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Az idei évben is a legfontosabb célunk a
földes utcák megszűntetése

Önkormányzatunk 2010 óta fon-
tos feladatának tartja, hogy a máig 
sok problémát jelentő földes uta-
kat megszüntesse. Mivel pályázati 
lehetőség kimondottan erre a célra 
az elmúlt több mint tíz évben nem 
volt, ezért minden évben igyekez-
tünk a költségvetésbe erre forrást 
biztosítani. Bár ezt nem mindig 
sikerült megvalósítani, de így is 
több száz millió forintot tudtunk 
ennek a problémának a megoldá-
sára fordítani 2010 óta. Nagy öröm 
számomra, hogy az idei évi költ-
ségvetésben 100 millió forint saját 
forrást sikerült beterveznünk és a 

(a képen a Hajó utca látható)

jelenleg a kivitelező kiválasztá-
sára irányuló közbeszerzési eljárás 
előkészítése zajlik. Amennyiben a 
lefolytatott eljárás kedvező ered-
ménnyel zárul, nyár végén elkez-
dődhetnek a kivitelezési munkák. 
Hangsúlyozni kell, hogy ez az 
összeg a teljes probléma megoldá-
sára nagyon kevés, hiszen a jelen-
legi árszinten a teljes belterületi 
földúthálózat megszüntetése, illet-
ve útalappal történő ellátása közel 
egy milliárd forintba kerülne.

(Alsó kép: Lehel utca)

FARSANGOLTUNK

Bár a megszokott Farsangi 
Mulatságunkat nem tudtunk meg-
tartani 2021-ben, de online térben 
mégis megversenyeztettük a jel-
mezeket. Örülünk annak, hogy az 
iskolák, óvodák e színes alkalmat 
meg tudták ünnepelni házon belül.

Erre építve megkértük a szülő-
ket, hogy fotózzák le a gyerkőcö-
ket és küldjék el nekünk a szuper 
jelmezes fotókat. Nagy örömünkre 
több korosztályból is érkeztek 
fényképek. Mindezek után feltöl-
töttük a fotókat a facebook olda-
lunkra, majd megkértük Önöket, 
hogy szavazzanak az általuk leg-
jobban kedveltre, illetve felkértük 
Lengyel Krisztinát a Mezőtúri 
Művészeti Közalapítvány ügyveze-
tőjét és Csurgó-Veres Nikolettát 
újságíró, pedagógust, hogy zsűriz-
ze le a jelmezeket. 

Az általuk meghozott eredmé-
nyek a követezőek:

1-6 éves korosztály:
1. Gönczi Dorka, 3 éves
2. Tóth Nóra, 6 éves
3. Hodos Nimród, 3 éves - Túró 

Rudi
Különdíj: Kalmár Kitti és Gulyás 

Dávid, 6 évesek - Menyasszony és 
vőlegény

7-14 éves korosztály:
1. Barta Zsófi, Malavolti Emily, 

Zuppán Hanna, 9 évesek – Busók
2. Gönczi Lajos, 10 éves
3. Rácz Lili, 8 éves - Páva
Különdíj: Lénárt Levente, 14 

éves - KenKaneki (TokyoGhoul)

A zsűri díjai mellett az Önök 
voksai alapján egy közönségdíjat 
is kihirdethetünk. Kiélezett viadal-
ban közönségdíjas lett 575 szava-
zattal: Kalmár Kitti és Gulyás 
Dávid, 6 évesek – Mennyasszony 
és vőlegény.

Önöknek köszönhetően a pár 
két jutalmat is bezsebelhetett. 
Gratulálunk minden résztvevőnek!

A jelenlegi vírushelyzetre való 
tekintettel az elismerések átadását 
egy későbbi időpontra kell halasz-
tanunk. Köszönjük a gyermekek 
türelmét.

Jó egészséget kívánunk minden-
kinek, reméljük minél előbb talál-
kozhatunk személyesen is.

Bodor Márti

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Tisztelt Ügyfeleink!

A Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal működése 
kapcsán az alábbiakról tájékozta-
tom Önöket:

- a Hivatal főportája 2021. már-
cius 08. napjától bezárásra kerül, 
az épületbe a Déli porta (Posta) 
felől lehet bejutni,

- a Hivatal épületében minden-
ki 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 kézfertőtlení-
tő),

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

- a személyes ügyintézés kizá-
rólag a jogszabály által kötelező-
en előírt esetekben lehetséges 
(pl. házasságkötési szándék beje-
lentése, apai elismerő nyilatkozat 
megtétele, jognyilatkozat megtéte-
le földügyekben),

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

- a települési támogatások kifi-
zetése szintén előzetes időpont 

egyeztetést követően történik, idő-
pontkérés a 06-56/551-912-es tele-
fonszámon lehetséges; a pénztár 
nyitva tartása: hétfő és szerda: 
09.00-12.00, illetve 13.00-15.00 
óra között,

- kérem, hogy részesítsék előny-
ben az elektronikus ügyintézést, 
illetve továbbra is lehetőség van a 
kérelmek, beadványok gyűjtőlá-
dába történő elhelyezésére, a gyűj-
tőláda a Déli portán található,

- az ügyintézőkkel telefonon, 
illetve e-mailben szíveskedjenek 
kapcsolatot tartani,

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

- egy ügyintézőnél az irodahe-
lyiségben egyszerre csak egy fő 
tartózkodhat (kivételt képeznek 
azok az ügyek, ahol kötelező 2, 
vagy több személy jelenléte, mint 
pl. apai elismerő nyilatkozat meg-
tétele, házassági szándék bejelen-
tése).

Kérem a fentiek maradéktalan 
betartását mindannyiunk egészsé-
ge megőrzése érdekében!

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Ingyenes internet a digitális oktatásban
résztvevőknek

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes 
gazdaságvédelmi intézkedésekről 
szóló kormányrendeletek módosí-
tásáról szóló 105/2021. (III. 5.) 
Korm. rendelet által módosított, a 
veszélyhelyzet ideje alatt digitális 
oktatással érintett családokat segítő 
intézkedésekről szóló 501/2020. 
(XI. 14.) Korm. rendelet alapján az 
alapfokú nevelés-oktatást folytató 
köznevelési intézményben digitális 
munkarendben részt vevő diákok 
és családjaik, illetve az alapfokú 
nevelés-oktatást folytató közneve-

lési intézményben digitális munka-
rendben tanító pedagógusok – igé-
nyük bejelentése esetén – ingyenes 
helyhez között internet-
szolgáltatásban részesülhetnek 
2021  márciusában. Kérjük az érin-
tetteket, hogy jelenlegi helyzetük 
megkönnyítése érdekében használ-
ják ki a lehetőséget, keressék meg 
szolgáltatóikat, ahol bővebb infor-
mációval szolgálnak majd 
Önöknek.

Miskolczi Adrienn

Amennyiben ezeket le is aszfal-
toznánk egy réteg aszfalttal, az 
további közel 500 millió forintnyi 
volument jelentene. Ebből látható, 
hogy jelentős eredményt 
Önkormányzatunk csak úgy tud 
elérni, ha a 2021-2027-es Uniós 
költségvetési ciklusban lesznek 
olyan elérhető pályázati források, 
amelyeket meg tudunk szerezni. 
Amennyiben az erre vonatkozó 
terveink valóra válnak, akkor kije-
lenthetjük, hogy 2024-re, a mosta-

ni önkormányzati ciklus végére, 
nagyon sok földes utcát meg 
tudunk szüntetni. Az ilyen utcák-
ban élőkkel együtt érzek és megér-
tésüket kérem, de egyértelműen 
látható, hogy a probléma megoldá-
sa nagyon sok beruházási forrást 
igényel, amellyel az 
Önkormányzatunk jelen pillanat-
ban nem rendelkezik. 

