály

jegyző

Tájékoztató az október 28-i 

képviselő-testületi ülés döntéseiről

Herczeg Zsolt polgármester 
2021. november 09-én sajtótájé-
koztatót tartott az október 28-i 
rendes nyilvános ülés és zárt ülés 
döntéseiről. 

A képviselő-testület először a 
2021. évi költségvetési rendelet 
módosításáról tárgyalt. Erre az 
előző módosítás óta eltelt időszak 
alatt bekövetkezett gazdasági válto-
zások miatt volt szükség.  A költ-
ségvetés főösszege 4 milliárd 448 
millió forintról 4 milliárd 743 mil-
lió forintra emelkedett. A legna-
gyobb mértékű változást az önkor-
mányzat által korábban elnyert 
Akasztó-éri csapadékcsatorna háló-
zat felújításáról szóló, 290 millió 
forintos TOP projekt költségvetés-
be történő beépítése okozta. 

A másik fontos döntés a Petőfi 
Sándor utca útburkolatának fel-
újításáról szólt. A lefolytatott köz-
beszerzési eljárás által kiválasztás-
ra került a kivitelező, a STRAVACO 
Építőipari Kft., aki nettó 48,3 mil-
lió forintos árajánlatot nyújtott 
be. Az önkormányzat előzetes kal-
kulációihoz képest bruttó 4 millió 
forinttal kevesebb összegből, 61 
millió forintból újulhat meg a 
Petőfi Sándor utca. A 
Belügyminisztérium által nyúj-
tott 40 millió forint támogatás 
mellé az önkormányzatnak 21 
millió forint önerőt kell biztosíta-
nia. A szerződéskötés után a kivite-
lezés az időjárás függvényében 
elkezdődhet.

Következő fontos döntés a Városi 
Strandfürdő és Fedett Uszoda térí-
tési díjainak módosításáról szólt. 

Az üzemeltető Intéz-ményellátó 
Kft. tett javaslatot arra, hogy kis-
mértékben emelkedjenek a díjak 
2022. január 1-től. Továbbra is meg-
marad a mezőtúri lakcímkártyával 
rendelkezők kedvezménye. 

Döntés született a Mezőtúri 
Önkormányzat 2022. évi belső 
ellenőrzési tervének tekinteté-
ben, ami egyaránt érinti az önkor-
mányzati intézményeket, és a 
gazdasági társaságokat. A feltárt 
hiányosságok esetében az érintet-
teknek minden esetben intézked-
niük kell. 

A következő három napirendi 
pont a tervezett naperőmű parkok-
ról szólt (korábbi lapszámunkban 
beszámoltunk róluk). Elindultak a 
szerződéskötések és számos enge-
délyezési eljárás van folyamatban.

A koronavírus-járvány gazda-
sági hatásainak mérséklése érde-
kében hozott adózási könnyíté-
sekre vonatkozó helyi iparűzési 
adót a vonatkozó jogszabály alap-
ján a kérelmezők részére megfe-
lezték. Ennek köszönhetően, éves 
szinten a Mezőtúron adózó cégek-
nél 108 millió forint maradt. A 
Magyar Állam a kiesett bevételt két 
részletben pótolta az önkormány-
zat számára. Az első 54 millió forin-
tos részletet a nyár folyamán, a 
második részletet pedig október 
végén bocsájtotta az önkormányzat 
rendelkezésére. A támogatásnak 
köszönhetően a tervezettekhez 
képest lényegesen magasabb adó-
bevétel keletkezett. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Ismét heti egy alkalommal várják az ügyfeleket a 

Nemzeti Adó és Vámhivatal mezőtúri ügyfélszolgálatán 

Az elmúlt időszakban több lakossági megkeresést is kaptam, ezért 
levélben fordultam a NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságához a mezőtúri ügyfélszolgálat nyitvatartási rendjének 
módosítása érdekében. A NAV illetékesei a COVID-19 járvány miatt kihir-
detett veszélyhelyzet kezdetén döntöttek úgy, hogy a korábban megszo-
kott heti egy alkalom helyett, kéthetente egy alkalommal tartanak ügyfél-
fogadást Mezőtúron. A visszajelzések alapján ez nem elengedő. 
Kérésemre megvizsgálták az ügyfélforgalmi adatokat és áttekintették a 
humánerőforrás lehetőségeit, minek következtében arra a döntésre jutot-
tak, hogy visszaállítják a heti egyszeri, keddi napokon biztosított ügyfél-
fogadási rendet. A járványhelyzetre való tekintettel szeretném felhívni a 
figyelmüket az online ügyintézés lehetőségére is. Az adóügyek döntő 
többsége elektronikus úton (ügyfélkapus regisztrációval) is intézhető, 
amellyel elkerülhető a közösségi terekben, tömegben történő várakozás. 

Ügyfélfogadási idő:
Kedd: 9:00 – 15:00

Helyszín: Kossuth Lajos tér 1.
/Megközelítés a déli porta felől, a postával szemben./

Herczeg Zsolt
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Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Tisztelt Lakosság! 
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

támogatásról szóló 21/2020 (VIII.27.) számú rendelete alapján az arra jogo-
sultak részére tüzelőtámogatás biztosítható a költségvetési rendeletben 
meghatározott forrás erejéig. A tüzelőtámogatást az önkormányzat a saját 
tulajdonában lévő fa kiosztásával, vagy kereskedővel kötött megállapodás 
alapján természetbeni ellátásként biztosítja. Jogosultsági feltételek:

- családban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (71.250 Ft) 
nem haladja meg,

- egyedülálló személy esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85.500 
Ft) nem haladja meg. 

A támogatás mértéke: 5 mázsa tűzifa. A kérelmet a rendeletben meg-
határozott formanyomtatványon – előzetes időpontkérést követően - lehet 
benyújtani a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán 
(Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., magasföldszint 2/a. számú iroda, telefon-
szám: 06-56/551-930). A tűzifát a Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a szerződött kereskedő 
szállítja ki a jogosultak részére munkaidőben, a benyújtott kérelemben 
megadott címre.

Herczeg Zsolt
polgármester

94 helyen 100.000 Ft forint felett van a tartozás

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Mezőtúr településen összesen 
8332 fogyasztási helyen szolgáltat ivóvizet. 

A fogyasztók, az Önkormányzat és a TRV közös érdeke, hogy a szolgál-
tatás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő minőségű és folyamatos 
legyen, a közműfejlesztés és az új fogyasztók bekapcsolása akadálymentes 
legyen, melyet a TRV a törvényben garantált díjbevételekből tud megvaló-
sítani. 

