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Városi közéleti lap

Megjelenik kéthetente

Szennyvízcsatorna - hálózat építés a Regáléban
Több mint húsz, a Regáléban élő család álma
válhat az idei esztendőben valóra

Ingyenes

„Süvegemen nemzetiszín rózsa” – Emlékezés
a március 15-i hősökre
„Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;
Ne félj, babám, nem megyek
világra:
Nemzetemnek vagyok katonája.”
(Arany János: Nemzetőr-dal
részlet)

A tervezett beruházás a városrész Kávási Sándor, Rövid és a
Mészáros utcákban lakókat érinti.
A probléma fennállása több mint
három évtizedre nyúlik vissza. Már
akkoriban, amikor még a Vízműnél
dolgoztam felvetődött a szennyvízcsatorna hálózat megépítésének
szükségessége. A probléma megoldását mindig is szívügyemnek
tekintettem és tekintem, polgármesterként a műszaki terveket már
2011-ben elkészíttettem. Sajnos az
eltelt
évtizedekben
az
Önkormányzatnak erre a beruházásra nem volt rendelkezésre álló
forrása. Most napjainkban a megvalósításra azért nyílhat lehetőség,
mert az üzemeltető TRV Zrt. által
fizetett bérleti díjból tudjuk finanszírozni. A jelenlegi jogszabályi
háttér alapján a víziközmű-vagyon

az Önkormányzatunk tulajdonában van, melyet a TRV Zrt. üzemeltet. Az üzemeltetőnek a tulajdonos
Önkormányzat felé bérleti díjat kell
fizetnie. Az Önkormányzat a kapott
bérleti díjat kizárólag a víziközművagyon felújítására, fejlesztésére
fordíthatja.
Jelen pillanatban ott tartunk,
hogy a kivitelező kiválasztására irányuló eljárást készítjük elő.
Amennyiben ez a folyamat sikerrel
lezajlik, akkor a kivitelezési munkák az év második felében megvalósulhatnak.
Amikor a témában új fejlemények lesznek, akkor arról tájékoztatni fogom Önöket.
Herczeg Zsolt
polgármester

Az 1848-49-es Forradalom- és
Szabadságharc 173. évfordulója
alkalmából idén online formában
került sor a városi megemlékezésre. A Himnusz elhangzása után
Herczeg Zsolt polgármester mondta el ünnepi köszöntőjét, melyet
Liszi Melinda és Nagy Róbert, a
békéscsabai Jókai Színház színművészeinek műsora követett. A
szenvedélyesen előadott versek-

kel, népdalokkal, megzenésített
költeményekkel méltón emlékeztek a magyar történelem egyik legfontosabb eseményére.
A kegyelet, az emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezésére
nem szervezett formában, egyénileg volt lehetőség.
Miskolczi Adrienn

Jól halad az oltás Mezőtúron
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mezőtúr és vidéke
Jól halad az oltás Mezőtúron

Az elmúlt hetek folyamatos és
szervezett munkájának köszönhetően jól haladnak az oltások
városunk házi orvosi rendelőiben
és a Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézetben is.
A 2021. március 19-én beérkezett
adatok alapján eddig több, mint
2900 mezőtúri lakos kapott védőoltást, ami azt jelenti, hogy a város
lakosságának 17%-a már oltottnak
számít, amely az országos átlag
felett van. A beoltottak közül több,
mint 920 fő a második oltást is megkapta városunkban, országosan
pedig délután a beoltattak száma
átlépte a 1,6 millió főt.
Mezőtúron 8 háziorvosi körzetben oltanak orvosaink, akik március 19-i adatok alapján 2160 főt oltottak be, ezen felül a Mezőtúri Kórház
és Rendelőintézetben további 740
mezőtúri lakos kapta meg a koronavírus elleni vakcinát.
Kórházunk oltópontjain a mezőtúri lakosokon felül a térség 29 háziorvosi körzetéből fogadnak és
kezelnek lakosokat. Így például
Cserkeszőlő, Tiszaföldvár, Túrkeve
stb.
A kórházban a rendelkezésre álló
oltóanyag mennyiségtől függően

akár 7 oltóponton is tudnak egy
napon egyszerre oltani. Ez is jól
tükrözi azt, hogy az ott dolgozók
milyen rendkívüli munkát végeznek.
Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani minden egészségügyi és
szociális dolgozónak, akik részt
vesznek az oltások szervezésében
és lebonyolításában. Külön szeretném megköszönni az áldozatos
munkát a kórházban dolgozó orvosainknak, ápolóinknak, háziorvosainknak és asszisztenseiknek, akik
minden nap fáradhatatlanul, erőn
felül végzik munkájukat.
Az oltásra regisztrálhatnak a
https://vakcinainfo.gov.hu/ oldalon.
A vírushelyzettel kapcsolatban az
alábbi honlapon tájékozódhatnak:
https://koronavirus.gov.hu/
Kérem Önöket, vigyázzanak
magukra, vigyázzunk egymásra!

