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Megjelenik kéthetente

Az Év Agrárembere verseny döntősei között
Nagypál Zsolt, a MENTÉSZ Zrt.
ügyvezetője
Tavaly választották meg az Év
vállalkozójának, s az idei év is
sikeresen indult számára, hiszen
felterjesztették az Év Agrárembere
verseny döntősei közé, szántóföldi növénytermesztés kategóriában. Ismerjék meg Önök is
Nagypál Zsoltot.

- Kérem, mondjon magáról
néhány szót.
Nagypál Zsolt: - A Szolnoki
Főiskolán végeztem külkereskedelmi közgazdászként, majd a
Budapesti
Műszakiés
Gazdaságtudományi Egyetemen
szereztem másoddiplomát gazdasági elemző szakon. Feladataim maximális ellátásához elvégeztem a
mérlegképes könyvelői képzést is.
Pályakezdő kontrollerként pénzügyi elemzésekkel, üzleti tervezéssel foglalkoztam, később gazdasági
vezetői pozíciót töltöttem be egy
svéd, majd egy japán érdekeltségű
multinacionális
vállalatnál,
Budapesten. Ezt követően egy nemzetközi érdekeltségű környezetvédelmi szervezet pénzügyi osztályvezetője lettem.
2013-ban visszatértem szülővá-

rosomba, és csatlakoztam a családi
vállalkozásunkhoz - a MENTÉSZ
Zrt-hez -, ahol, mint értékesítési
vezető kezdtem el tevékenykedni.
Az évek során folyamatosan történt
meg a generációváltás cégünknél,
és a húgommal karöltve, 2016-ban
vettük át édesapánktól a cég operatív irányítását. Anikó felel a cég
pénzügyi és marketing területéért,
én pedig a beszerzés, az értékesítés, pályázatok, valamint a munkáltatói feladatköröket látom el.
Természetesen édesapánk továbbra
is a csapat tagja maradt, és mint
szaktanácsadó segíti a munkánkat.
Stratégiai kérdésekben a családi
kupaktanács közösen hozza meg a
döntéseit.
Az ügyvezetői feladataim mellett
tagja vagyok a NAK Mezőtúri
Települési
Agrárgazdasági
Bizottságának, a Mátragabona
Mátravidéki
Gabonatermelők
Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatóságának, valamint 2018-tól a
Magyarországi Rizstermesztők és
Fe l d o l g o z ó k
Országos
Szövetségének elnökeként képviselem a szervezetet.
- Mit tudhatunk a Mezőtúri
Növénytermesztő és Szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaságról (MENTÉSZ
Zrt.)?
N. Zs.: - Társaságunk, a Mentész
Zrt. 1993-ban alakult mezőgazdasági vállalkozás, melynek tulajdonosi
körét olyan szakmai befektetők
alkotják, akik több évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek
a növénytermesztés területén.
A társaság főtevékenységeként
gabona növényeket, olajos magvakat, valamint fehér- és indián rizst
termeszt közel 1000 ha-nyi területen, valamint további 750 ha
(folyt. a 2. oldalon)

Ingyenes

Startup Innovációs Díjat nyert A Femmetex
Hungary Kft., melynek alapítója
a mezőtúri Molnár Dóra
2021. március 29 - én A Magyar
Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága 69 magyarországi vállalkozás közül választotta ki a 2020.
évi innovációs nagydíjas társaságot, további hét innovációs díjat,
valamint az év Startup Innovációs
Díját is odaítélte. Ez utóbbit a
Femmetex Hungary Kft. nyerte,
melynek egyik alapítója a mezőtúri kötődésű Molnár Dóra.