Mezőtúr településen jelenleg 94 felhasználási helyen a felhalmozott 
hátralék meghaladta a 100.000 forintot, amelynek kezelése plusz felada-
tokat ró a TRV-re, erőforrásokat von el a szolgáltatásnyújtási tevékenysé-
gektől és esetenként veszélyezteti a közműfejlesztési feladatok ellátását is. 
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a 
szolgáltató jogosult a víziközműszolgáltatást korlátozni vagy felfüg-
geszteni, a nem lakossági felhasználók esetében pedig a közszolgáltatási 
szerződést felmondani, a követeléseket jogi úton érvényesíteni, amelynek 
költségei az adóst terhelik. 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Ügyfeleink!

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal működése kapcsán az alábbi-
akról tájékoztatom Önöket:

- a Hivatal épületében mindenki számára kötelező az orrot és szájat 
egyaránt eltakaró orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más 
anyagból készült maszk viselése,

- a Hivatal épületébe kizárólag maszkban és kézfertőtlenítést követően 
lehet belépni (a portán elhelyezésre került kézfertőtlenítő),

- várakozás esetén egymástól legalább 1,5 m-es távolságot köteles tartani 
mindenki,

- a személyes ügyintézés kizárólag a jogszabály által kötelezően előírt 
esetekben lehetséges (pl. házasságkötési szándék bejelentése, apai elisme-
rő nyilatkozat megtétele, jognyilatkozat megtétele földügyekben),

- ezen ügyekben is kötelező az előzetes időpontfoglalás, az ügyintézők 
elérhetősége a www.mezotur.hu oldalon megtalálható,

- a települési támogatások kifizetése szintén előzetes időpont egyeztetést 
követően történik, időpontkérés a 06-56/551-912-es telefonszámon lehetsé-
ges; a pénztár nyitvatartása: hétfő és szerda: 09.00-12.00, illetve 13.00-
16.00 óra között,

- kérem, hogy részesítsék előnyben az elektronikus ügyintézést, illetve 
továbbra is lehetőség van a kérelmek, beadványok gyűjtőládába történő 
elhelyezésére, a gyűjtőláda a Déli portán található,

- az ügyintézőkkel telefonon, illetve e-mailben szíveskedjenek kapcsola-
tot tartani,

- egy családból egy fő intézze az ügyeket, kísérő csak indokolt esetben 
lehet jelen az ügyintézés során,

- egy ügyintézőnél az irodahelyiségben egyszerre csak egy fő tartózkod-
hat (kivételt képeznek azok az ügyek, ahol kötelező 2, vagy több személy 
jelenléte, mint pl. apai elismerő nyilatkozat megtétele, házassági szándék 
bejelentése).

Kérem a fentiek maradéktalan betartását mindannyiunk egészsége meg-
őrzése érdekében!

dr. Enyedi Mihály
jegyző

HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. október 28-ai rendes nyilvá-
nos ülésén önkormányzati rendeletet alkotott Mezőtúr Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.04.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról. A rendelet teljes szövege megtekinthe-
tő a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi 
Osztályán.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.

Mezőtúr, 2021. október 29.
dr. Enyedi Mihály sk.

jegyző

Elismerésben részesült 

Ádám Tibor tűzoltó alezredes

A BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság a Szent 
Flórián teremben elismerte azok 
munkáját, akik az utóbbi időben 
önmaguk határait is meghaladva, 
példamutatóan szolgáltak, teljesí-
tettek, mély elköteleződéssel végez-
ték hivatásukat.

A Katasztrófavédelem Központi 
Zenekarának ünnepi műsora után 
dr. Góra Zoltán. tű. altábornagy 
főigazgató számos kollégának nyúj-

totta át az elismerést jelképező 
oklevelet, illetve az előléptetésről 
szóló dokumentumot. Olyan kollé-
gák vehettek át elismerést, akik 
hosszú időn át kiemelkedően telje-
sítették a vállalásukat, akik alázat-
tal, mindemellett nagy szaktudás-
sal végezték és végzik a munkáju-
kat, egyikükre Mezőtúr város külö-
nösen büszke lehet.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország 
belügyminisztere tűzoltósági taná-
csosi címet adományozott Ádám 
Tibor tű. alezredesnek, a mezőtúri 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
parancsnokának.

Elismeréséhez ezúton is gratulá-
lunk!

Forrás: 
www.katasztrofavedelem.hu
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VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Őszi munkálatok a város zöldterületein

A város nagyobb parkjainak 
virágágyásaiba 4000 db árvácska, 
500 db százszorszép és 500 db 
díszkáposzta lett kiültetve az őszi 
időszakban, melyek a tavaszi egy-
nyári kiültetésekig szépítik város-
unkat. (Kossuth tér, Szabadság tér, 
Petőfi tér, Gyalog Magda tér, 
Kossuth szobor, Botyánszky park, 
Liget, Vadászház, Könyves Kálmán 
utca, Földvári út, Erkel Ferenc út).

A palántákat a Start munkaprog-
ram segítségével sikerült beszerez-
ni, felnevelni. Nagy segítségünkre 

volt az év folyamán, hogy a „parkok 
örökbefogadása” felhívásunk, mely 
során segítséget kaptunk a kiemelt 
területek gondozásában.

A parkokban, közterületeken 
folytatott munkálataink során, ha 
balesetveszélyes, szemmel látható-
an beteg fát találunk, jelezzük az 
Önkormányzat Műszaki irodája 
felé. Amennyiben a Műszaki Iroda 
egyetért az általunk jelzett fa veszé-

lyességét illetően, akkor kerül a fa 
kivágásra. A kivágott fákról, azok 
állapotáról minden esetben fényké-

pes dokumentumot készítünk.
Az idén 46 db fa került kivágásra 

eddig, és még 5 db fa kivágása van 
hátra a téli időszakban (Kilián lakó-
telep, Ifjúsági lakótelep, Szabadság 
tér, Liget, Vásárhelyi Pál út, 
Botyánszky park). A kivágott fák 
helyett a tavasszal 37 db fa lett 
ültetve (Kossuth tér, Petőfi tér, 
Liget, Ligeti tó, Ifjúsági lakótelep, 
Szabadság tér). Az ősz folyamán 
még további 32 db fa ültetését ter-
vezzük a város különböző pontjain 
(Kossuth tér, Petőfi tér, Liget, Ligeti 

tó, Erkel Ferenc út).
A kerékpár utak mentén a téli 

időszakban is elvégezzük még egy-
szer a fasorok gallyazását. Ez egy 
erőteljesebb visszavágás, mint a 
vegetációs időszakban történő galy-
lyazás. A Bajcsy-Zsilinszky utca, 
Rákóczi utca, Dózsa György utca 
kerékpárút melletti fasorok gallya-
zása már megtörtént. Még a közel-
jövőben a Szolnoki út, Földvári út 
és Puskin út melletti fasorok gallya-
zása van hátra.