Herczeg Zsolt
polgármester
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„A legszebb konyhakertek” program 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőtúr Város Önkormányzata
(5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.)
fordulós, nyilvános pályázatot ír ki
2021. május 1-jétől kezdődően a
Mezőtúr belterületén elhelyezkedő, 2361 hrsz-ú, 8 ha 1854 m2 területű, kivett tó, közpark, játszótér,
kerékpárút megnevezésű Ligeti tó
5,5 ha vízfelületének Mezőtúr
Város Önkormányzatát megillető
halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján történő hasznosítására 2030. december 31-ig.
A pályázati kiírás megtekinthető: www.mezotur.hu honlapon.
Az ajánlat benyújtásának
határideje: 2021. április 16. napján
12:00 –ig
A pályázati ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város

Önkormányzata
Titkárság,
Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 7.
szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr,
Kossuth Lajos tér 1.
Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr
Város Önkormányzata Képviselőtestülete az ajánlatokat az ajánlati
kötöttség ideje alatt bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
Mezőtúr Város Önkormányzata
fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Herczeg Zsolt
polgármester

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Nem veszélyes hulladékbegyűjtés Mezőtúron

Társaságunk évek óta, a Mezőtúr
Város Önkormányzatával kötött
közszolgáltatási szerződésben és a
Belügyminisztérium által finanszírozott közfoglalkoztatási programban foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közfeladaton belül folyamatosan végzi az
következő tevékenységeket:
- illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása;
- közterületen elhagyott hulladék
feltakarítása;
- köztéri szemétgyűjtők rendszeres ürítése, a sérült, megrongálódott szemétgyűjtők javítása, cseréje, az eltűnt szemétgyűjtők pótlása.
Jelenleg, több mint 100 db közterületen található gyűjtőedény található városunkban, melynek közel a
felét (46db) a tavalyi év folyamán
sikerült pályázati forrásból elhelyezni. A Hortobágy-Berettyó gátján
is nagy szükség lenne hulladékgyűjtő edényekre, de eddig minden

kihelyezett kukánkat vagy ellopták,
vízbe dobták vagy pedig teljesen
használhatatlanná rongálták. Ezért,
kísérleti jelleggel vandálbiztos és
zárral ellátott gyűjtőedényeket tervezünk kihelyezni.
A városi hulladékgyűjtők karbantartását a frekventált helyekről
(Kossuth tér, Szabadság tér, Dózsa
Gy. út mindkét oldala) hetente
háromszor, míg a többi területen
hetente egyszer ürítjük és zsákokkal töltjük fel. Sajnos, folyamatosan

tapasztaljuk, hogy a tisztítást követően, a hulladékot nem az edénybe,
hanem mellé dobálják, ezért minden fórumon kérjük a lakosságot,
hogy használják a kihelyezett edényeket.
Mezőtúr közigazgatási területén
belül a külterületi hulladék elszállítását Mezőtúr Város Önkormányzata
szerződéses kereten belül az NHSZ
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit
Kft-vel végzi, amiben Társaságunk
kézi illetve gépi munkaerővel vesz
részt. Sok esetben a külterületi
hulladékgyűjtőszigetek edényei
mellé illegálisan lerakott hulladékot
tesznek, melynek összegyűjtésében rakodásában szintén segítünk
kézi, és ha szükséges gépi erővel is.
Havonta több mint 10 tonna szemét
keletkezik városunk közterületein
és az illegálisan kialakult külterületi hulladéklerakókon, melynek
elszállításában és összegyűjtésében
veszünk részt. A lakosság részére

pedig munkanapokon lehetőség
van nem kommunális hulladék
(zöldhulladék) térítésmentes elhelyezésére 5400 Mezőtúr, Kávási S.
u. 52. szám alatt található hulladékudvar előtt található konténerben.
Pályázatot nyújtottunk be kilenc,
eddig hulladéklerakóként használt
közterületi helyszín kamerával történő megfigyelésére, valamint az
ott felgyülemlett hulladék elszállíttatására illetve megtisztítására.
Sikeres elbírálás esetén, reményeink szerint érzékelhető módon
javul majd a település tisztasága,
közterületeinek rendezettsége.
Kiemelt feladatunk összesen hat
helyszínen, a közterületeken levő
játszóterek tisztántartása, folyamatos ellenőrzése. A jelenlegi helyzet
miatt, mivel sokan látogatják városi
játszótereinket, fontos számunkra,
hogy napi rendszerességgel takarítsuk és a játékok állapotát is leellenőrizzük. Ezúton is kérjük Önöket,
amennyiben rendellenességet, illetve hibát tapasztalnak, jelentsék
központi
email
címünkön
(intezmenyellato@mturiellato.hu)
vagy a központi telefonszámunkon.
(0656350037).
Köszönjük együttműködésüket
és a fentiek figyelembevételével
ügyeljünk környezetünk tisztaságára!