- Dóri, először is szívből gratulálunk ehhez az elismeréshez. Kérlek,
mesélj az előzményekről.
M. D.: - Köszönöm a gratulációt!
Mi magunk is nagyon örülünk az
elismerésnek. A pályázatot minden
évben kiírják, de a startupunk most
jutott el abba a fázisba, amikor az
innováción túl gazdasági oldalról is

olyan erőssé vált, hogy úgy gondoltuk, érdemes benyújtani a pályázatot.
- Miben különbözik a többi innovációs nagydíjtól az általatok
elnyert Startup Innovációs Díj?
M. D: - A 2020. év legjobb startup
vállalkozása díját a legeredményesebb, 2018. január 1. után alapított
innovatív startup vállalkozás nyerhette el. Tehát egy viszonylag friss,
dinamikusan növekvő, valamilyen
innovációs, skálázható termékkel
rendelkező cég pályázhatta meg.
- Mit jelent számodra/számotokra ez az elismerés?
M. D.: - Öröm mindig, ha elismerést kapunk, motiváló, hogy még
keményebben dolgozzunk tovább.
Számomra külön tetszik, hogy egy
jellemzően férfiakból álló bizottság
odaítél egy díjat egy olyan cégnek,
ami kifejezetten csak nőknek tervezett fenntartható megoldást kínál.
Ez is egy elismerés, hogy a hulladéktermelés, mint probléma és az
erre adott válaszok közös ügyünk,
még ha kifejezetten az egyik vagy a
másik nemnek készülnek is.
- Mi további sok sikert kívánunk
Nektek, minél több, hasonló elismerést, és pozitív visszajelzést
tevékenységetekre.
Miskolczi Adrienn

Sajtótájékoztató 2021. március 31.

2. old.

Covid idején is működik nyugdíjas klubunk

8. old.

Lengyel magyar két jó barát

5. old.

„Soha nem felejtünk el...” - Búcsú Lénárt Lajos Mihálytól 9. old

Online suli - Beszámoló

7. old.

A Nemzetőrség is megemlékezett március 15-ről

10. old.
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mezőtúr és vidéke

területet művel integrációs megállapodások alapján. Területeink
Mezőtúr-Túrkeve-MesterszállásGyomaendrőd települések határában találhatóak.
A termesztésbe vont területekből 500 ha rizstermő terület,
melyen bio és konvencionális
rizst, valamint indián rizst termesztünk. A fennmaradó terület
közel 2/3-án találhatóak őszi vetésű növények, mint pl. búza, árpa,
borsó, durum-, esetleg tönkölybúza és területeink 1/3-át foglalják el
a tavaszi vetések, melyek közül a
napraforgót érdemes megemlíteni.
A növénytermesztés mellett, a
vállalkozás az elmúlt években
újabb tevékenységekbe kezdett,
hogy csökkenteni tudja a mezőgazdaságot gyakran sújtó kockázati kitettségét, és ez által biztosítsa a
társaság stabil működését.
Főtevékenysége mellett a vállalkozás:
- integrációs partnereinek biztosítja a termeléshez szükséges
input anyagokat, valamint teljes
körű mezőgazdasági szolgáltatást
nyújt;
- terménytárolási szolgáltatást
biztosít partnereinek, melyhez
közel 27.000 t tárolókapacitással
rendelkezik;
- élelmiszeripari üzemében hántolt fehér és barna rizst, valamint
puffasztott rizs és gabona termékeket állít elő.
- Tavaly Önt választották meg az
Év vállalkozójának, s az idei év is
sikeresen indult, hiszen felterjesztették az Év Agrárembere verseny
döntősei közé, szántóföldi növénytermesztés kategóriában. Mi volt
ennek az előzménye?
N. Zs.: - Mindkét jelölés hatalmas megtiszteltetést jelent számomra és őszintén szólva, egyikre
sem számítottam. Meggyőződésem,
hogy akik az Év vállalkozója díjra
felterjesztették a Mentész Zrt-t,
ismerik és tisztában vannak azzal,
hogy milyen szintű fejlesztések,
stratégiai változtatások történtek
cégünknél, a növénytermesztési
ágazattól, egészen a feldolgozásig
bezárólag. Gépparkunkat folyamatosan fejlesztjük, bővítjük figyelembe véve, hogy a precíziós gazdálkodás egyre inkább teret hódít
és ebbe az irányba lépünk mi is.
Emellett cégünknél kiemelt szere-