Folyamatosan takarítjuk a város 
közterein, közterületein a lehullott 
falevelet elsősorban a járdákról, 
burkolt felületekről. Hetente körül-
belül 45 m3 falevél elszállítását 
végezzük el ebben az időszakban.

Cégünk gépekkel és emberi erő-
forrással segédkezett a Katolikus 
temető kitakarításában a Hallottak 
napja előtti héten. 35 m3 hulladék 
lett elszállítva a területről.

A város közterületein kihelyezett 
hulladékgyűjtő edények rendszeres 
ürítését ebben az időszakban is 
folyamatosan végezzük. Hetente 
1000-1100 kg szemét kerül össze-

gyűjtésre és kiszállításra a Kétpói 
hulladéklerakóba. 

A külterületi hulladékgyűjtő szi-
getek körüli kaotikus helyzet nor-
malizálódni látszik a szigetek kör-
bekerítése és a hulladékgyűjtő edé-
nyek számának növelése miatt. 
Reméljük ez a helyzet a jövőben is 
így marad.

12 db beton csapadékvíz csator-
na fedlap, vagy csatornarács csere, 
9 db csapadékvíz elvezető csatorna 
TB elem cseréje történt a város 
különböző utcáiban. Az őszi-téli 
időszakban végezzük  a földes nyílt 
medrű csapadékvíz csatornák 

gaztalanítását, takarítását. Ezekben 
a napokban készül el az Esze 
Tamás úti záportározó kitakarítása. 
A következőkben a Szigony úti 
záportározó csatornája, a Kert úti 
nagy csatorna, az Újvárosi bányató 
melletti VIII. csatorna, az Akasztó 
ér és a Hídszegi csatorna kerülnek 
majd sorra tavaszig.

A járda program keretein belül az 
Újváros XXI. utcában 100 m járda 
készült el, a Vásárhelyi Pál úton 120 
m járda készül el.

Az Intézményellátó Kft. tevéke-
nyen részt vállalt Mezőtúr város 
legújabb közterületi dísztárgyának, 

a Petőfi téren kihelyezésre került 
Badár Balázs emlékmű környezeté-
nek rendezésében és az emlékmű 
átadó rendezvény előkészületei-
ben.

Állásajánlataink:
- Műszaki vezető : Felsőfokú 

végzettségű (gépész, építész) 
vezető beosztású munkakör

- Konyhai, tálalókonyhai kise-
gítő: 4 és 8 órás munkakörbe, 
nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk

- Kompüzemeltetési munkatárs
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Kitüntették Lukács Gábor festőművészt

A Magyar Érdemrend Lovag-
keresztjét vehette át Lukács Gábor 
festőművész, a Mezőtúri Képző-
művészeti Alkotótelep oszlopos 
tagja, a Nyíregyházi Egyetem 

Vizuális Kultúra Intézetének főisko-
lai docense a festészet és grafika 
oktatás területén végzett három 
évtizedes művészetpedagógiai és 
tehetséggondozó tevékenysége, 
valamint kulturális szervezőmun-

kája elismeréseként. Művei önálló 
kiállításon szerepeltek legutóbb 
Debrecenben, korábban Nyír-
egyházán, Budapesten és több kül-
földi városban is. Az este a város-
ban című alkotása 2021-ben a 
Mezőtúri Képzőművészeti Alkotó-
telep 40 éves jubileumi kiállítás 
főfalán szerepelt. Mezőtúr Művé-
szeti Közalapítványa nevében szív-
ből gratulálunk!

Lengyel Krisztina

II. Esküvői kiállítás Mezőtúron

2021.11.06-án másodjára rendez-
ték meg Mezőtúron az esküvői kiál-
lítást, melynek helyszíne a Közös-
ségi Ház nagyterme volt. Molnár 
Andrea mellett Tóth Sándorné 
Edit, és Roszik Mihály is részt vett 
az esemény megszervezésében. 

A Reni Zumba Dance a nap kez-
detén bemutatott egy modern 
menyasszonyi táncot, majd Pályi 
Mihály kötötte virágkötő jelenítette 
meg a legújabb virágkötészeti 
trendeket. Délután tombolahúzás 
színesítette a programot. 

A kiállítás ideje alatt 36 kiállító 
választékából lehetett csemegézni, 
benyomásokat szerezni, akiktől a 

jegyespárok akár a helyszínen 
árajánlatot is kaphattak. 

A menyasszonyi ruhák, vőlegény 
ruhák, dekorációk, köszönőajándé-
kok, megkóstolható sütemények a 
klasszikus és merész esküvői irány-
zatokat egyaránt megjelenítették a 
kiállításon.

Kakuk Móni
Fotó: Roszik Mihály

Látogatási- és kijárási tilalom 

a mezőtúri idősotthonokban

A Mezőtúri Református Egyház-
község Idősek Otthona intézmény-
vezetője, Kovács Anett Beáta arról 
tájékoztatta Herczeg Zsolt polgár-
mestert 2021. november 04-én, 
hogy a Szendy Pál Idősek Otthona 
és a Bíró Kálmánné Bakos Ilona 
Idősek Otthona vonatkozásában a 
mai naptól ideiglenes látogatási, 
illetve kijárási tilalmat rendel el. Az 
intézkedésre a gondozottak védel-
me érdekében volt szükség, melyet 
Dr. Nagy Éva járási tisztifőorvos 
asszony is támogatott. 

Kovács Anett Beáta intézmény-
vezető megkeresésünkre elmondta, 
az idősotthonok lakói kimagaslóan 
magas arányban éltek a koronaví-
rus elleni védőoltás lehetőségével, 
de egyetértettek a kijárási- és láto-
gatási tilalom elrendelésével, az 
elővigyázatosság érdekében. 

Az otthonok munkatársai rend-
szeres foglalkozásokkal, hitélet biz-
tosításával, Kiss-Forró Éva lelkész-

asszony lelki támogatásával a 
nehéz időszakban is fenntartják a 
békés, szeretetteljes közeget. 