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
2021. március 12-én a kedvező időjárási viszonyoknak valamint a vízállásnak köszönhetően újra megkezdte az utasok szállítását a MezőtúrSzarvas között közlekedő komp. Márciusban reggel 7:00 és délután 17:00
között igény szerint közlekedik. A szolgáltatás 12:00-12:30 között szünetel.
Mezőtúr Város Önkormányzata sikeres pályázati forrásából tavasszal felújításra kerülnek a parti létesítmények (csörlőház, utasWC) valamint a működéshez szükséges eszközök is beszerzésre kerülhettek.
A Zrínyi u. 1.sz. alatt található Zrínyi Konyhán a kialakult helyzetre való
tekintettel folyamatosan készítjük az igénylők és rászorulók részére a gyermekek ebédjét, összesen 450 adagot naponta.
Társaságunk a város csapadékelvezetésében fontos szerepet játszó
átemelő szivattyúinak (Hídszegi, Háromrózsa, Vásárhelyi P. út 7., Csalaközi,
Cs.Wágner J. úti) karbantartását, gazolását, hulladékmentesítését, dugulás
megszüntetését folyamatosan végzi. Ezzel összhangban megtörtént az
Akasztó-ér medrének és partszakaszának gaztalanítása, takarítása is.
Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanok előtt levő csapadékvíz-elvezető árkokat rendszeresen takarítsák.
Márciusban két munkanap alatt megvalósult a XXI. út, XXII. út, XXIII. út,
Pipacs u. és a Kert u. földprofiljának gréderrel történő kiegyenlítése, és az
árokprofilok karbantartása.

A Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda sportági igazolással rendelkező sportolók részére edzés céljából az erről szóló kormányrendelet
visszavonásáig látogatható.
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Veres Kálmán szobrászművész – Portré

A napokban egy kellemes telefonbeszélgetésben volt részem a
mezőtúri származású szobrászművésszel, Veres Kálmánnal,
akit eddigi munkásságáról, szakmai tapasztalatairól kérdeztem,
és akinek alkotása a tavaly az
Országgyűlés Szabad György
Irodaházában
felállított,
a
Széchenyi-díjas történész, akadémikus bronzmellszobra is.
- Kérem, meséljen mezőtúri kötődéséről.
V. K.: - Mezőtúron születtem, ott
töltöttem gyermekkoromat, végeztem el első iskoláimat, és bár elég
korán eljöttem onnan, a rokonság
máig odaköt engem.
- A Magyar Képzőművészeti
Főiskolán tanulta ki a szobrászmesterséget, és az úgynevezett
viaszveszejtéses technika jellemző
munkáira. Mit jelent ez pontosan?
V.K.: - Ez egy öntészeti technológia, nagyon sokan alkalmazzák. A
klasszikusan agyagból, gipszből
elkészült szobrokról egy viaszkópia készül, melyet beágyazunk egy
gipszes masszába, kiégetjük, s a
keletkezett üregbe bronzot öntünk.
Nagyobb felületi érzékenységű és
bonyolultabb alkotásokat lehet
ezzel a technikával elkészíteni.

– Hogy jelent meg az Ön életében, hogy ezzel szeretne foglalkozni?
V. K.: - Igazság szerint nem
tudom…így sodort az élet. Fazekas
családból származom, mely szakmát én is kitanultam, gyakoroltam
is, de - őszintén szólva - festőművész akartam lenni. Találkoztam
ott, Mezőtúron egy idősebb rajztanárral, aki viszont kijelentette,
hogy a rajzaim alapján belőlem
soha nem lesz festőművész, mint
inkább szobrász. Természetesen
ezt akkor nagy sértődéssel fogadtam, és lássuk, most itt tartok,
tehát maximálisan igaza lett.
- Milyen témákat dolgoz fel,
mivel szeret foglalkozni a szobrászaton belül?
V. K.: - Nagyon szeretem a mitológiát, a vallástörténetet, és a mindennapok embereit, akik szembejönnek velem az utcán. Rengeteg
téma hever előttem, tehát nem kell
messzire menni. Klasszikus figurális szobrásznak tartom magam.
– Van példaképe, akinek a munkája inspirálja Önt?
V. K.: - Ma már nem nagyon van,
de kezdetben Rodin munkássága,
mert ő egy nagy újító volt a maga
szakmájában. Megfogott a gondolkodásmódja, a bátorsága.
– Mi a célja munkájával, mit szeretne átadni az alkotásaival?
V. K.: - Ez egy nagyon nehéz kérdés…leginkább bemutatni a mindennapi élet gyötrődéseit, hiszen
nemcsak szépség létezik.
– Honlapján olvasható, hogy számos kiállítása volt az elmúlt években. Melyik munkájára a legbüszkébb?
V. K.: - Természetesen minden
munkámra büszke vagyok, de ha