pe van a rizstermesztésnek és
mind az alaptermékként megfigyelhető növekvő kereslet, mind
az élelmiszeripar ágazatunk bővülése indokolja a terület növelését,
illetőleg újabb, nagyobb terméshozamú fajtákkal való folyamatos
kísérletezést. Annak érdekében,
hogy szakmai ismereteinket
tovább bővítsük, külföldi rizstermesztő partnercégekkel is kapcsolatban állunk.
Ami a feldolgozóipari ágazatunkat illeti, felépítettünk egy
gluténmentes üzemet, ahol az általunk megtermelt rizst dolgozzuk
fel és készítünk belőle konyhakész
fehér-, vagy barna rizst, illetve
ezek felhasználásával állítunk elő
puffasztott rizst. Hamarosan,
pedig új, gluténmentes rizs chips
termékekkel fogunk megjelenni a
boltok polcain Moonrice márkanév alatt.
- Mikor fog dönteni a zsűri, illetve közönségszavazásra is lesz lehetőség. Mit lehet ezekről elmondani?
N. Zs.: - Az Év Agrárembere
címre 10 különböző kategóriában
lehetett jelöltséget szerezni, majd
egy 70 főből álló szakmai zsűri
választotta ki a kategóriánként számukra legérdekesebb 3 jelöltet,
akik közül a májusban, vagy a
vírushelyzettől függően júniusban
megrendezésre kerülő gálaesten a
zsűri
kihirdeti
a
kategóriagyőzteseket.
Minden döntősről készül egy
videóanyag, amit előreláthatólag
április elejétől lehet majd megtekinteni az „Év Agrárembere kitüntető díj” facebook oldalán és ott
lehet majd szavazni a jelöltekre
április 19-30-ig. A legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz a Közönségdíj
győztese.
- Mit jelent Önnek ez a jelölés?
N. Zs.: - A jelölés egyben egy
megerősítés, visszajelzés számomra, hogy jó az az irány, amerre a
Mentész hajóját kormányozzuk és
ezt már nem csak a közvetlen családom és jómagam gondoljuk így,
hanem tőlünk független szakemberek is.
Miskolczi Adrienn

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Hol tart a Színházterem felújítása?
Milyen beruházásokra kerül sor városunkban? –
Többek között ezekről is beszél sajtótájékoztatóján
Herczeg Zsolt polgármester
Március 31-én tartotta meg sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt
polgármester úr, melyen az
elmúlt hetek polgármesteri döntéseiről számolt be.
- Az egyik legfontosabb téma a
Színházterem felújítása volt.
Milyen döntés született ez ügyben?
H. Zs.: - Mindenki tudja már,

tást hajtottunk végre. Mivel a
Petőfi utca önkormányzati tulajdonba kerülése határidőre megoldódott, így arra nyújtottuk be a
pályázatot. Amennyiben a következő évben lehetőség lesz újabb
ilyen pályázatot beadni, akkor az
előbb említett másik két utca felújítására is szeretnénk ezt megten-

hogy a Színházterem felújításával
párhuzamosan egy mozi kialakítására is sor kerülne a helységben.
Az ezzel kapcsolatban lefolytatott
közbeszerzési eljárást eredménytelenné kellett nyilvánítanom,
mert olyan árajánlatok érkeztek
be, melyekhez nagymértékű többletforrásra lett volna szükség. Most
ott tartunk, hogy indikatív árajánlatokat kérünk be vállalkozásoktól
és amennyiben ezek az árak igazodnak a mi elképzeléseinkhez,
akkor egy újabb közbeszerzési
eljárást
fogunk
lefolytatni.
Reményeim szerint ez a projekt
még ez évben megvalósulhat.
- A következő döntés egy telekalakítási határozatról szólt, mely a
Kilián lakótelepet érinti.
H. Zs.: - Nemrégiben adtam
arról tájékoztatást, hogy a
Belügyminisztérium által kiírt
pályázatra Önkormányzatunk a
Petőfi Sándor utca útburkolatának
felújítására beadta pályázatát.
Nem voltunk abban biztosak, hogy
a tulajdoni viszonyok a pályázat
benyújtásának határidejéig rendeződni fognak, így volt egy B tervünk, melynek műszaki tartalma a
Tulipán utca útburkolata, valamint
a Kilián óvodához vezető út útburkolatának a felújítása volt. Ez utóbbinál problémát jelentett, hogy az
udvar és az út is egy helyrajzi számon szerepelt, ezért telekmegosz-