A közösségi programok az előírá-
sok betartásával, kis csoportokban 
továbbra is folyamatosak, így figyel-
nek arra, hogy senki ne érezze 
magát egyedül szeretteik távolléte 
miatt. Kovács Anett Beáta kifejtette, 
egyéni, kivételes helyzetekben ez 
az ideiglenes kijárási-látogatási tila-
lom feloldódik, ilyen eset a szakor-
vosi vizsgálat és a végső búcsú pil-
lanatai. Utóbbi esetben a hozzátar-
tozók bemehetnek szeretett család-
tagjukhoz, a maszkot, védőruhát az 
idősek otthona biztosítja, ahogy 
történt ez az előző lezárás folya-
mán is. Minden egyéb esetben a 
66340-2/2021/EÜIG számú 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Határozata alapján járnak el.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Alkotás közben a Takács-tanyán 

Márton nap az óvodákban

A Márton-napi népszokások 
(november 11.) egyrészt az év végé-
hez, a mezőgazdasági munkák 
befejeződéséhez, illetve az advent 
közeledtéhez kötődnek. A legenda 
szerint Szent Márton egy libaólban 
próbált elrejtőzni, amikor püspök-
ké akarták megválasztani, de a 
ludak elárulták gágogásukkal. 
Szent Márton napját Mezőtúron is 
megünnepelték a város óvodáiban. 
Az év folyamán a 3-6-7 éves gyer-
mekek számára projektekben dol-
goznak ki nevelési, fejlesztési tervet 
a pedagógusok, ami azt jelenti, 
hogy egy témát számos tevékenysé-
gen keresztül körbejárnak, megta-
pasztalhatnak a világra nyitott 
apróseregek. Így történt az, hogy 
csoportonként, korosztályonként 
változatos élményekkel gazdagod-
hattak az óvodákban a Márton 

napot megelőzően is. Így készítet-
tek libákat kézműves technikákkal, 
többek között festve, fűzve, hajto-
gatva, kóstolhattak libazsíros 
kenyeret, sok helyen simogathattak 
igazi libát és kacsát, a Csiga-Duó 
zenekar és a helyi citerások táncra 

hívták őket, vagy épp ismert és új 
libás népi gyermekdalokkal, mon-
dókákkal színesítették a hagyomá-
nyok átörökítését és a jókedvet egy-
aránt szolgáló Márton napi hetet. 
Habár a várva-várt Márton-napi 
lámpás felvonulás és tábortűz a 
járványügyi helyzet miatt elmaradt, 
az óvodások sok élményen keresz-
tül magukénak érezhették Szent 
Márton legendájával kapcsolatos 
népi hagyományokat. 

Kakuk Móni
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Kötél János elnöki dicséretben részesült

Kötél János, a Mezőtúri Polgárőr 
Egyesület elnöke 2021. október 
15-én kitüntetést vehetett át Dr. 
Túrós Andrástól az Országos 
Polgárőr Szövetség elnökétől. 

Kötél János megkeresésünkre 
elmondta, nagyon meglepte az elis-
merés. Pedig igazán kiérdemelte, 
hiszen 10 éves polgárőri tapaszta-
lata során sok befektetett munkával 
érte el, hogy az egyesület jól szer-
vezetté váljon és eközben megfele-
lő legyen a tájékoztatás és a kom-
munikáció a lakosság felé. 
Hozzáfűzte, nem csak a kitüntetés, 
hanem a városban élők pozitív visz-
szajelzése is motiválja őt.

A polgárőrség közterületi szol-
gálatot végez önkéntesen. A tagok 
munkahely, iskola mellett, minden-

féle pénzbeli térítés nélkül áldoz-
zák fel szabadidejüket a város 
közösségének érdekében.

Kötél János majdnem 10 éve pol-
gárőr, 2019-től hivatalosan is a 
Mezőtúri Polgárőr Egyesület 
elnöke. Az egyesület 2022-ben lesz 
30 éves. 

Az állomány jelenleg 34 főből áll, 
ebből aktív 15-16 fő, de a tisztelet-
beli tagok is fontos részei az egye-
sületnek. Kötél János hozzátette, 
próbálnak minél több fiatalt beszer-
vezni. Jelenleg 5-6 fiatal polgárőr 
tevékenykedik közöttük, de orszá-
gos szinten ez az arány kimagasló-
an jó.  Az Egyesületbe jelentkezni a 
tagokon keresztül lehet, majd ezt 
követ egy felvételi elbeszélgetés, 
ismerkedés.

18 év alattiak is válhatnak taggá: 
ők az ifjú polgárőrök. Az ő jelent-
kezésükhöz szülő beleegyezése 
szükséges. Minden új jelölt eseté-
ben van 3-6 hónap próbaszolgálat, 
tapasztalt polgárőr kolléga mellett, 
ami során betekintést nyerhet a 
jelentkező a mindennapi feladatok-
ba.

Ami a hétköznapokat illeti, Kötél 
János elmondta, egyre többen 
keresik őket telefonon, főként este 

és éjszaka. Emellett minden nap 
járőrszolgálat van a városban, 
amit többször civil öltözékben tesz-
nek meg. 

A polgárőrség legintenzívebben 
péntek, szombat, és vasárnap aktív, 
ekkor több taggal, eltérő helyszíne-
ken teljesítenek szolgálatot. Főbb 
stratégiai partnerük a rendőrség, 
feléjük megy a polgárőrség jelzése, 
ha a közbeavatkozásuk szükséges. 
Továbbá Kötél János szerint egyre 
jobb az együttműködés a Kákafoki 
Horgász Egyesülettel is. 

A mezőgazdasági vállalkozók 
szintén jelezéssel élnek, milyen 
problémákat észlelnek a határban, 
így külterületen és belterületen egy-
aránt kiterjedt figyelemmel bír az 
egyesület. 

2021-ben nagy probléma volt a 
rongálás a város közterületein. A 
Mezőtúri Polgárőr Egyesület idén 
lefülelt egy károkozó csapatot. 
Ebben segítséget jelentett az is, 
hogy folyamatos a polgárőrök kom-
munikációja a fiatalokkal, és így 
egyre több jelzés érkezik tőlük, hol 
és kiket láttak törni-zúzni. 

Általános gyakorlat, hogy a pol-
gárőrök az erőiket nyáron a szóra-
kozóhelyek köré összpontosítják, 

így szombatonként 6-8 polgárőr 
van szolgálatban. Előfordul ilyen-
kor, hogy közbe kell avatkozni 
verekedésekbe. 

Emellett a polgárőrök folyamato-
san részt vesznek bűnfelderíté-
sekben. Legtöbb bejelentés a pol-
gárőrség telefonszámán hangos 
zenehallgatás miatt történik, 
továbbá a játszótéren összeverő-
dött fiatalok káromkodása, rongá-
lása okán vagy más garázdaság 
miatt.

Kötél János háláját fejezte ki a 
lakosság felé közreműködésük és 
megértésük miatt, emellett kiemel-
te: a Mezőtúri Polgárőr Egyesület 
minden tagja, és családtagjaik érté-
kes, önzetlen munkát végeznek 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül a 
biztonságérzet és béke növelésé-
ért Mezőtúron. A közterületi szol-
gálaton kívül egyéb karitatív tevé-
kenységekben is részt vesznek a 
tagok, úgy, mint idős emberek oltó-
pontokra szállítása, gyógyszerek 
kiváltása. Ezúton is köszönet illeti 
mindannyiukat.