Idézet a mindennapokra
Életünk során sok mécsest kapunk,
melyek lángját életben kell tartanunk; a szeretet, a remény,
a hit, a jóság és az erő lángjait.
De a legfontosabb, hogy az ÉLNI AKARÁS lángját őrizzük meg!
Hogy ne csak átevickéljünk az életen,
hanem ÉLJÜK is azt meg tiszta szívből, itt és most!

ki kell emelnem egyet, az a diplomamunkám volt: a Pannonhalmi
Főapátság Népbejáró Bronzkapujáról
készítettem bronzszobrot. Azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, mely ritkán adatik meg egy
művész számára.
- Számos köztéri alkotás fűződik
az Ön nevéhez, illetve tavaly adták
át az Országgyűlés Szabad György
nevét viselő irodaházát, melyben a
Széchenyi-díjas történész, akadémikus, a rendszerváltozás utáni
első
szabadon
választott
Országgyűlés egykori elnökének
bronzmellszobra is az Ön kezeinek
munkáját dicséri…
V. K.: - Ez egy többfordulós,
meghívásos pályázat volt, melyben
nekem kedvezett a szerencse. A

hozzátartozók figyelemmel kísérték a munkát, és nehéz is volt a feladat, hiszen nagyon sokan ismerték Szabad Györgyöt. Fotókon, felvételekről láttam őt, és úgy visszaadni a szobron keresztül Őt, ahogyan én láttam, és ahogy az ismerősök emlékeztek rá, nem volt
könnyű, de sikerült megalkotni.

- Ön szerint manapság milyen
szobrásznak lenni?
V. K.: - Én is azok közé a művészek közé tartozom, akik ebből
élnek meg, és nehéz azt a piaci
szegmenst megtalálni, ahonnan
pénzt tudna az ember keresni. A
szakma alapjában véve felhígult,
leginkább a díszítő jellegű munkák
kerültek előtérbe, melyeket én nem
nagyon kedvelek, mert hiányzik
belőlük a valós tudás. A sikeresség
és a tehetség nem feltétlenül jár
kéz a kézben. Mint minden területen, itt is folyamatos a tanulás, persze vannak rutinos részek, mégis
állandó tanulást igényel akár technológiai,
technikai
szinten.
Figyelemmel kell kísérni a hasonló
gondolkodást képviselők munkáját
is, hiszen sokat lehet egymástól is
tanulni.
- Mik a céljai, az elképzelései a
jövőt tekintve?
V. K.: - Egy nagy kiállításra
készülök, amihez már az anyag is
összeállt. Mindezt Budapesten szeretném megszervezni, és remélem,
jövőre vagy az azt követő évben
meg is valósulhat.
Veres Kálmán szobrászművész,
a Kossuth Lajos Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
egykori diákja 2009-ben régi iskolája fennállásának 100. évfordulója
alkalmából díjat alapított a képzőművészet terén tehetséges diákok
számára. A díjat minden évben az
a tanuló nyeri el, aki az adott tanévben a legkiemelkedőbb alkotásokat hozta létre. Szerkesztőségünk
nevében szívből gratulálok eddigi
munkájához, és a továbbiakhoz
kívánok sok erőt, jó egészséget!
Miskolczi Adrienn
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„Óh élet! szent feltámadás!” – Az újjászületés időszaka

A hagyományok szerint a farsangi időszakot a nagyböjt követi egészen Húsvétig, és a tavasz ébredésével a télen begubózott lelkünk is
most már kibontakozni szeretne.
Az elkövetkező hetek a feltámadás
és újjászületés jegyében telnek,
hiszen tudjuk jól, hogy a Húsvét
Jézus Krisztus feltámadásának és
vele az emberiség megváltásának
ünnepe:
„Amikor elmúlt a szombat,
Mária Magdolna, Mária, Jakab
anyja, és Szalómé illatszereket
vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora
reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek:
„Ki fogja elhengeríteni a követ a sír
bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Amint
bementek a sírba, jobbról egy fehér
ruhába öltözött ifjút láttak, amint
ott ült. Megrémültek. De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a
keresztre feszített názáreti Jézust
keresitek. Feltámadt, nincs itt!
Nézzétek, itt a hely, ahová tették!
De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek
megy Galileába, ott majd látjátok,
amint mondta nektek.” Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt.