ni.
- Hogyan döntött Polgármester
úr a közúti forgalmi rend felülvizsgálatáról?
H. Zs.: - Az Önkormányzatnak
jogszabály által előírt feladata,
hogy bizonyos időközönként szakcég bevonásával ezt elvégezze. Ez
megtörtént, mely alapján több
javaslat született a forgalmi rend
megváltoztatásával kapcsolatosan.
Többek között a Zrínyi úti óvoda
vezetősége javasolta az út egyirányúvá tételét, hiszen köztudottan
kaotikus a közlekedés. Ezt a közeljövőben meg fogjuk oldani.
Valamint a város több pontja lesz
lakóövezetté nyilvánítva, ahol
sebességkorlátozásra lehet számítani, hiszen ehhez kapcsolódóan is
számos lakossági jelzést kaptunk,
melyeket figyelembe véve készültek el a javaslatok. Nekünk az lesz
a feladatunk jó néhány változással
kapcsolatban, hogy azokat először
szaktervező bevonásával megterveztessük. Ebből következően
ezek
a
változtatások
az
Önkormányzatnak költségekkel
fognak járni, így csak fokozatosan
valósulhatnak meg, ahogyan azt az
anyagi lehetőségeink engedik.
- A Széchenyi utcában élők láthatják, hogy zajlanak a kivitelezési munkák.
H. Zs.: - A Csabai Wágner József
(folyt. a 3. oldalon)
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utcában lévő szennyvízátemelővel
már régóta problémák vannak.
Konkrétan az, hogy az idekerülő
szennyvíz mennyiséget a szivattyú
nem győzi továbbítani a gravitációs rendszerbe. Ezért a nyomóvezetéket cseréljük 63 mm-ről 90
mm-re. Tehát ez a beruházás az
üzemelés biztonságát szolgálja,
melyet Önkormányzatunk több
mint 6 millió forint értékben valósít meg a szolgáltató TRV bérleti
díjából finanszírozva.
- A fogorvosi ellátás tekintetében
is határozat született.
H. Zs.: - Miután Dr. Rácz Ildikó
megkezdte munkáját az I. számú
körzetben, melynek betegeit addig
Dr. Jódi Pál és Dr. Patakfalvi Károly
látta el, a helyettesítésre vonatkozó
megbízási szerződés megszüntetésére került most sor. Még egyszer
szeretném megköszönni mindkettejük áldozatos munkáját.
- Milyen polgármesteri határozat
született a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolával kapcsolatban?
H. Zs.: - Szeptembertől egy
sportosztály indul az intézményben, fókuszálva a kézilabdára,
vízilabdára, labdarúgásra és úszásra.
- Visszatérve a fejlesztésekre, egy
újabb TOP CLLD-s projekt valósulhat meg.
H. Zs.: - A Városi Sportcentrumban
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an fel kívánta mondani. Ezt a felmondást az Önkormányzatunk
egyeztetve ügyvédeinkkel nem
fogadta el, figyelemmel arra, hogy
az Egyesület felmondása nem jogszerű. Jegyző úr tájékoztatta az
Egyesület elnökét és jogi képviselőjét arról, hogy Önkormányzatunk
pályázati úton kívánja kiválasztani
a következő hasznosítót és addig
nem fogadja el az Egyesület felmondását. Amikor tehát az új halgazdálkodási jog gyakorlója meg
van, akkor szeretnénk közös megegyezéssel a Horgász Egyesülettel
jelenleg hatályos szerződésünket
megszűntetni. Tehát a pályázat
kiírására vonatkozó döntésemet
hoztam meg.
- Tavasz lévén érkeznek majd az
Önkormányzat intézményeinek,
gazdasági társaságainak éves
beszámolói, tervei.
H. Zs.: - Most a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár készítette el szakmai beszámolóját és ez évi szakmai munkatervét, természetesen
mindkettőt elfogadtam, és ezúton
köszönöm könyvtárosaink munkáját.
- Milyen határozat született a
gépjármű várakozóhelyek építéséről és megvalósításáról, valamint a
járművek parkolási rendjének szabályozásáról szóló kormányrendelettel kapcsolatosan?
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Pályázat

Mezőtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír ki
– a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő – az önkormányzat
területén működő civil szervezetek 2021. évi támogatására.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje:
2021. április 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. május 14.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása az e célra készített formanyomtatványon történhet, mely letölthető a www.mezotur.hu weboldalról, valamint személyesen igényelhető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban
Tóth Ádám közművelődési, sport és civil ügyintézőtől.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
Igazolást arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a szervezet
bejegyzett civil szervezetnek számít.
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása
után hiánypótlásra nincs lehetőség.
A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók.
A pályázat benyújtásának helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal titkársága
Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni: „Civil pályázat 2021”
A beadott pályázatok elbírálásáról Mezőtúr Város Önkormányzatának
Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről a döntést követő 15 napon belül
értesül a pályázó. A nyertes pályázó szervezetekkel az Önkormányzat
támogatási megállapodást köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban valamilyen kérdése merülne fel,
keresse Tóth Ádám közművelődési, sport és civil ügyintézőt
(tel: 56/551-913, e-mail: toth.adam@mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
polgármester

Új pályázati felhívások
bejegyzett civil szervezetek részére

négy teniszpálya felújításáról
beszélhetünk, melynek értéke
több mint 10 millió forint. A pályázó a Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN Kft..
- A következő téma a Ligeti-tó
halgazdálkodási jogának hasznosításáról szólt, milyen döntés született ez ügyben?
H. Zs.: - A tavat tekintve a
Mezőtúri Horgász Egyesület a halgazdálkodási jog gyakorlója. Az
Egyesület az erre vonatkozó szerződést a közelmúltban egyoldalú-

H. Zs.: - A rendelet korábban
már módosításra került azzal,
hogy ha valaki parkolót szeretne
bérelni egy naptári évre, azt megteheti 1 millió forint/év összegért.
Sajnos egyetlen bérlő nem jelentkezett, így ebből egy forint bevétele
nem
származott
az
Önkormányzatnak. Ezért a korábbi, eredeti módosítási javaslatnak
megfelelően 500 ezer forintra mérsékeltem az éves bérleti díjat.

Tájékoztatom a civil szervezeteket, hogy megjelentek a
Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A Városi Civil Alap
keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.
A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken
székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon
célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban
részesülhettek.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül
(NIR-ben) lehet benyújtani.
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2021. április 21. 8 óra 00 perc – 2021. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: www.bgazrt.hu
A pályázat elérhető még a https://civil.info.hu/ oldalon is.
Herczeg Zsolt
polgármester
Forrás: www.bgazrt.hu
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Felhívás
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy Mezőtúr városban
2021. április 28. és 2021.
június 23. között
tüdőszűrő vizsgálatra kerül
sor.
A szűrés helye: Kézműves Ház
Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 56.
A vizsgálat időpontja:
hétfő 12.00 - 17.00-ig
kedd 08.00 - 13.00-ig
szerda 12.00 - 17.00-ig
csütörtök 08.00 - 13.00-ig
péntek 08.00 - 13.00-ig
2021. június 23-án, szerdán a
szűrés 12.00 – 16.00 óráig tart.
A tüdőszűrő vizsgálattal kapcsolatban fontos tudni:
1. A 40 év feletti állandó, vagy
ideiglenes lakcímmel rendelkező
mezőtúri lakosok térítésmentesen, beutaló nélkül vehetik
igénybe a tüdőszűrést évente
egyszer.
2. A 40 évnél fiatalabb mezőtúri lakosok részére a tüdőszűrés
csak beutaló felmutatásával és
egyes jogszabályi kivételektől
eltekintve (lentebb részletezve)
csak térítés ellenében végezhető. Beutalót adhat a foglalkozás-