Herczeg Zsolt
polgármester

Tisztelt Mezőtúriak! 

A vírusmutációk terjedése miatt 
további szigorításokról kellett dön-
tenie a Kormánynak az Operatív 
Törzs javaslata alapján. A megje-
lent Kormányrendelet (104/2021. 
III.5.) tartalmazza a védelmi intéz-
kedéseket. A meghozott döntések-
ről tájékoztatom Önöket. 

• Az óvodákban március 8. és 
április 7. között a rendkívüli szüne-
tet, az általános iskolákban tanter-
men kívüli, digitális oktatást ren-
deltek el. A rendelkezés (111/2021. 
III.6.) alapján a gyermekfelügyelet-
ről az intézmények gondoskod-
nak.

Mezőtúr vonatkozásában az 
ügyelethez és a gyermekétkezte-
téshez az alábbi kiegészítő tájé-
koztatást nyújtom Önöknek: 

• Március 8-tól az önkormány-
zati fenntartású óvodák közül a 
központi Csoda-vár Óvoda tart 
ügyeletet minden hétköznap 06.00 
– 17.30 óra között.

Kérem a szülőket, hogy az óvo-
dákba és az iskolákba csak a leg-
szükségesebb esetben vigyék a 
gyermeket, illetve ha az Önök ese-
tében az alábbi tényezők mind-
egyike egyszerre fennáll:

- a gyermek egészséges,
- mindkét szülő dolgozik,
- semmilyen módon nem tudják 

megoldani az otthoni felügyeletet
• Önkormányzati gyermekét-

keztetés vonatkozásában azon 
óvodás gyermekek számára, akik 
napközben az intézményben tar-
tózkodnak, biztosítjuk az étkezést 
(napi háromszor).

- Azon általános iskolás gyerme-
kek számára, akik napközben az 
intézményben tartózkodnak, biz-
tosítjuk az étkezést.

- Azon óvodás és iskolás gyer-
mekek számára, akik napközben 
nem tartózkodnak az intézmény-
ben, egyszeri étkezést (ebéd) igé-
nyelhetnek.

A Kormányrendelet további szi-

gorító intézkedéseiről:
• A települések belterületén, 

utcán, közterületeken kötelező 
maszkot viselni 2021. március 8. és 
március 22. napja között, kivéve a 
hatodik életévüket be nem töltött 
gyermekeket, és az értelmi vagy 
pszichoszociális fogyatékossággal, 
illetve autizmus spektrumzavarral 
élő személyeket.

• Közterületen, illetve nyilvános 
helyen mindenki köteles más 
emberrel a szociális érintkezést – a 
közös háztartásban élők kivételé-
vel – a lehető legszűkebb személyi 
körre korlátozni, és a másik ember-
től lehetőség szerint legalább 1,5 
méter távolságot tartani.

• A külterületen, illetve a tele-
pülések belterületén található par-
kok, arborétumok és erdők nyitva 
maradnak, azok látogathatóak.

• Az egyéni szabadidős sportte-
vékenység külterületen, valamint a 
települések belterületén – lehető-
ség szerint a zöldterületeken – 
egyedül vagy ugyanazon háztar-
tásban élőkkel közösen folytatha-
tó, azzal, hogy másoktól legalább 
1,5 méter távolságot kell tartani.

• A vendéglátóhelyek az eddigi-
ek szerint működnek, elvitelre és 
házhozszállításra van továbbra is 
lehetőség.

•Az üzletek és egyes szolgálta-
tások március 8-tól március 22-ig 
két hétre bezárnak, ez alól kivétel 
az élelmiszerbolt, a piac, a patika, 
a drogéria, a benzinkút, dohány-
bolt, de nyitva maradhatnak töb-
bek között az állateledelt, takar-
mányt forgalmazó üzletek, a 
mezőgazdasági üzletek, kertészeti 
árudák, építőanyagot és eszközö-
ket árusító üzletek, a bankok és a 
posták is. 

• A Kormány a már létező, szál-
lodákra és vendéglátóiparra vonat-
kozó bértámogatást és adókedvez-
ményeket kiterjesztik mindazokra 
(folyt. a 4. oldalon)
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„ Színezd újra! ”

2019 decemberében közöltük 
azt a hírt, hogy a Karcagi SZC 
Teleki Blanka Gimnázium, 
Technikum és Kollégium az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium miniszterének egye-
di döntése értelmében célzott 
támogatásként 1,4 milliárd forintos 
támogatást nyert el az iskola felújí-
tására. Sokan kételkedve fogadták, 
hogy vajon mire lehet ennyi pénzt 
elkölteni. Bő egy év telt el, és az 
előkészítési munkák jelentős mér-
földkőhöz érkeztek. Elkészültek és 
beadásra kerültek az engedélyezé-
si tervek, amelyek alapján már 
pontosabban meg tudjuk monda-
ni, hogy a megnyert forrásból 
milyen munkálatok valósulhatnak 
meg.

A történet az iskola főépület-
ének homlokzatfelújításával 
indult. Mára azonban egy sokkal 
komplexebb beruházássá vált a 
projekt. Annak érdekében, hogy a 
falak kapilláris vizesedését meg-
akadályozzuk, az épület alagsora 
kibontásra, víz- és hőszigetelésre 
kerül. A helyreállítás során a hely-
ségek új, használhatóbb módon 
nyerik vissza helyüket. Egy hasz-
nálati blokkot képez a tankonyha, 
tanétterem, külön blokkokat alkot 
a diákétkeztetés, illetve a 
konditerem, tornaterem egység. 
Felújításra kerülnek a vizesblokk-
ok. Az iskola szintjeit mozgáskor-
látozott lift köti össze. Megújul a 
folyosók burkolata, új tetőt kap a 
tornaterem, valamint megújul a 
homlokzat is. Az iskola környezete 
is átalakul. A Dózsa György utca és 
az épület között egy pihenést, 
kikapcsolódást biztosító közösségi 
tér kerül kialakításra, mely jelentő-
sen megváltoztatja az iskola arcu-
latát. Az udvarnak új bejárata is 
megnyitásra kerül a terv megvaló-

sulásának keretében. Ezt egy 
sétány kapcsolja össze a szökőkút 
mentén az épülettel. A sétány 
egyik oldalán a nemrég önkor-
mányzati pályázatból megépült 
kézilabdapálya található, a másik 
oldalon egy több, mint háromszáz 
négyzetméteres, oldalt nyitott 
csarnok fogadja az iskolai rendez-
vényekre érkezőket. Remélhetőleg 
ez a fedett létesítmény kiváló 
közösségi teret biztosít majd az 
iskola tanulói számára a minden-
napokban.

A Dózsa György utca 19. szám 
alatt álló ingatlan is átépítésre 
kerül, melynek során új tetőt kap 
majd az épület. A tetőtérben négy 
informatika tanterem kerül kialakí-
tásra, a kötelező vizesblokkok és 
teljesen új épületgépészet mellett. 
A földszinten egy tágas és világos 
aulából nyílik majd hat elektronika 
tanterem. Az épülethez egy új, 
modern, de mégis a környezetbe 
illő szárny épül, mely magába fog-
lalja a tanműhely bejáratát, tartal-
maz egy kereskedelmi kabinetet, 
rádió stúdiót, tv stúdiót, és egy 
újságíró stúdiót is.