Félelmükben senkinek sem szóltak
semmiről.” (Biblia Mk 16,1-8 –
Jézus feltámadása)
Vallási szempontból tehát a
Húsvét és a hozzá kapcsolódó
ünnepkör a kereszténység egyik
legfontosabb időszaka, bár egyes
írások szolemnisz típusú ünnepnek írják, amikor is inkább az
elmélyült gondolkodást helyezik
előtérbe. Többek között Milkovits
István Húsvéti beszélgető írásában
is részletesen elolvasható a farsangtól egész Pünkösdig tartó időintervallum minden fontos momentuma, és ahogy az előbb is írtam,
Pünkösdig, ugyanis „a húsvéti időszak Szentháromság-vasárnapig
tart, ez a pünkösd utáni vasárnap.
A szorosabban vett húsvét még egy
hétig tart, és fehérvasárnappal ér
véget. A húsvét utáni vasárnapot
azért nevezik fehérvasárnapnak,
mert az ókorban a felnőtt keresztelkedőket húsvétkor (ld. keresztvízszentelés) keresztelték meg. A
keresztség felvétele után fehér
ruhába öltöztek, és ezt egy hétig
viselték. Utoljára fehér vasárnapon
jelentek meg egységesen fehérben,
aztán már mindenki olyan ruhát
vett magára, amilyenje volt.
Tréfás népi elnevezés a húsvét
utáni péntek. Kutyaijesztőnek hívják. Szegény kutyák, a hosszú

Locsolóvers húsvétra
Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokatvárni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ alánynak,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.
Olyan lesz az arcuk tőle, mint a hamvas virág,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül az egészvilággal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!

nagyböjt alatt igencsak nélkülözték a finom húsos-csontos ételmaradékokat. Egyszer csak eljött a
húsvét, és vele számukra is megjelent a terülj-terülj asztalkám. Aztán
itt a péntek, amikor szintén nincs
hús a konyhában. Mit tudhatja azt
egy kutya, hogy meddig fog ez még
tartani?”
A húsvét – mint ahogy nevében
is benne van - elnevezés a böjti időszak végére utal, mert ekkor lehet
újra húst enni. A húsvét vasárnapi
szertartásnak része a húsvéti ételek
(bárányhús vagy sonka, kalács,
tojás, bor) megáldása. A szentelés
után siettek haza, mert a néphit
szerint a lemaradó még abban az
évben meghal, míg az elsőnek

locsolkodás szokására utalva - vízbevető, vízbehányó hétfőnek is
nevezték. A nap a fiatal lányok és
legények mulatságainak egyik legfontosabb alkalma, igazi tavaszünnep volt szabadban töltött szórakozással. Az ünnepen országszerte
húsvéti
bálokat
rendeztek.
Emlékszem, kislányként szépen
kiöltöztem, édesanyámmal előző
nap tojásokat színeztünk, díszítettünk, ő süteményt sütött, és húsvét
vasárnap is, de leginkább hétfőn
vártuk a locsolókat, akik rendszerint úgy meglocsoltak minket
„pacsuli”-szagú kölnieikkel, hogy a
nyakunkig csorgott, és napokig
illatoztunk. Manapság is hasonló
történik, bár egyre többen inkább

hazaérő első lesz az aratásban. A
szentelt étel maradványainak
varázserőt tulajdonítottak: a tojás
– ami ugye az újjászületést szimbolizálja - héját a veteményre szórták,
a kotlós fészkébe tették vagy meghintették a vetést, hogy jégverés,
üszög kárt ne tegyen benne.
Húsvét hétfőhöz fűződő népszokás a locsolás és ennek jutalmául a festett tojás ajándékozása. A
locsolkodás alapja a víz tisztító,
termékenységvarázsló
erejébe
vetett hit.
A húsvét hétfőt régebben - a

kimozdulnak otthonról, hátrahagyva a főzéssel és sütögetéssel járó
munkákat. Bárhogyan is töltjük
majd ezeket a napokat, elsősorban
a lelki töltődés bármilyen formája
legyen a legfontosabb, mert még ha
most nehéz is mindannyiunknak, a
tavasz akkor is nagyon igyekszik
csodás napsütésével, a méhek
zümmögésével, a virágzásokkal.
Merítsünk belőlük erőt!