Kötél János kitüntetéséhez és a 
Mezőtúri Polgárőrök Egyesületének 
ezúton is gratulálunk.

Kakuk Móni
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Kézilabda hírek

Hétközben Serdülő csapatunk hazai pályán játszott a Túrkeve csapata 
ellen. A sérülés hullám és a pandémia helyzet miatt a hazai csapat foghíjas 
létszámmal nagyobb arányú vereséget szenvedett. Mezőtúri AFC-Syngenta- 
Túrkevei VSE 31-41.

Fontos győzelmeket arattak itthon Mezőtúr férfi csapatai. Szombaton 
Ifjúsági csapatunk és a Felnőtt csapatunk is győzni tudott a Köröstarcsa 
csapata ellen. Az Ifjúsági csapatunk nagy arányú győzelemmel tartotta itt-
hon a két pontot. Mezőtúri AFC – Syngenta- Köröstarcsai KSK 34-23. 

A felnőtt csapatunk megküzdött a győzelemért és végül 1 fával szerzett 
két pontott a Városi Sportcsarnokban. Mezőtúri AFC-Syngenta- Köröstarcsai 
KSK 25-24.

Zvolneszki Attila

Hangok forradalma

2021.11.04-én a „Hangok forra-
dalma” rendhagyó zenei esten 
vehettek részt az érdeklődők a 
mezőtúri Közösségi Házban, ahol a 
Szivárvány Citerazenekar és a 
Zuboly Jazz Formáció keverte a 
hangjegyeket. 

Az esemény fő támogatója a 
Magyar Művészeti Akadémia volt, 
rendezője a Mezőtúriak a Holnapért 
Alapítvány. Az időpontválasztás 
nem volt véletlen. Mindenképpen 
október 23. és november 4. között 
szerették volna a szervezők életre 
kelteni ezt a zenei kuriózumot, 
mert ezzel is tisztelegni kívántak a 
hősök emléke előtt. Baukó Péter 
kifejezte a többi zenekar tag nevé-
ben is az elképzelést, miszerint 
ezen túl minden év hasonló idősza-
kában ilyen „hangforradalom” meg-
rendezésre kerüljön. 

A jazz legfontosabb jellegzetes-
sége az improvizáció: az előadók 
sokszor rögtönzött szólót játszanak 
vagy válaszolgatnak egymás játéká-
ra (kérdés-felelet), de az improvizá-
ció a kíséretben és a zene egyéb 
dimenzióiban is fellelhető. Válto-
zatos dallamok és hangszerek 
hangzottak fel az est folyamán, pél-
dául dob, basszusgitár, kontrasípos 

duda, harmonika, citera, szaxofon, 
hegedű. 

A sokat tapasztalt zenei tudor 
nézők is beavatást nyertek milyen, 
amikor felcsendül citerakísérettel a 
„Mikor Rózsa Sándor felül a lová-
ra…” című népdal és a Zuboly zene-
kar tagjai hangszereiket letéve 
gumicsirkével és gumimalacokkal 
adják ehhez a ritmust. Ahogy Babos 
Gyula, Liszt Ferenc-díjas jazzgitá-
ros mondta: „A jazz zenészek úttö-
rő módon keresgélnek, nem nyug-
szanak bele eredményeikbe. 
Megtart-ják a keresési vágyat a 
bonyolultság árán is. Ez a lényeg. 
Az sem számít, ha a külső megíté-
lés éppen nem kedvező. A jazz-
zenészek hangzásvilágukból 
kitesznek egy szimbolikus kalá-
csot az asztalra, és felkínálják 
megosztásra. Lehet, hogy nem 
mindenki kér ebből a kalácsból. 
Lehet, hogy készülnek rossz kalá-
csok is. De a megosztani való min-
dig ott van. Egyedin. A pillanat 
művészete előremutatón, újító 
szándékkal az adás, az elfogadás 
örömét akarja harmóniába hozni. 
Ez a cél.”

Kakuk Móni
Fotó:  Bodor Márti

Tisztelt Mezőtúriak! 

Mezőtúr Város Önkormányzata és a BKTT Szociális Szolgáltató 
Központ segítséget nyújt azoknak a karanténban tartózkodó 
mezőtúri lakosoknak, akiknek nincs olyan családtagja vagy 
ismerőse, aki tudna segíteni a bevásárlásban, gyógyszeríra-
tásban és gyógyszerkiváltásban. 

Arra szeretném kérni Önöket, hogy amennyiben ilyen irányú 
segítségre van szükségük, hívják bizalommal a megadott elér-
hetőségek valamelyikét, hétköznapokon 7:30-15:30 között. 

BKTT SZSZK, Makk József úti Idősek Klubja: 06-56-352-742

BKTT SZSZK, XVII. úti Idősek Klubja: 06-56-351-361

BKTT SZSZK, Puskin úti Idősek Klubja: 06-56-352-927
Kovács Mónika vezetőgondozónő: 06-20-592-9109

Kádár Anikó intézményvezető: 06-20-208-8008

Kérem Önöket, hogy azok vegyék igénybe a szolgáltatást, akik 
ténylegesen rászorulnak a segítségre. Figyeljünk egymásra, segít-
sünk egymásnak! 

Herczeg Zsolt 

Mikor több időt töltünk bent az 
esős, ködös, zúzmarás hétvégéken, 
előkerülnek a gyermekes családok-
nál a kirakók, társasjátékok, és kinti 
játékidő híján még nagyobb szere-
pet kap a televízió, tablet, telefon. 
Viszont van egy játék, ami az óvo-
dások, kisiskolások és a nyitott, 
mellettük helyet foglaló felnőttek 
számára is remek kikapcsolódás: a 
gyurmázás. Ez a tevékenység fej-
leszti a kreativitást, a kicsik 
finommotorikáját, kézügyességét, 
és nem utolsó sorban lenyugtatja és 
leköti a legizgágább gyermek figyel-
mét is. A játékboltok polcain szám-
talan színben, illatban, és változa-

tos kiegészítőkkel kaphatóak, de a 
gyurma otthoni elkészítése is köny-
nyű és a végeredmény hetekig eláll. 
Nem ejtve szót arról, hogy a házi 
gyurma biztonságos, nem tartal-
maz mesterséges összetevőket- 
akkor sincs gond, ha a leleményes 
gyermek ízmintát vesz alkotás köz-
ben a gyurmatortájából. 