A leírt beruházásokkal igyekez-
tünk a rendelkezésünkre álló for-
rást a legoptimálisabban felhasz-
nálni. A projekt megvalósulása egy 
új fejezetet nyit az iskola életében. 
Az igényes, szép külső méltó mun-
kahelyet és tanulási környezetet 
biztosíthat számunkra. A külsősé-
geket azonban kezeljük a helyü-
kön, megfelelő alázattal. A Telekit 
az itt tanító tanárok és diákok 
együttes személyisége teszi egye-
divé és megismételhetetlenné.

Majoros Gergely
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„Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális
fejlesztése”

EFOP-4.1.2-17-2017-00061

Örömmel tájékoztatjuk az érdek-
lődőket, hogy terv szerint haladnak 
a felújítási munkálatok a Mezőtúri 
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola épületében. A Karcagi 
Tankerületi Központ sikeresen 
pályázott az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program kere-
tében az iskola infrastrukturális fej-
lesztésére.

• A tantermekben és a tornate-
remben a roncsolódott linóleumot 
eltávolították, kifestettek és új bur-
kolatot raktak le. Felújították az 
épület teljes víz-csatornahálózatát 
és épületgépészetét. A vizesblok-
kokat újracsempézték, kicserélték 
a szanitereket. 

• Megtörtént a tetőszerkezet víz-
szigetelése gumilemezes technoló-
giával.

• Folyamatban van a természet-
tudományos szaktanterem teljes 
átalakítása.

• 72 nyílászárót és a tornaterem 
kopolit üvegezését 3 rétegű üvege-
zéssel ellátott korszerű műanyag 
nyílászárókra cserélték.

• Megújult és bővült a tanári 
szoba, átalakították az igazgatói, 
igazgató-helyettesi, titkársági szo-
bákat.

• Akadálymentesítették a be-
járatokat, és liftet építettek az épü-
lethez.

• Elkészült a külső hőszigetelés, 
és újra kék színt kapott az iskola.

• Az udvaron zökkenőmentes 
térkő burkolatot kapott a kosárlab-
da pálya. 

• A 38-as és a 40-es épületben is 
megújultak a tantermek, és a vizes-
blokk is.

• Az iskola fűtésrendszere is 
megújult a kazánok cseréjével és 
korszerű radiátorok felszerelésé-
vel.

A Magyar Állam és az Európai 
Unió támogatásával 540.378.951 Ft 
összköltségű projekt keretében 
újul meg az intézmény. A támoga-
tás mértéke: 100%. A projekt terve-
zett befejezési dátuma: 2021.09.30.

Lovasné Török Katalin
projektmenedzser

a szektorokra, amelyeknek most 
be kell zárnia.

Kérem, hogy a digitális oktatás-
ban résztvevők éljenek a március 
hónapra vonatkozó ingyenes 
internet szolgáltatási lehetőséggel. 
A részletekről érdeklődjenek a 
szolgáltatóiknál. 

A fenti, március 08-tól életbe 
lépő intézkedésekről bővebben a 
www.mezotur.hu oldalon tájéko-
zódhatnak.

Ezúton is megköszönöm min-
den mezőtúri polgár eddig tanúsí-
tott felelősségteljes, fegyelmezett 
hozzáállását. 

Kérem Önöket, hogy mindany-
nyiunk egészségének megőrzése 
érdekében a továbbiakban is 
vigyázzunk magunkra, vigyázzunk 
egymásra!

Herczeg Zsolt 
polgármester

Turisztikai együttműködés a Körösök völgyében

Fontos egyeztetéseket folytat-
tunk az elmúlt hónapokban arról, 
hogy milyen lehetőségeink vannak 
Mezőtúr turisztikai fejlesztésére. 
Önálló céljaink mellett fontos, 
hogy a térség, a régió települései-
vel együttműködve, egymást erő-
sítve és ajánlva tudjunk a Körösök 
völgyében aktív turisztikai progra-
mokat és szolgáltatásokat is kínál-
ni.

Erről egyeztettünk 2021. márci-
us 03-án Békésen, ahol a régió több 
településének vezetőjével (többek 
között Gyomaendrőd, Békés, 
Mezőberény, Doboz, Szentes) és a 
Körösök Völgye Natúrpark 

Egyesülettel elkezdtük a közös 
munkát. Az első lépések során 
részletesen felmérjük mindazon 
lehetőségeket és fejlesztési terüle-
teket, melyeken keresztül elindul-
hat a régió természeti és vízrajzi 
adottságaira épülő, aktív turisztikai 
rendszer.

A közös célokkal kapcsolatban 
több javaslatot is előkészítettünk 
Vasas István ügyvezető úrral, 
amellyel a „Bejárható Körösök völ-
gye program” egyik fontos helyszí-
ne lehet városunk.

Szűcs Dániel
alpolgármester

Véradás 2021

Március 30.
Április 26.
Május 31.
Június 29.

Augusztus15.
Szeptember 27.

Október 25.
November 30.
December 14.
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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

In memoriam Dr. Böjthe Lajos

„Ülni az ablak előtt és várni valakit...
Alkonyodik.
Tudom: a volt volna már sohasem lehet.
Ma sem jön, holnap sem.
Már sohasem jöhet.”

Marsall László

Ismét búcsúzni kényszerül-
tünk…  Január végén elment egy 
sokak által ismert, tisztelt és szere-
tett gyermekgyógyász és aneszte-
ziológus szakorvos, Dr. Böjthe 
Lajos. 

Főorvos Úr 1996-ban, jelentős 
szakmai és élettapasztalattal került 
kórházunk Csecsemő- és 
Gyermekosztályának élére. A híre 
megelőzte az elismert szakembert, 
hiszen ekkorra már többféle egész-
ségügyi ellátásban végzett gyógyí-
tó tevékenységet, nevét megye-, de 
országszerte is ismerték kollégák, 
betegek egyaránt. 

Az itteni munkatársak is szere-
tettel fogadták, az osztály, a kis 
betegek, a kollégák, nővérkék az 
élete részei lettek. 

1999 áprilisától volt szerencsém 
Vele együtt dolgozni, tanulni Tőle, 
segíteni az osztályra bekerülő 
gyermekek ellátásában.

Böjthe Főorvos Úr gyógyító 
tevékenységét mindvégig kimagas-
ló szakértelem, lelkiismeretesség, 
alázat, nagyfokú empátia, ember- 
és gyermekszeretet jellemezte.  
Szerény személyisége miatt rend-
kívüli tiszteletnek örvendett. 
Munkatársaival, közvetlen kollégá-
ival mindig kedves, segítőkész és 
tisztelettudó volt. Soha, senkivel 
szemben nem emelte meg a hang-
ját. 

És nem akart mindenható lenni! 
Mindig felismerte az itteni szakel-
látás határait, és bizony, ha szük-
séges volt, fájó szívvel küldte 
tovább kis betegeit magasabb szin-
tű ellátást nyújtó intézménybe, 
ahol mindig érdeklődött az állapo-
tukról.

Főorvos Úr rendkívüli munkabí-
rással rendelkezett. Folyamatosan 

nyomon követte az osztály munká-
ját, részt vett az ügyeleti ellátásban 
is, és ezek miatt mindig biztosítot-
ta elérhetőségét. 

Nagy türelemmel, odaadással 
tanította az osztályon dolgozó fia-
tal szakorvosokat. 