Válaszvers lányoknak
Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
Én is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd!

Miskolczi Adrienn
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A Böjt negyven napja vagy egy éve?

A böjt – úgy tudjuk – valamiről
való lemondás, önmagunk megsarcolása, hogy közelebb kerülhessünk Istenhez és jobban érthessük akaratát, érezzük jelenlétét. 40 nap Húsvét előtt, egyfajta
felkészülés
Nagypéntekre,
Krisztus szenvedésére, és egyfajta
részvétel benne. Imádságaink,
könyörgéseink nyomatékosítása,
Isten iránti szeretetünk bizonyítása, önmagunk megalázása Őelőtte.
Közeledve az idei böjthöz, és
azon morfondírozva, vajon mit is
adhatnék oda, miről is tudnék
lemondani, hirtelen felháborodtam önmagamban: hiszen annyi
mindenről le kellett mondanunk,
annyi mindent elvett tőlünk az
elmúlt egy év. Kissé megtépázottnak és megraboltnak éreztem
magam, tiltások és szabályok közé
szorítva, lemondatva az ölelésekről, a mosolyokról, a kézfogásokról, a közösség megtartó és emberformáló erejéről, az ünneplés igazi
fényéről és az életünk normális
medréről.
Vesztettünk életeket, életesemé-

nyeket, visszahozhatatlan, pótolhatatlan időt és minőségi időt
együtt, elengedtünk terveket és
álmokat, átterveztünk és átgondoltunk egyszer, kétszer és harmadszor is. Böjtölünk… akár akartuk,
akár nem… nem negyven napja,
hanem egy éve.
Megfosztottságunkban
mit
adhatnánk még oda? Adhat-e jó
szívvel és önként az, akitől annyi
mindent elvettek? A „Covid koldusaiként” miről kéne még lemondanunk? A felháborodást lassan
lecsillapította bennem a felismerés: Isten előtt nem KELL semmit
sem tennem, amit nem akarok, Ő
nem elvenni jött, hanem adni.
Önmagát ebben a súlyos és embert
próbáló helyzetben. Ebben a böjtben nem mi adunk, hanem Ő ad:
jelenlétét és szeretetét!
Talán egy valamiről mégis
lemondhatnánk:
az
ÖNSAJNÁLATRÓL…
Mihalináné Lipták Judit
református lelkipásztor

Én is hittem

(2021. vírusjárvány)

Én is hittem a virágokban,
És hittem a szép szavakban,
Hittem, hittem az új tavaszban,
A hozzám szóló harangokban,
Rám mosolygó Emberekben,
Ködben úszó fellegekben,
A jövőbe vetett hitben,
Hittem világ szeretetben,
Hittem a lehetetlenben,
Hogy megvalósulnak az álmok,
Hogy elérem, mire vágyok,

Aztán csendes lett a léptem,
Majdnem összeomlott minden,
De megjelent egy kisbogár,
És megjelent a Napsugár,
Most újra indulhat az élet,
Mert a remény újra éled,
Megvalósulhat az álom,
Szép lehet ez az új élet,
Ezt a Tavaszt hittel várom.
(Dr. Keresztes Károly)

2021.március 26.
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Kedves Kicsik!
Hamarosan elérkezik a húsvét, a tojásfestés, a locsolkodás ideje.
Nézzétek csak, ki van itt? A Húsvéti nyuszi. Segítsetek neki kifesteni a
tojásokat. Ha készen vagytok, mondjátok el a következő versikét úgy,
hogy közben el is mutogatjátok. Jó szórakozást Nektek!
Nyuszi fülét hegyezi,
a bajuszát pödöri,
répát eszik ropp-ropp
Nagyot ugrik: hopp-hopp!

Kedves Nagyok!
Figyeljétek a számokat. Szerintetek mi alakul ki, ha összekötitek őket?
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Isten veled, Margit!