Play doh gyurma házilag (Színes 
ötletek videója alapján):

Hozzávalók: 2 ek. apró szemű 
só, 1,5 dl víz, 12, 5 dkg liszt, 2 ek. 
étolaj, pár csepp ételszínezék (lehet 
színtelen is, ez esetben elhagyha-
tó), 1 kk. citromsav

Elkészítés: Csomómentesre 
keverjük a hozzávalókat. Kis lán-
gon serpenyőben pár perc alatt 
fakanállal kevergetve sűrű gyurmát 
kapunk. Lisztezett deszkára tesz-
szük kihűlni, de még langyosan 
átgyúrjuk és gombócot formázunk 
belőle. Aufóliában, hűvös helyen 
tároljuk. 

Kakuk Móni

Házi színes gyurma – nem csak esős napokra

AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ KÖZPONT 

MEZŐTÚRI RENDŐRKAPITÁNYSÁGRA 

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK 

KÖVETKEZŐ IDŐPONTJA: 

2021. DECEMBER 9. 9 -12 ÓRA KÖZÖTT
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Pengesd fiam, azt a citerát!

Csider Istvánnal, az 50 + 1 
éves jubileumot ünneplő 
Szivárvány Citerazenekar 
művészeti vezetőjével beszél-
gettem a citerával való talál-
kozásáról, sorsról, sikerekről 
és a közelmúlt történéseiről. 

K.M.: A citera vonzását már 
gyermekként megérezted, mikor 
a padláson rátaláltál „műemlék” 
darabra. Mi nyűgözött le ennyire 
benne, hogy egy életen keresztül 
a társad lett és mikor történt 
mindez?

Cs.I.: Több mint ötven éve tör-
tént, hogy mi, gyerekek, unokatest-
vérek, épp a nagymama padlásán 
játszottunk, ott találtam egy néhány 
rozsdás húrral rendelkező száraz-
fát, ami egy kopott citera volt a por 
alatt. Fejembe vettem, hogy milyen 
jó volna megtanulni citerázni. 
Anyukám valamikor lánykorában 

egy kicsit tudott pengetni, de úgy 
vélte, a tanításhoz kevés a tudása, 
ezért megkereste Gyalog Magdát. 
(Ő akkor már népszerű népzenész 
volt, az újvidéki rádió felfedezettje, 

sok felvételt készítettek vele, emel-
lett a katonatiszt férje révén a 
Néphadsereg kulturális versenyein 
indult és jó eredményeket ért el.) - 
Te Magdi, a gyerek nagyon szeretne 
citerázni! – mondta anyukám a 
találkozásukkor. Magdi néni elvál-
lalta, hogy ad nekem órákat. 
Sokszor éppen az aktuális fellépé-
sére készült, megmutatott egy dal-
lamot, aztán folytatta a fellépő 
ruhája vasalását, majd elutazott a 
szereplésre. 

Így aztán az én tanításom nem 
volt nagyon rendszeres, de a megta-
nult dolgokat otthon nagyon sokat 
gyakoroltam. 

A padláson talált ,,antik” citera is 
kapott új húrokat, így már a hang-
zás sem volt a fülnek kellemetlen. 
Így lett Gyalog Magda az én tanító-
mesterem. 

K.M.: A szüleid a kezdetektől 
támogattak...

Cs.I.: Igen, örültek, hogy a tanu-
láson kívül mással is foglalkozom. 
Beíratott anyukám a zeneiskolába 
is, de akkoriban, az 1960-as évek 
elején nem volt divat a parasztgye-
reknek zeneiskolába járni. 

Osztálytársaim csúfoltak is, így 
akkor a zeneiskolát abbahagytam, 
felnőtt fejjel kellett később a zenei 
elmélet alapjait elsajátítanom. De a 
citeratanulás folytatódott, nemso-
kára szervezett keretek között.

K.M.: Ezt a szervezettséget 
hogyan kell érteni? 

Cs.I.: Magdi néni 1970 őszén a 
Művelődési Központban citera 
szakkört indított. Nagy lelkesedés-
sel, sok fiatal kezdett el citerázni. 
Később ez a lelkesedés csökkent, 
de a tehetségesebbje együtt maradt, 
ezekből a gyerekekből lett nemso-
kára a Szivárvány citerazenekar.

K.M.: Hozott-e neked mást a 
citera a zenén kívül, szerelmet, 
barátságot?

Cs.I.: Elmondható, hogy mind a 
szerelmet, mind a barátságot hozta 
magával a citera. 

A Szivárvány citerazenekar ala-
pítói közé tartozott későbbi felesé-
gem, Mikó Anna, akivel aligha talál-
koztam volna, ha nincs a citera. Ő 
újvárosi lány volt én meg a város 
keleti részén jártam suliba, a 
Kossuth téri iskolába. A művelődési 
központban ismerkedtünk meg a 
citera szakkörön, itt alakult ki köz-
tünk a szimpátia, amiből később 
házasság lett. Egy gyermekünk szü-
letett, aki habár nem zenész, 
nagyon szereti a zenét. Érettségi 
után felment Budapestre, jelenleg 
újságíróként dolgozik. (Csider 
István Zoltán – a szerk.) 

Amikor 1975-ben Gyalog Magda 
Budapestre költözött, tovább éltet-
tük a Szivárvány Citerazenekart a 
barátság és a zeneszeretet miatt, 
ami minket összekötött. 

Ha akkor nem folytatjuk tovább, 
nem lett volna pár héttel ezelőtt az 
50 +1 jubileumi koncertünk.

K.M.: Volt-e olyan a pályád 
során, hogy abba akartad hagyni 
a citerázást vagy másik hangszer-
re váltottál volna?

Cs.I.: Nem, sose volt ilyen, hogy 
mást szerettem volna. Annyi örö-
met adott nekem ez a hangszer, 
hogy ez eszembe se jutott. 
Kísérleteztünk a más hangszerek 
zenekarba való beillesztésével, de 
magának a citerának a továbbfej-
lesztésével is. 

Nagy küzdelem volt, hogy elfo-
gadtassuk a népzenei szakembe-
rekkel, hogy nem csak úgy „illik” 
citerázni, ahogy nagyapáink cite-
ráztak. 

Ha egy gitárral el szabad ját-
szani bármit, akár egy klasszikus 
művet, citerával miért ne lehetne? 