Az osztályvezetői munka mel-
lett másik szakvizsgájának köszön-
hetően segítette a műtétes szakmá-
kat az érzéstelenítés – altatás 
terén.  

Az Ő szótárában is ismeretlen 
volt a  „nem” szó. Mindenki biza-
lommal fordulhatott hozzá, szá-
míthatott a megértésére és a segít-
ségére. Mindig megoldást keresett 
a problémákra, még akkor is, ha 
ehhez olykor áldozatot kellett hoz-
nia.  

2002-re szinte egyedüli szakor-
vos maradt az osztályon, és a 
folyamatos átjárást, a napi mun-
kát, a megszaporodott ügyeleteket 
megrendült egészsége miatt nem 
tudta ellátni, ezért otthon, 
Szolnokon tevékenykedett tovább 
az otthonápolás és a hospice ellá-
tás területén.  Az ezt követő évek-
ben is fáradhatatlanul dolgozott, 
és folyamatosan képezte magát.  

Halálával hatalmas űrt hagyott a 
család, a barátok, ismerősök, és a 
betegek szívében egyaránt. 

Ha mindenki csak feleannyi 
jósággal, empátiával, önzetlenség-
gel rendelkezne, mint Böjthe 
Főorvos Úr, nem itt állna a világ, 
ahol most!

Az angyalok kísérjék a csillagok 
között!

Kállainé Kovács Ibolya
mezőtúri kórház

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

Február 25-én emlékezünk a 
kommunista diktatúrák áldozatai-
ra, és bár a járványhelyzet miatt 
városi szinten nem valósulhatott 
meg, bárki, aki ha csak egy szál 
virággal, vagy mécsessel is, de 
megemlékezhetett az áldozatokra. 
A mezőtúri ’56-os emlékműnél a 
Politikai Foglyok Szövetsége 
Mezőtúri Szervezete, és az 56-os 
Vitézi Lovagrend képviselői is 
gyertyát gyújtottak ezen a napon, 
fejet hajtva a hősök előtt. A 
Szervezet számára azért is volt 
fontos ez a nap, mert elnöke, 
Kovács Sándor László nemzetőr-
őrnagy nemcsak tevékenyen részt 
vett az ’56-os eseményekben, de 
mára  ő az egyetlen túlélője is 
ennek a kegyetlen korszaknak. 
Nem tudhatjuk, mit élhetett át az 
akkor még éppen 18 éves Őrnagy 
úr, de mély tisztelettel kívánunk 
Kovács Sándor Lászlónak jó egész-
séget, és tevékeny elnöki munkát, 
mellyel életben tartja az emléke-
ket.

„Vihar után mindig derű jön,
eloszlanak a fellegek,

rosszindulat, vád mélybe hullik,
s példaként állítják e nemzetet,
mert mint sokadszor, szembe-

szállott,
és nem ismer megalkuvást,
a fél világgal szembeszállva
alamizsnáért nem kiált.
Mit más lerombolt, építi újra
tiszta, erős, új életet,
ahol mindenki boldogulhat…”

(Szabó László Dezső: Viharban)

Miskolczi Adrienn
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   A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:

Közfoglalkoztatási programok 2021-ben

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
2021-ben is sikerrel pályáztunk 
közfoglalkoztatási programok 
megvalósítására Mezőtúron, első-
sorban azokat juttatva munkajöve-
delemhez, akik szociális ellátás-
ban, azon belül foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban része-
sülnek. Nincs lehetőségük egyéb 
munkaviszony létesítésére a mun-
kalehetőség hiánya vagy esetleg az 
alacsonyabb iskolai végzettségük 
miatt. Belügyminisztérium pályá-
zati támogatásával 2021. március 
01-től összesen négy pilléren álló, 
egy éven át tartó közfoglalkoztatási 
programot indítottunk:

A hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás elnevezésű program 
keretében 14 főt tudunk foglalkoz-
tatni és feladatuk a város köztéri 
parkjainak, játszótereinek és közte-
rületeinek zöldterület kezelése 
valamint a középületek napi szintű 
fertőtlenítése, takarítása. A START 
mintaprogramok keretén belül 
összesen 55 fő részére tudunk 
elfoglaltságot biztosítani a követke-
ző bontásban: Szociális jellegű 
közfoglalkoztatási programban ter-
veink szerint megvalósul több mint 
1200 m2 járda javítása, 300 m2 
felületen balesetveszélyes kátyú 
foltozása, 18 km belterületi csapa-

dékvíz csatornahálózat karbantar-
tása és 350 000 m2 területen kiala-
kult illegális hulladéklerakóknak a 
megszüntetése. A Mezőgazdaság 
program során a Mezőtúr Város 
Önkormányzatának tulajdonában 
levő ingatlanon felépített fóliasát-
rakban virágpalánta nevelést és 
zöldségtermesztést fogunk végez-
ni. A megtermelt zöldségeket a 
gyermekétkeztetésben használjuk 
fel. Az egynyári és kétnyári virág-
palántákat a város közterületeire 
ültetjük ki. A helyi sajátosságokra 
épülő közfoglalkoztatási program-
ban értékteremtő céllal faipari ter-
mékek előállítását tervezzük: mint 
pl. zsindelytetővel fedett faház asz-
tallal és paddal, köztéri bútorok 
(padok, kerékpártárolók). Megújul 
mintegy 100 db köztéri pad, vala-
mint megvalósul négy meglévő 
önkormányzati ingatlan felújítása, 
és egy alsó épület bontása is. A hat 
év óta folyamatosan működő és 
eszközökkel fejlődő Mini Sütöde 
programelemben a közétkeztetés 
során felhasznált péksütemények 
(almás lepény, kakaós lepény, pis-
kóta tekercs, sajtos rúd, perec stb.) 
előállítását tűztük ki célul, szerve-
sen kapcsolódva az 1600 adagos 
városi közkonyhánk igényeihez.

A négy közfoglalkoztatotti prog-
ram esetében kijelenthetjük, hogy 
Mezőtúr város igényeit szem előtt 

tartva, a rendelkezésre álló erőfor-
rásokat figyelembe véve igazodnak 
a helyi adottságokhoz. A munka-
vállalók a programok ideje alatt 
valódi munkajövedelemhez jutnak 
és cél, hogy az így megszerzett 
ismeretek, az esetlegesen eltérő 
munkatapasztalatok birtokában 
könnyebb legyen az elhelyezkedé-
sük az elsődleges munkaerő pia-
con. A programoknak végrehajtá-
sára a Belügyminisztériumtól 
összesen 101.843.779 Ft támoga-
tást kapunk, melyből 78.171.324 
Ft-ot munkabérre, 23.672.455 Ft-ot 
dologi kiadásokra kell költenünk.

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

Februárban a belvízhelyzet súlyos problémákat okozott és a Felsőrészi 
nyomás tanyákon 4 napig folyamatosan víz szivattyúzására volt szükség. 
Társaságunk a város csapadékelvezetésében fontos szerepet játszó áteme-
lő szivattyúinak (Hídszegi, Háromrózsa, Vásárhelyi P. út 7., Csalaközi, 
Cs.Wágner J. úti) karbantartását, gazolását, hulladékmentesítését, dugu-
lás megszűntetését folyamatosan végzi. Ezzel összhangban megtörtént az 
Akasztó-ér medrének és partszakaszának gaztalanítása, takarítása is. 
Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanok előtt levő csapadék-
víz-elvezető árkokat rendszeresen takarítsák.