Fekszik: Jávorcsik Sándorné
Első sor, balról: Csider István, Tóth Andrea, Búsi Zsuzsa, Kádár Edit,
Varga Mihály, Fórizs Istvánné, Kiss Imréné, dr. Halas Béláné, Garancsi
Gábor, dr. Bagdán Piroska, Uzsoki Jánosné,
Második sor: Búzi Lajos, Prohászka Ottó, Patkós Szilveszterné,
Ádám Eszter, Molnár Márta, Boldog Mária, Vadász István, Patkós Éva,
Hegedűs Annamária, Achs Károly, Csabai János
Mezőtúr város önkormányzatának lapjaként 1991 május 3-án
indult újra, az 1884-ben alapított
Mezőtúr és Vidéke. A szerkesztőség a Városi Szabadidőközpontba
került, a lap főállású újságírója
Jávorcsik Sándorné Nagy Margit
lett. Meghirdettük az állást, vészesen közelgett a pályázati határidő

és nem volt jelentkező. Margit egy
jógafoglalkozás után kopogott be
hozzám – gondoltam, az állás után
érdeklődik, de más ügyben jött.
Addig-addig lelkesítettük egymást,
hogy két nap múlva hozta a jelentkezési lapját, és ezt követően 12
évig dolgozott a helyi lap újságíró
szerkesztőjeként. A mezőtúri főis-

kola tanulmányi osztályának főelőadói státuszáról mondott le az új
állás kedvéért. Minden új volt a
városi lap szerkesztésével, terjesztésével kapcsolatban, de szenvedélyesen hittünk a tájékoztatás fontosságában, a nyilvánosság erejében. Szárnyaló gondolatok és földi
realitások vívtak egymással, hatalmas beszélgetések, olykor tüzes
viták jellemezték egy-egy szám
elkészülését, Margitot pedig a gyermeki kíváncsiság, az emberszeretet
és a lelkesedés.
Mezőtúron született 1946-ban.
Szülei az ÁFÉSZ megbecsült munkatársai voltak. Előbb az Újvárosi

Általános Iskolában, majd a Teleki
Blanka Gimnáziumban tanult.
Innen vezetett az útja a Debreceni
Agrártudományi Egyetemre. Itt
ismerkedett meg férjével, akivel a
diploma megszerzését követően
Szolnokon telepedtek le, Margit a
megyei húsipari vállalatnál dolgozott. 1984-ben két gyermekükkel
együtt költöztek városunkba. 2003tól már nyugdíjasként tevékenykedett, boldoggá tette, hogy huzamosabb ideig kalauzolhatta a Városi
Galéria kiállításainak közönségét,
segítette a képzőművészeti alkotótelep munkáját. Újságíróként jó
kapcsolatot alakított ki az egyházakkal, ami egyéni életében is
jelentős változást hozott. Isten felé
fordult! Rendszeresen eljárt az
istentiszteletekre, tagja volt a
Református Nőszövetségnek. 2021
március 12-én kísértük utolsó útjára a Felsőrészi temetőben, Éger
Ádám lelkész úr búcsúztatta.
Az alábbi – 1999 decemberében
készült - csoportképen a Mezőtúr
és Vidéke hivatalos és társadalmi
segítői láthatók. Velük együtt és
sok más tisztelője nevében én is
elköszönök Tőle! Isten veled,
Margit!
Berczeliné Boldog Mária
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Mekkora állami támogatással számolhat
egy lakásvásárlást tervező család?
Nincs könnyű dolguk a családoknak, ha a lehető legtöbbet
akarják kihozni a számos elemből álló otthonteremtési rendszerből. Bár a legutóbb januárban kibővített program rendkívül
népszerű az ügyfelek körében,
sokan nincsenek tisztában azzal,
hogyan maximalizálhatják a kedvezményeket. Az OTP Bank szakértői egy életszerű példával azt
mutatják be, hogy a legjobb eredmény elérése érdekében miként
lehet tudatos tervezéssel, a rendelkezésre álló megoldások
összekapcsolásával
minden
támogatási lehetőséget megragadni.
Egy albérletben élő háromtagú
család lakásvásárlásra készül. A
szülők második gyermeket terveznek, és kiválasztottak egy 35 millió
forintért kínált újépítésű ingatlant.
Van ötmillió forint megtakarításuk.
Szeretnék a lehető legjobban
kihasználni az otthonteremtési
kedvezményeket.

milyen konstrukciókat érdemes
kiválasztaniuk, szükség esetén
összekapcsolniuk terveik megvalósításához.
„A lakásvásárláskor a pénzügyi
tervezés azért különösen fontos,
mert becslésünk szerint a hozzánk
forduló jogosultak több mint fele
nem használja ki teljes mértékben
az otthonteremtési programban
elérhető kedvezményeket. Sokan
például nem mérik fel pontosan,
hogy ennek következtében bizonyos
esetekben, akár 3 millió forintot
meghaladó kamattámogatástól is
eleshetnek a lakásvásárláskor” –
vélekedett Kormos Zoltán, az OTP
Bank ingatlanhitelezésért felelős
vezetője.