A citerára azt mondta Kodály 
Zoltán: a szegények hangszere. 
Valóban, a parasztember az ottho-
nában, a tanyaudvaron található 
anyagokból, a meglévő szerszámai-
val össze tudott állítani egy citerát 
– telefondrótból húrt feszített a kifa-
ragott fára és az szólt. Valójában 
nem szólt az szépen - inkább csak 
zörgött. Ez a zörgés azonban 
nagyon fontos volt, mert ritmust 
adott. A falusi házibulikban, a 
cuhárékban a tanyasi fiatalság 
kukoricafosztás után citeraszóra 
mulatott. A téli időszakban a tanya-
si földes szobák felújítása úgy tör-
tént, hogy fellocsolták vízzel a föl-
des padlót, megszórták törekkel és 
addig táncoltak, míg beletaposták 
azt az agyagos földbe. Zörgött ez a 
házilag készített citera, de legalább 
adta a ritmust. 1970-ben, a Röpülj 
Páva mozgalom elindulásával a 
televízióban, az adások estéjén a fél 
ország a tévé előtt ült. Ennek a 
mozgalomnak köszönhető, hogy a 
Magdi néni kezdeményezése nyi-
tott fülekre talált, és lett a citera-
szakkör.

K.M. : Honnan lehetett akkori-
ban citerát beszerezni? A környé-
ken lehetett találni citerakészítő 
mestert?

Cs.I.: Igen, Kisújszálláson élt 
Tuka Zsigmond bácsi, akinek a 
munkásságát azóta fel is gyűjtötték, 
sok kedves dalát megörökítették 
hangfelvételeken. A kisújszállási 
citerazenekart is ő alapította. A 
zenekari hangszereinket tőle ren-
deltük, amikor komollyá vált, hogy 
zenekar leszünk.

K.M. : Az óvodapedagógus kép-
zésben évtizedek óta adott, hogy 
hangszert kell választani a gyer-
mekek zenei neveléséhez, ami 
biztosítja az édesanya altatói után 
a további zenei alapokat. Ez a 
furulya és a hegedű. Miért nincs 
ebben a kínálatban a citera? 
Annyival nehezebb a citera meg-
tanulása a gyerekdalok esetében?

Cs.I.: Nem, ráadásul ha a furu-
lyát tekintjük, annak van egy óriási 
hátránya a citerával szemben: nem 
lehet közben a gyerekekkel énekel-
ni. Nem nehezebb citerázni, mint 
furulyázni, nem tudom, miért 
feledkeztek meg erről a pedagógus-
képzésben, reméljük, ez megválto-
zik.

                              folyt. 10. old.

Csider István (fotó: Szabó Dorina)

Kisgyermekként talált rá a régi 
citerára nagymamája padlásán
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Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

(Fényképek, meghívók, plakátok)

A Turul cipőgyár keres női és férfi  munkaerőt, 

cipőfelsőrész készítő és cipőgyártó munkakörbe.

Jelentkezés: E-mail: turul.szervezet@gmail.com
Tel: +36303008202 

Cipőgyár Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.(Fekécs Erika)

K.M.: Nemcsak művész, de 
népzenetanár is voltál. Miről 
ismerhető fel a citeratehetség és 
milyen képességek kellenek 
hozzá, hogy valaki kiemelkedjen 
a többi zenész közül?

Cs.I.: Miután 2020 májusában 
nyugalomba vonultam, a citerataní-
tást a zeneiskolában a nagyon 
tehetséges Kozma Réka Anna vette 
át, akit még Panni (Mikó Anna - a 
szerk.) kezdett tanítani óvodásként 
és tanította egészen 2007-ben bekö-
vetkezett, nagyon korai haláláig. 
Tanárként azt tapasztaltam, hogy 
menet közben derül ki, ki a tehetsé-
ges, milyen a hangszerhez való 
hozzáállása, mennyit gyakorol… 
Bíró Dani például már kicsi gyerek-
ként nagyon tehetséges volt. Vagy 
említhetném Fejes Balázst is. Ma 
mindketten a Szivárványt erősítik. 
A tehetséghez hozzá kell tenni a 
munkát és úgy lesz belőle valami. 

K.M.: Ha csak 2021-et nézzük, 
látni lehet, hogy ti kitűntök cite-
razenekarként az országban, 

hiszen benne vagytok egyedi 
koprodukciókban, együtt játszot-
tatok a Hobo Blues Banddal, a 
közelmúltban jammeltetek jazz 
zenekarral. Mit szólnak ehhez a 
citerás kollégák más vidékekről? 

Cs.I.: Rajtunk kívül is vannak 
olyan zenekarok, akik kísérletez-
nek, foglalkoznak a népzenén kívül 
mással is, ezt a citerazenekari fesz-
tiváljaink sikere alapján mondha-
tom. 

Háromszor rendeztünk ilyen 
fesztivált, ahol a citerával mindent 
szabad játszani. Három kategóriá-
ban versenyeznek a zenekarok: 
tradícionális, (hagyománytisztelő), 
innovatív és unikum kategória. A 
hagyománytisztelők - akik úgy cite-
ráznak, mint nagyapáink. Az inno-
vatív kategória zenekarai nyitottak 
mindenféle újításra, harmonizált 
kísérettel játsszák a népdalokat. A 
harmadik kategória az unikum, a 
citerán bármi játszható, filmzene, 
sláger, komolyzene, csak az jó zene 
legyen. A nyitottságunkra jellemző, 

hogy nem zárkózunk el a más zenei 
műfajoktól sem. 

A Hobo-val a mezőtúri őrtorony-
avatáson zenéltünk együtt. Páratlan 
élmény volt. A hangok forradalma 
zenei eseményen jazz zene kevere-
dett a népzenével, ezt az estét is 
nagyon élveztük. 

K.M.: Vannak kortárs citera 
zeneszerzők?

Cs.I.: Volt egy zeneszerző, Bozay 
Attila, aki citerára is írt modern 
zenei műveket, de nem lett igazán 
népszerű. Másról nincs tudomá-
som. De hát zeneszerzői munkát 
végez az is, aki basszus szólamot, 
kontra szólamot készít a népdalok-
hoz. Így elmondható, hogy Bódi 
György barátom a citerások zene-
szerzője. 

K.M.: KÓTA-díjjal ismertek el 
2020-ban, a Magyar Kórusok, 
Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetségének legma-
gasabb kitüntetését Budapesten 
vehetted át. Hogyha átvesz az 
ember egy életműdíjat, mit vált ki 
belőle, hátradől a kitüntetett, 
hogy tessék fiatalok, tiétek a terep 
vagy inspirálóan hat és további 
munkára ösztönöz? 

Cs.I.: Egyrészt nagy öröm, ha az 
ember munkáját mások is észreve-
szik és ilyen nagyra értékelik. Úgy 
veszem, hogy nincs ezzel a pályafu-
tásomnak vége, de szeretnék a fia-
taloknak még több teret teremteni a 
cselekvésre. Az egyesület elnöké-
nek munkáját igyekszem maradék-
talanul teljesíteni, de a titkár felada-
ta az operatív munka, amelyet 
immár Kozma Réka Anna végez. Az 
életműdíjat megkaptam, de azért 
tovább folytatom, hiszen bele is 
halnék, ha valaki eltiltana az aktív 

zenéléstől…
K.M. : 51 éves a Szivárvány cite-

razenekar, aminek 1975 óta a 
művészeti vezetője vagy. Milyen a 
zenekar felépítése és mennyire 
működik az összhang közöttetek? 