Veszélyes fákat összesen 10 darabot vágtunk ki és 20 db Magyar kőris-
fát ültettünk valamint 47 db ostorfa illetve nyárfa gallyazását végeztük el. 
A főbb utak padkatisztítása és a városi parkok, terek hulladéktól, faleve-
lektől való megtisztítása is folyamatosan történt. 

Közterületekről az elmúlt két hétben 3200 kg illegálisan lerakott hulla-
dék került elszállításra. Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy a város közte-
rületein kihelyezett hulladékgyűjtőket használják, és ne dobálják el a sze-
metet. Köszönjük együttműködésüket!

Az elmúlt év tavaszi veszélyhelyzetéhez hasonlóan idén is megkezdtük 
a lakosság egészségének védelme érdekében a buszmegállók és játszóte-
rek virucid fertőtlenítését. 

A Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda sportági igazolással 
rendelkező sportolók részére edzés céljából az erről szóló kormányrende-

let visszavonásáig látogatható. 
A magas vízállás miatt a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő komp 

jelenleg nem üzemel. A minél előbbi indulás érdekében megkezdtük a 
jármű felkészítését az indulásra. Előzetes terveink szerint amennyiben a 
vízállás megengedi, március 12-re tervezzük az indulást. A révátkelő 
indulásával kapcsolatban tájékoztatni fogjuk a lakosságot közúton elhe-
lyezett tábláinkkal, valamint a facebook, illetve weboldalunkon kirakott 
információkkal.
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Kozák Éva fazekas sikerei

Örömteli hírrel lepett meg a 
közel múltban egy nagyon kedves 
régi ismerősöm (gyerekkori játszó-
társam, kis barátnőm) Kozák 
Dezsőné Lapis Esztike ny. tanító-
nő. Két újságkivágást kaptam tőle, 
melyekből megtudhattam Éva 
lánya legutóbbi szép sikerét. A két 
újsághír címe: Gerjen kincse, és 
büszkék vagyunk Kozák Éva mun-
kásságára. 

Mióta Eszterke is a dunántúli 
Gerjenben él, azóta telefonon 
keresztül szoktam őt faggatni Évike 
munkásságáról. A válasz mindig 
ugyanaz: annyi a munkája, hogy ki 
sem látszik belőle. Legutóbbi szép 
sikere Kecelhez kötődik.

A szőlőművelésről nevezetes 

város múlt év szeptember 25. nap-
ján a Keceli Szüreti Nap alkalmával 
emlékművet avatott a település 
terén a szőlő és a bor tiszteletére.

Az emlékmű elkészítésére 
Kozák Éva gerjeni fazekas művészt 
kérték föl. A feladat nagyon szép, 
de meglehetősen szokatlan a faze-
kasság téma és alkotói körében, és 
alaposan ismerni kell a védő és 
segítő szentek történetét.

A földművelő ember mindig félt 
az időjárás veszélyeitől, reményke-
dett és fohászkodott nemcsak a 
Teremtőhöz, hanem a nála közben-
járó szentekhez. A szőlő és a bor 
védőszentjeit – Szent Vincét, 
Orbánt és Donátot – kellett az alko-
tónak megismerni alapos kutató-
munkával, hogy meg tudja jeleníte-
ni hitelesen alakjaikat, öltözékük-
kel és attribútumaikkal egyetem-
ben. 

Az elkészült két részes emlék-
műépítményen, a kerámia dombor-
művek a fotó alapján remekművek 
lettek.

A „Gerjen kincse” cikk írója 
büszkén beszél: a mezőtúri Kozák 
Éva gerjeni munkásságáról. Éva 

érettségi után talált rá a fazekas 
szakmára a túri Fazekas 
Szövetkezetben. 1980-ban érkezett 
Gerjenbe. Népi irányból indult, de 
idővel nyitott másfelé is. A techno-
lógia mindig fejlődik, lépést kell 
tartani, a divat is mindig változik. 
Ő maga egy 17-20 fős fazekas kör-
ben munkálkodik, összetartanak, 
és közösen védik érdekeiket. Éva 

szerint elkerülhetetlen a népi cse-
rép készítéséről áttérni a magas 
tüzű, ólommentes mázak alkalma-
zására. Könnyen kihalhat a szak-

ma, ha nem halad a korral. 
Megfelelő szakmai alázattal meg 
lehet tartani a fazekasság értékeit. 
Az igényes egyedi kerámiát mindig 
fogják keresni.

Szakmai elismertség tekinteté-
ben Európában a hazai fazekasok-
nak van a legnagyobb tudása. 
Kozák Éva Magyarország legjobb-
jai közt szerepel. Beválasztották a 
Magyar Művészeti Akadémia 
Köztestületébe.

Kozák Éva hagyományőrző 
munkásságára mi mezőtúriak is 
nagyon büszkék vagyunk, szívből 
gratulálunk szép eredményeihez

Elismerései:

1979 Népművészet Ifjú Mestere
1983 Népi Iparművész
1994 Népművészet Mestere díj
2018 Tolna megye művészetéért 

díj
Alföldi Fazekas Triennálé első díj
Gránátalma díj
Mesterek Tiszteletére díj
Pro Renovanda Cultúra 

Hungarian pályázatok

Kissné Mikes Éva

Idézetek a mindennapokra

Köszöntlek, kedves szép március! Ibolyaszagú, langyos leheletedet 
érzem már a levegőben. Zöld szőnyegeidet látom már kiterítve a halmo-

kon. Itt-ott fehérlenek az árnyékos mélyedésekben a tovavonult télki-
rálynak elhagyogatott rongyai, de a napot már te emeled az égre, s a föl-
dön már a te lábad jár. És a te lábad nyomán kizöldül a fű, és előkéklik 

az ibolya.

Gárdonyi Géza

Olvasói levél

Tisztelettel köszönjük az 1számú háziorvosi rendelő munkatársai-
nak: Dr. Szurovecz Csilla doktornőnek, és munkatársainak Fekete 
Lászlóné, valamint Tóth Anikó asszisztenseknek lelkiismeretes, figyel-
mes betegellátásukat. Munkájukat két körzet betegeinek ellátása során 
végzik, több beteg megelégedésére. Egyúttal hálásan köszönjük Dr.
Szentes János doktor úr eddigi munkáját, mindenkori lelkiismeretes 
segítségét köszönjük.

A két körzet betegei nevében:
S.A.
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Zenei hírek Covid idején

Mit tud csinálni egy zenebarát 
élő hangverseny, opera és szín-
ház nélkül a karanténban? A 
következőkben ezt a kérdést pró-
bálom megválaszolni.

Örömteli, hogy az M5-ös tv csa-
torna szinte kívánságműsort ad 
folyamatosan. Láthatunk régebbi 
opera előadásokat, hangversenye-
ket, színházi előadásokat és kultu-
rális riportokat. A téli ünnepek ide-
jén műsorra tűzték pl. Csajkovszkij 
Diótörőjét, Puccini Bohéméletét és 
ifj. Johann Strauss Denevér című 
nagyoperettjét. Mindhárom darab 
örökzöldje és állandó műsorszáma 
a karácsonyi illetve az újévi reper-
toárnak. Mi, mezőtúri operabará-
tok is többször láttuk ezeket a 
darabokat a Magyar Állami 
Operaházban vagy az Erkel 
Színházban. Jól esik emlékezni 
ezekre az alkalmakra, a közösen 
átélt élményekre. Autóbuszos kul-
turális kirándulásunk első megálló-
ja a Rétescsárdánál volt, finomsá-
gokkal töltekeztünk, majd az 
ünneplőbe öltözött Budapesten 
sétáltunk a karácsonyi vásárban, 
forralt bort ittunk, szinte már a 
Bohémélet 2. felvonásában éreztük 
magunkat. Mint tudják az 
Operaház teljeskörű felújításon 
megy át, kívül-belül megszépül, 
megújul a színpad és a világítás-
technika, kényelmesebbek lesznek 
az ülőhelyek, elkészül a  közönség-

lift. Várhatóan 2022 tavaszán adják 
át a közönségnek. Nagyon várjuk! 