Így lehet maximalizálni a kedvezményeket

A rendszer bonyolult, a megoldás egyszerű
Az OTP Bank arra hívja fel a
figyelmet, hogy az otthonteremtési
program összetettsége miatt már a
pénzügyi tervezés elindítása előtt
érdemes szakértői segítséget kérni.
Első körben azt kell ellenőrizni,
hogy a támogatásra pályázók megfelelnek-e a jogszabályokban lefektetett igénylési feltételeknek.
Miután ez megtörtént, a második
körben azt kell felmérni, hogy

forintot, ami meghatározott feltételekkel beszámítható önerőként. Ha
ehhez hozzáadjuk a megtakarításukat, 15 millió forinttal a számlájukon vághatnak neki a folytatásnak. Ez azért fontos, mert a jelenlegi szabályozás szerint a hitel összege nem haladhatja meg a megvásárolni kívánt ingatlan forgalmi értékének 80 százalékát. Ugyanakkor
érdemes ezen a ponton figyelmesnek lenni, mert a Babaváró kölcsön
10 millió forintos összegének 25%át is bele kell számítani a forgalmi
érték 80%-ba. A családnál ez nem
gond, mert az önerő aránya 40 százalék fölötti. A folytatásban számos lehetőség közül választhatnak.

Babaváró
Kézenfekvő döntés, ha a példában szereplő család igénybe veszi a
szabad felhasználású Babaváró
kölcsön maximumát, 10 millió

A példában szereplő ügyfelek
otthonteremtési kedvezménnyel
(CSOK) 2 millió 600 ezer forint
támogatással számolhatnak. A
CSOK felvételével ráadásul teljesítik az áfa-visszaigénylés feltételét.
Az adó kulcsa újépítésű lakóingatlanoknál jelenleg 5 százalék, ami
esetükben azt jelenti, hogy további
1 millió 750 ezer forintos támogatást kaphat a család. A felsorolt,
vissza nem térítendő támogatások
mellett kedvezményes, 3 százalékos kamatozású CSOK-hitelt is igényelhetnek, amelynél az ő esetükben 10 millió forint a felső határ. Ez
az a konstrukció, amelyben meghatározott esetekben a kamattámogatás összege a törlesztés teljes

futamideje alatt meghaladhatja a 3
millió forintot.
Ha kell még pénz a lakásvásárláshoz
További könnyítés, hogy a
CSOK-ot igénybe vevő ügyfeleknek
a lakásvásárlás után nem kell illetéket fizetniük, amelynek mértéke
egyébként a vételár 4 százaléka,
ebben az esetben 1 millió 400 ezer
forint. A számítás eredménye azt
mutatja, hogy a példában szereplő
családnak a kedvezmények teljes
körű kihasználása után is szüksége
lenne még további hitelre a kiválasztott lakás megvásárlásához. A
tapasztalatok szerint ez nem egyedi, hanem általánosnak mondható
élethelyzet, amire van megoldás.
Az OTP Bank szakértői a digitális
csatornákon vagy személyes
tanácsadással abban segítenek
ügyfeleiknek, hogy minden esetben megtalálják a számukra legelőnyösebb konstrukciót otthonteremtési terveik megvalósításához.
A tájékoztatás nem teljes körű, ezért
– amennyiben felkeltettük érdeklődését
– a termékek, szolgáltatások részletes
feltételeiről, valamint további részletes
információkért, kérjük, tájékozódjon az
OTP Bank fiókjaiban vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból és hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek,
célja kizárólag a figyelem felkeltése. A
bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

Véradás 2021
Március 30.
Április 26.
Május 31.
Június 29.
Augusztus15.
Szeptember 27.
Október 25.
November 30.
December 14.

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

közéleti lap
ÜGYELETEK

Készenléti gyógyszertár
Március 26- Április 01-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637
Április 02-08-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Felföldi Fanni
(Ratkai Andrea)

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.

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.

Március 27-28:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 7.
Tel: 06/30-978-2286
Április 02-03:
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út. 9.
Tel: 56/352-265; 06/30-977-0936
Április 04-05:
dr. Szabó Zoltán

Állatorvosi ügyelet

Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20-941-5217

ELHUNYTAK
Varga Mihály élt 76 évet
Hegyi József élt 70 évet
Galambosi László élt 77 évet
Fadgyas Sándorné Fróna Rozália élt 91 évet
Ugrai Bálint élt 95 évet

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

Kovács József élt 61 évet
Gózan István élt 76 évet
Farkas Zsigmond élt 86 évet
Ábrahám Györgyné Uring Julianna élt 91 évet

Nyugodjanak békében.

Keresse a gyepmestert:

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

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

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

Lapzárta: 2021. március 31. (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 titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