Cs.I.: Mindenkinek van egy ren-
des polgári foglalkozása a citerázás 
mellett. Nyolcan vagyunk össze-
sen. Kozma Réka Anna népzeneta-
nár, Domján Anikó könyvtáros, aki 
10 év kihagyás után Kecskemétről 
jár át hetenként próbákra, továbbá 
három ifjú legény, egyetemisták, 
gimnazisták, Rivasz Martin, 
Szebenyi Kristóf, Fejes Balázs, ők a 
Túri Zsiványok nevű formáció tag-
jai is, és ott van Bíró Dani egyete-
mista, Bíróné Sáfár Anikó vízügyi 
mérnök, meg jómagam. A zenekari 
összhang minőségét megítélhette a 
közönségünk a jubileumi koncert 
alkalmával, remélhetőleg hamaro-
san az eseményről készült videó is 
elkészül, amelyet majd láthatnak a 
túri tv-nézők.

K.M.: Nézve ezt a gyermekkori 
képet rólad, túl több évtized cite-
razenélés, díjak, fellépések után, 
ha visszamennél az időben, mit 
mondanál ennek a szőke kisfiú-
nak, aki kíváncsian felemelte azt 
régi citerát a nagymamája padlá-
sán és nem akarta elengedni? 

Cs.I.: Visszatekintve: az életem 
kevesebb lett volna, ha nincs a cite-
razenélés. Mind érzelmekben, 
mind barátságokban, sok-sok 
dologgal lennék szegényebb, ha 
nem lett volna. Egészen más lett 
volna az életem. Annak a gyermek-
nek a fotón azt mondanám, hogy 
pengesd fiam azt a citerát, meglásd, 
hogy lesz neki értelme!

Kakuk Móni

Az ős-Szivárvány: Ványai Gyurka,  Csider Pista, Mikó Panni és Iván Jancsi
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Lakossági tájékoztató 

kutak engedélyezési eljárásáról

Törvényi előírás, hogy a 2018. január 01. előtt engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően épült kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. 
Ennek hiányában vízgazdálkodási bírság szabható ki.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a 
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást kérelmezi és az engedély meg-
adásának feltételei fennállnak.

A kérelem benyújtásának módosított határideje: 2023. december 31.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút 

(fúrt, ásott, vert) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- a kút helye nem érint: vízbázist, távlati vízbázist, illetve ezek belső-, 
vagy külső védőidomát, védőterületét,

- nem érint rétegvizet, kizárólag talajvíz vízkészlet felhasználásával üze-
mel,

- legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétel esetén 
- házi- vagy háztartási vízigény kielégítésére használják 
- nem gazdasági célú a vízfelhasználás.
Fontos: csak azok a kutak engedélyezése tartozik jegyzői hatáskörbe, 

melynek talpmélysége nem haladja meg a 34 métert. Egyéb esetben a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyező 
hatóság.

Mi a teendő az engedélyezéssel kapcsolatosan?
- Fel kell keresni Mezőtúr Város Önkormányzata Városüzemeltetési 

Osztályát (I. emelet 22-es iroda). Itt egy kérelmet kell benyújtani. Ezt egy 
adatlap kitöltésével lehet megtenni, melyben a személyi adatokon kívül 
rögzíteni kell a kút elhelyezkedésével, kialakításával kapcsolatos adatokat. 
A kitöltéssel kapcsolatosan részletes tájékoztatást adunk. Fontos: az enge-
délyezési eljárás illetékmentes!

- A kérelemben nyilatkozni kell, hogy a benne szereplő kútadatok a 
valóságnak megfelelnek. Fontos: ilyen nyilatkozatot csak olyan személy 
tehet, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést 
szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, 
amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti 
és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja. 

Fontos: meglévő kút engedélyezése esetében a nyilatkozó vízkútfúró 
szakembernek nem kell azonosnak lenni a kútfúrást ténylegesen elvégző 
személlyel

- Csatolni kell a kútfúró szakember végzettségét igazoló bizonyítvány 
másolatát. 

- Meglévő kút esetében csatolni kell a kútfej kialakításáról készített fény-
képet

- A kitöltött nyomtatványokat Mezőtúr Város Önkormányzata 
Városüzemeltetési Osztályán (I. emelet 22-es iroda) lehet leadni. 

Ügyfélfogadás időpontja: 

Hétfő, Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtök: 13.00 -16.00; Péntek: 8.00-12.00

Telefonos elérhetőség: 56/ 551-908; 30/1740-785

Egyesületünket az év minden napján, a nap 24 órájában lehet 
hívni új telefonszámunkon. Keressenek minket bizalommal 
olyan ügyekben, amiket egyesületünk (civil szervezetként) 
orvosolni tud. Örömmel segítünk mindenkinek, aki kérdéssel 
fordul felénk. Viszont nyomatékosan kérjük önöket, hogy 
segélyhívó helyett NE minket hívjanak. 

Tel.: 06 30/621-16-33  

VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
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ELHUNYTAK

Németh István élt 65 évet,
Oláh Jánosné Boldog Róza élt 91 évet,

Sánta Sándor élt 76 évet,
Király Imre Lajos élt 74 évet,

Szabó Károlyné Ádám Terézia élt 75 évet,
Nagy Sándor  élt 80 évet,
Seres András élt 65 évet,

Szűcs Károly Lajos élt 72 évet,
Lejerné Németh Mária élt 59 évet,

Fadgyas József élt 93 évet,
Geszti Lajos élt 65 évet,

Herbályné Fekete Margit élt 63 évet,
Nándori Sándor élt 53 évet,

Herbály László István élt 64 évet,
Barta Istvánné Szalai Irén élt 81 évet,

Berecz Kálmán élt 72 évet,
Szecsei Attila élt 48 évet,

Szegény Gábor élt 86 évet,
Rafael János élt 44 évet,

Gózon Gyuláné Szűcs Judit élt 78 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

November 19-25-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 06/56/550-445

November 26- december 02-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 06/56/350-637

Állatorvosi ügyelet

November 20-21-én
Dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 06/30/664-8257

November 27-28-án
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.
Elköltöztünk! Új cím: Mezőtúr, Dózsa Gy. út 16. 

(Bodorik mellett), Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K 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, 0630/347-6628

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság 
szerkesztőségének.

Péterfy István
(Derecskei Szilvia Kinga)