Vissza az M5-ös csatornához! Az 
elmúlt héten láthattuk Rossini, 
Olasznő Algírban című operáját. 
Címszerepben Mezőtúr egyik 
büszkeségével, Mester Viktóriával. 

Egy másik büszkeségünkre, Szávai 
Viktóriára is főszerepet osztottak 
Vitézy László: A színésznő című 

filmjében. A film a 60-as, 70-es 
években játszódik, Bara Margitról, 
a legendás színésznőről és az ő 
meghurcoltatásáról szól. 
Felejthetetlen alakítás volt mind-
kettő! Régóta fájt a fogam Sütő 
András: Advent a Hargitán című 
darabjára, és a közelmúltban telje-
sült ez a kívánságom is.  Katartikus 
élmény volt számomra az ősbemu-
tató szereposztásával (Sinkovits 
Imre, Kubik Anna, Bubik István, 
Agárdi Gábor) látni ezt a csodála-
tos művet! 

Számomra a másik nagy élmény-
forrás az internet Youtube csator-
nája, ami szintén sok értékes cse-
megével ajándékoz meg folyamato-
san. Nagyszerű újra meghallgatni a 
régi nagy zenészeket, énekeseket, 
pl. Benjamino Giglit, Maria Callast, 
Palló Imrét, Udvardy Tibort, Sárdy 
Jánost, Házy Erzsébetet, Yves 
Montand-ot, Michael Bubblet, Ella 
Fitzgeraldot, Diana Damraut vagy a 
legendás zongoraművészt, 
Vladimir Horowitzot.  Nagyon szó-
rakoztatónak találom a klasszikus 
humoros jeleneteket is pl. Stan és 
Pan (Laurel&Hardy), Mr Bean, de 
nagy kedvencem a híres dán-ame-
rikai humorista zongoraművész 
Victor Borge. A zongora mindig a 
színpadon van és amikor a hang-
szeréhez ül, kitűnik briliáns techni-
kája és muzikalitása. 

A Honvéd Férfikar is adott online 
koncertet a napokban, 

Télbúcsúztató címmel. Erről a 
kórusról tudni kell, hogy több ope-
raénekes pályafutása innen indult, 
pl.: Gregor József, Gulyás Dénes, 
Ilosfalvy Róbert, Leblanc Győző, 
Réti József. Ezen a hangversenyen 
operarészleteket adtak elő. Néhány 
énekesük szólót is énekelt. A 
mezőtúri Major Attila Kodály: Háry 
János című daljátékából a Toborzó 
(A jó lovas katonának) szólóját 

énekelte. A Dalvarázs hangverse-
nyekről is jól ismert fiatalember ez 
alkalommal is remekelt.

Összegezve, nagyszerű, hogy a 
televízió és az internet átsegít ben-
nünket ezen az időszakon, de gon-
dolom, velem együtt nagyon sokan 
várják, hogy mielőbb élőben lehes-
sünk jelen a művészeti eseménye-
ken! 

Berczeli Endre

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Hegyeket járok,
Csúcsokat érek el,

De mert meg
Nem állok,

A csúcs után
Mindig a völgybe

Szállok, vagy annál
Mélyebbre, s ott állok,

Míg el nem indulok
Az újabb csúcs felé,

Aztán újra a
Mélybe, egyre lefelé.

Ha Te velem jössz,
Akkor csak fel,

Fel az Égig,
És ott maradni,

Veled lenni
Az örök létig.

Ehhez kell majd nekem,
Kopár síkságra
Völgyek nélküli
Hegyet építeni.

(dr. Keresztes Károly)

Hegyek és völgyek
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Mezőtúri fiatalok

Szabó Dorina szerkesztő-riporter-műsorvezető

Sokaknak ismerős lehet 
Dorina, hiszen nap, mint nap Ő 
mondja el városunk legfontosabb 
híreit a Mezőtúri Városi 
Televízióban, emellett a csatorna 
más műsoraiban is feltűnik. 
Fiatal kora ellenére rendkívül 
ambíciózus, és komoly elképze-
lései vannak mint szakmailag, 
mint pedig az egész életet tekint-
ve. Ismerjék meg Dorinát a 
következő riportból.

- Milyen út vezetett oda, ahol 
most tartasz?

Szabó Dorina: - Őszintén szólva 
kislányként megvoltam győződve 
arról, hogy színésznő lesz belő-
lem. Szerintem, akik ismernek alá 
is támasztják ezt az elképzelést. 
Középiskolásként el is mentem 
Szentesre a Horváth Mihály 
Gimnáziumba, ahol dráma tago-
zatra jártam, azonban a tizedik 
osztályt már Mezőtúron kezdtem a 
Református Kollégiumban és itt is 
érettségiztem 2018-ban. Érettségi 
után úgy döntöttem dolgozni kez-
dek és levelező tagozaton kezdem 
majd el a felsőoktatási tanulmá-
nyaimat. Ekkor jött egy váratlan 
lehetőség és a Mezőtúri Városi 
Televízió szerkesztő-riportereként 
kezdtem el dolgozni. Ennek már 
több mint 2 éve. Nagyon szeretem 
a munkámat és ezúton rájöttem mi 
érdekel a leginkább. Jelenleg az 

egri Eszterházy Károly Egyetem 
levelező tagozatos hallgatója 
vagyok televíziós műsorkészítő 
szakon.  

- Mit tartasz eddigi legnagyobb 
sikerednek mire vagy a legbüsz-
kébb?

Sz.D.: - A legnagyobb sikerem-
nek eddig azt tartom, hogy sikerült 
megtalálnom, azt, amit szeretek 
csinálni és elindulhattam a tanulás 
útján. Ez számomra azért volt 
kissé komplikált, mert engem ren-
geteg minden érdekel és sokáig 
nem tudtam eldönteni mi illik hoz-
zám a leginkább. Most már tudom. 
Számos apróbb sikerem volt eddig 
az életem során, de büszke legin-
kább akkor leszek, ha már a 
kezemben tarthatom a diplomám.

- Mi az életfilozófiád?
Sz.D.: - „Ha az út akadálymentes 

valószínűleg nem vezet sehova” – 
Frank A. Clark. Meggyőződésem, 
hogy az akadályok, nem kudarcok, 
hanem leckék, amelyeket teljesíte-
nünk kell, hogy tovább léphessünk 
a következő szintre. 

- Mik a terveid és a céljaid a jövő-
ben?

Sz.D.: - Rövidtávú célom egyér-
telműen a vizsgáim sikeres teljesí-
tése. A hosszútávú céljaim között 
pedig több szakirányú végzettség 
megszerzése is szerepel.

- Miért szeretsz Mezőtúron élni?
Sz.D.: - „Lázadó” kamasz kor-

szakomban úgy éreztem szeret-
ném nagyobb városban kipróbálni 
magam, azonban az idő 
előrehaladtával ez a vágyam szé-
pen lecsillapodott és már örülök, 
hogy végül a biztonságos szülővá-
rosomban maradtam. Ide kötnek a 
szeretteim, az emlékeim és itthon 
tervezem a jövőmet. Úgy gondo-
lom, városunk fejlődik és a fiatalok 
is megtalálhatják a számításaikat.

Miskolczi Adrienn

Tisztelt Mezőtúri Vállalkozók!
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

Idén 17. alkalommal szervezi 
meg a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége (VOSZ) 
megyei elnöksége a Területi Prima 
Gálát, ahol átadják a megyei Prima 
Díjakat. 

A 30 jelölt egyike - Mezőtúr 
várost egyedüliként képviselve - 
Prof. Dr. habil. Vizdák Károly, ny. 
egyetemi tanár, a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa, aki a 
„Magyar Tudomány” kategóriában 
javasolt 3 fő között szerepel.

Nagy dicsőség lenne Mezőtúr 
városának, ha a város lakói közül 
is kikerülne döntős vagy díjazott 
személy. Ezért kérjük, hogy szava-
zataikkal támogassák a középdön-
tőbe jutott Dr. Vizdák Károlyt, aki 
1975-től oktatója-kutatója volt a 
mezőtúri főiskolai karnak, majd 
jogutódjainak!

Hogyan is lehet szavazni?
Voksolni csak az Új Néplapban 

2021. április 30-ig többször is (az 
előző évek tapasztalatainak figye-
lembe vételével várhatóan még 
legalább 10 alkalommal!) megjele-
nő, eredeti, szabályosan kitöltött 
szavazószelvénnyel lehet. Mivel a 
helyi hírlapértékesítő hálózat igen 
alacsony példányszámot kap 
naponta, ezért kérjük az előfize-
téssel rendelkező újságolvasók fel-
tétlen részvételét a szavazásban! 
Miután a szavazás a szavazó nevé-
nek feltűntetése nélkül történik, 
célszerű a szavazólapokat otthon 

összegyűjteni, így azokat csak egy 
alkalommal kell elvinni a gyűjtő-
helyre, legkésőbb 2021. május 5-ig. 
Ez azt jelenti, hogy egy személy 
még több mint 10 szavazólapot is 
leadhat a határidő leteltéig. 

A szavazatok összegyűjtését és 
a szervező VOSZ megyei elnöksé-
géhez történő eljuttatását (határ-
idő: 2021. május 15.) a „Túri 
Kamra” vállalta. Ezért kérjük, hogy 
a szabályszerűen kitöltött szavazó-
lapjaikat az üzlethelyiségükben 
elhelyezett szavazóládába dobják 
be! 

A jelölt rövid bemutatása:
Dr. Vizdák Károly (1950), okle-

veles agrármérnök, okleveles mg-i 
kutató-szakmérnök, egyetemi 
tanár, kandidátus. Oktató és kuta-
tó tevékenysége mindvégig (1975-
től) Mezőtúrhoz kötötte (21 évig 
tanszékvezető, 6 évig tudományos 
főigazgató-helyettes) a kiterjedt 
hazai és nemzetközi szakmai kap-
csolatokkal rendelkező szakem-
bert. Összesen több mint 6000 fő 
főiskolai, egyetemi és PhD hallgató 
gazdasági ismereteinek gyarapítá-
sában és szemléletének formálásá-
ban van szerepe. Szakmai mun-
kásságát több mint 150 hazai és 
nemzetközi tudományos publiká-
ció (illetve több mint félszáz hazai 
és külföldi konferencia-előadás) 
valamint rangos állami és szakmai 
díjak fémjelzik. (Többek között a 
Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt és a JNSZ Megyei 
Tudományos Díj stb. birtokosa.) 
Vallja, hogy akarattal, kitartással 
és hittel vidéken élve is el lehet 
jutni magas tudományos és szak-
mai berkekbe (MTA Agrár-
közgazdasági Bizottsága, MTA-AKI 
angol nyelvű folyóiratának szer-
kesztőbizottsága, FVM K+F pályá-
zatok szakminiszter által kineve-
zett zsűrije stb.).

Várjuk szavazataikat!

Miskolczi Adrienn 

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

2021 Nőnap

Itt a nőnap-köszöntő, az én fejem meg ettől fő.
Üdvözlésünk nem az első, nem a második, engem ez bátorít.

Nem vagyok én csélcsap, nőnapunk az szép nap.
Lányok, lányok, Benneteket puszilnálak 100-szor is,

köszöntéstek mámorít.

(Sólyom Lajos)
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Emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc
hőseire

Mint ahogy az elmúlt évben, saj-
nos a továbbra is fennálló vírus-
helyzet miatt idén is online formá-
ban tudjuk megünnepelni március 
15-ét. Engedjék meg, hogy az újság 
hasábjain idézzem fel néhány idé-
zettel, naplóbejegyzéssel a magyar 
nemzet történelmének egyik leg-
fontosabb eseményét, tisztelegve a 
hősök előtt.

„Hisz a föld közeledik a naphoz.
Minden ember kibeszéli, amit 

szívén hordoz. A legféltettebb tit-
kokat. Aki gyűlölte a 
nagyoknagyjait, kikiabálja azt az 
utcán; s aki szeretett valakit titok-
ban, megcsókolja szeretőjét az 
utcán.

S a föld még mindig közeledett a 
naphoz.

Március tizenötödike volt. Az 
alkotmány kihirdetésének napja. A 
sajtószabadság napja.

Száz új hírlap keletkezik egy-
szerre; fennhangzó nevű, büszke 
jelszavú hírlapok, miknek neveit a 
reményteljes fiatalság, az utcai 
gyerkőcök árulva hirdetik a vásá-
ros népnek. Millió röpív száll 
kézrül kézre, csoportoktul olvasva 
az utcaszögleteken.”
(Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

részlet)

Petőfi Sándor hivatkozott 1848. 
március 17-én kelt naplójegyzet-
ében arra, hogy a bekövetkező fej-
leményeket ő már előre látta: 
„Évek óta csaknem kirekesztőleges 
olvasmányom, reggeli és esteli 
imádságom, mindennapi kenye-
rem a francia forradalmak történe-
te, a világnak ez uj evangyelioma, 
melyben az emberiség második 
megváltója, a szabadság hirdeti 
igéit... A tűzokádó hegy közepébe 
kellene tollamat mártanom, hogy 
napjaimat, napjaim gyötrelmeit 
leírhassam! Igy vártam a jövendőt, 
vártam azt a pillanatot, melyben 
szabadsági eszméim és érzelme-

im... elhagyhatják a börtönt, 
kinszenvedésök helyét... vártam e 
pillanatot; nemcsak reméltem, de 
bizton hittem, hogy el fog jőni. 
Tanubizonyságaim erre a költemé-
nyek, melyeket több mint egy év 
óta írtam. Nem okoskodás után, de 
azon profétai ihletből – vagy ha 
ugy tetszik, nevezzük állati ösz-
tönnek – mely a költőben van, vilá-
gosan láttam, hogy Európa napon-
ként közeledik egy nagyszerű, erő-
szakos megrázkodáshoz. Ezt több-
ször leírtam, még többeknek 
elmondtam. Senki sem hitte jöven-
dölésemet, sokan kinevettek érte, 
átaljában ábrándos golyhónak 
neveztek, de azért folyvást élt ben-
nem ama hit, s ugy voltam, mint az 
állatok a földindulás vagy napfo-
gyatkozás előtt.”

„Levettük a gyászt, ünnepeljük
Az új életnek ünnepét,
Ne féljetek: e nép ruhája
Nem lesz többé setét!
Ez ünneplés szent mámorában
Engem két jó barát követ;
Ösméritek e két barátot,
A bort s az éneket?
Áldott szabadság, ének és bor
Dicsően összeilletek!
Tiétek éltem, – mind halálig,
Tüzeljetek, tüzeljetek!”

(Tompa Mihály: Ünnep
részlet)

„A márciusi fellángolás (...) böl-
csője volt a magyar alkotmánynak 
s éppen ezért sírig tartó kötelessé-
ge minden ma gyar embernek, 
hogy a szabadság ébredésének 
emlékét, mely csodálatosan össze-
esik a tavasz ébredésével, minden 
évben kegyelettel megülje. Csak 
igy érhetjük el, hogy az utódok 
soha szem elől ne téveszthessék 
dicső őseik érdemeit.”

(Cinkotai Nagy Ince)
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Mese Kicsiknek

Zelk Zoltán: Tavaszi mese

Szellőcske a tengeren túlról jött; 
együtt szállt a felhőkkel. A hosszú 
úton barátságot is kötöttek egy-
mással, és sok mindenről elbeszél-
gettek.

– Én megöntözöm a göröngyös 
földet – mondta a felhő. – Várnak is 
már az emberek.

– Hát még engem! – dicsekedett 
a kis Szellőcske. – Nagy öröm az én 
érkezésem. Mert én üzenetet 
hozok a fecskéktől meg a gólyák-
tól!

Így beszélgetve röpködték át a 
hegyeket, völgyeket. Amikor az 
első faluhoz értek, elbúcsúztak 
egymástól.

– Ki-ki a maga dolgára – mondta 
a felhő méltóságosan, s már suhant 
is a mezők felé.

– Sok szerencsét! – kiáltott utána 
Szellőcske.

Amint egyedül maradt, elgon-

dolkozott: kihez is menjen előbb? 
Az ereszaljához vagy a kémény-
hez? Mert a gólya is, a fecske is 
megígértette vele, hogy az ő ottho-
nát keresi fel előbb. Míg így töpren-
gett, egyszerre csak egy kéményt 
vett észre.

– Ha már itt vagyok a kéménynél 
– gondolta magában –, hozzá 
megyek előbb.

Oda is szállt tüstént. Szép jó reg-
gelt kívánt, s elmesélte, milyen 
messziről jött, s hogy üzenetet 
hozott a gólyától. Elbúslakodott a 
kémény.

– Jaj, ne szomoríts, nem tudod, 
milyen beteg vagyok, alig állok a 
lábamon. Nemsokára lebontanak, 
s a gólya hiába keres engem.

Olyan szomorú volt, hogy 
Szellőcskének kellett vigasztalnia:

– Ne búsulj, majd én elmesélem 
a gólyának, milyen jó szívvel vagy 
hozzá.

Föl is vidult a kémény, mert hir-
telen eszébe jutott valami:

– Van a gazdámnak egy nagy 
kertje a falu végén, van abban egy 
óriási szénakazal. Mondd meg a 
gólyának, telepedjen oda. És gon-
doljon néha rám is – tette hozzá 
sóhajtva.

Szellőcske megsimogatta a 

kéményt és továbbrepült. Egy 
kopott kis ereszaljánál megállt. – 
Ez lesz az – gondolta –, a fecske 
úgy magyarázta, hogy előtte egy 
diófa, mögötte egy eperfa.

Odaköszönt hát az ereszaljának.
– Honnan jössz, Szellőcske? – 

kérdezte az tőle.
– Találd ki.
– Tán valami örömhírt hozol, 

hogy olyan víg vagy?
– Azt én!
– Bajosan hozhatsz már nekem 

örömhírt. Öreg vagyok és beteg, 
nemsokára összedűlök.

– Pedig a fecske üzent néked. 
Azt üzeni, hogy útban van hazafe-
lé, s alig várja, hogy láthasson 
téged.

Szomorú lett erre az ereszalja.
– Nem érem én már azt meg – 

sóhajtotta. – De várj csak! Átszólok 
a testvéremnek, az sokkal fiatalabb 
nálam, s mindig azon búsul, hogy 
sose volt még fecskelakója. Ott 
aztán olyan szállása lesz, hogy 
csak no!

Úgy is lett. A szomszédban egy 
szép kis új ház fehérlett ki az 
udvarból, frissen volt meszelve, s 
az ablakdeszka meg az ereszalja 
szép zöldre festve.

– Akarsz-e fecskelakókat? – kiál-

tott át az öreg ereszalja.
– Hogyne akarnék! – örvende-

zett a fiatal, és vele örült a kerítés 
melletti bodzabokor is.

– Jönnek a fecskék, jönnek a 
fecskék… – susogta vékony kis galy-
lyaival boldogan.

Nem volt már szomorú az öreg 
ereszalja sem. Örült ő is, hogy a 
szomszédból áthallatszik majd a 
fecske csicsergése, s mégsem lesz 
olyan elhagyott öregségében. De 
örült a diófa s az eperfa is, hogy 
mégiscsak fecske hintázik az ágai-
kon.

– Látod, Szellőcske – mondta 
most az öreg ereszalja –, nem hiába 
hoztál hát üzenetet. Menj a fecske 
elé, s mondd meg neki: siessen, 
hozza magával a tavaszt és a nap-
sugarat, mindnyájan tárt karokkal 
várjuk.

Szellőcske megsimogatta az öreg 
eresz alját, megsimogatta a fákat is, 
aztán nekilendült a levegőnek. 
Meg se állt, amíg a fecskével nem 
találkozott, s aztán együtt szállt 
véle hazafelé.

Vidámabb lett az élet mindenütt, 
örültek kertek és ligetek, s többet 
mosolyogtak az emberek is.

Egy kis fejtörő a Nagyobbacskáknak Sudoku Mindenkinek
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Kövessen bennünket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

(Fényképek, meghívók, plakátok)

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

Lapzárta: 2021. március 17. (szerda) 15.00 óra

Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az 
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkár-
ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll 
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A 
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem 
vállalunk.

ELHUNYTAK

Fadgyas Sándorné Fróna Rozália élt 91 évet

Bíró Lajos élt 52 évet

Szűcs Márton Miklós élt 34 évet

Szecsei István Lajos élt 77 évet

Oláh Antalné Kaszanyi Margit élt 77 évet

Balogh Ferenc élt 70 évet

Jávorcsik Sándorné Nagy Margit Róza élt 74 évet

Kiss János élt 83 évet

Csató Andrásné Gulya Erzsébet élt 87 évet

Szécsi Sándor élt 65 évet

Varga Istvánné Molnár Róza Irén élt 78 évet

Soós Julianna élt 90 évet

Kovács Sándor élt 77 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Március 12-18-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044

Március 19-26-ig:
Pink Patika 
Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9-11. 
Tel: 06/56-550-445

Állatorvosi ügyelet

Március 13-14-15-ig: 
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30/239-934

Március 20-21-ig: 
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 7.
Tel: 06/30/978-2286

Ü G Y E L E T E K

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.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

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

Bálint Hunor
(Török Eszter)

Tisztelt Olvasónk!

Köszönjük az eddig beküldött 
gyönyörű babaképeket!

Továbbra is várjuk a családba 
érkező újszülöttek képét

névvel, és az anyuka nevével 
ellátva a Közösségi Ház 

facebook oldalára,vagy az 
ujsag@mkskft.hu e-mail 

címre.

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