egészségügyi orvos (munkaköri
alkalmassági vizsgálat), a háziorvos (személyi higiénés alkalmassági vizsgálat) és továbbtanuláshoz, ill. szakmai gyakorlathoz
szükséges alkalmassági vizsgálat
esetén az iskolaorvos (ebben az
esetben a tüdőszűrés térítésmentes). A szűrővizsgálat térítési
díja a 284/1997. (XII.23.) kormányrendelet 2. melléklete
értelmében 1700 Ft. A beutaló
bemutatását követően a szűrővizsgálat helyszínén csekket kapnak, melynek a befizetést igazoló
szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvégzését megelőzően.
3. 18 éves kor alatt a szülő/
törvényes képviselő írásos beleegyező nyilatkozata is szükséges a beutaló mellé. A szülő/törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatához a helyszínen forma-

nyomtatvány biztosított.
4. A tüdőszűrő vizsgálat igénybevételéhez személyi igazolvány, TAJ kártya és lakcím kártya szükséges.
5. Akinek szüksége van a leletre, annak postai úton továbbítjuk a
helyszínen átadott, felbélyegzett
válaszboríték ellenében (1 boríték-1 név).
Térítésmentes a szűrés az alábbi esetekben:
1. hajléktalanok;
2. hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének
dolgozói;
3. az utcai szociális munkát végzők;
4. a népkonyha formájában
nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak;
5. önkéntesek, akik hetente legalább összesen 16 órát hajléktala-

nokkal foglalkoznak;
6. a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói;
7. a befogadó állomások és a
közösségi szállások dolgozói;
8. a rendőrségi fogdák és őrzött
szállások dolgozói;
9. az egészségügyi intézmények
patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói;
10. az egészségügyi szolgáltatók
mikrobiológiai laboratóriumainak
egészségügyi dolgozói;
11. az egészségügyi intézmények tüdőgyógyászati járó-és fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységeinek egészségügyi dolgozói.
12. 18 éves kor alattiak,
13. továbbtanuláshoz, illetve
szakmai gyakorlathoz szükséges
alkalmassági vizsgálat esetén iskolaorvosi beutalóval
14. anyatejet leadó nők.
A várakozás során kötelező az
1,5 m védőtávolság tartása, valamint a védőmaszk viselése!
A saját és mások egészségének
megőrzése érdekében kérem, a
szűrővizsgálaton szíveskedjenek
megjelenni! Tegyenek egy lépést
egészségük megőrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Lengyel, magyar két jó barát - Március 23. a Lengyel-magyar barátság napja

Március 23-án ünnepeljük a lengyel-magyar barátság napját,
melyet a magyar Országgyűlés
2007. március 12-én nyilvánított
határozatban. Mezőtúr városa is
büszkélkedik lengyel testvérvárosi
kapcsolattal, s mint ahogy több
más külföldi településsel is, hosszú
évek óta ápol baráti együttműködést. Dr. Krizsán Józsefné Piroska a
kezdetektől részt vett a testvértelepülésekkel folytatott kapcsolatokban, melyre így emlékszik:
Makow Podhalanszki és Mezőtúr
Város Önkormányzata 2005. október 23-án írta alá az együttműködési megállapodást. A kapcsolatfelvétel
2004-ben
Szolnokon
a
Megyeházán egy konferencia keretében történt, ahol Stanislaw Pawlik
Makow Podhalanszki polgármestere, Kazimierz Balos a Képviselőtestület elnöke, dr. Draskovits
Dénes polgármester és jómagam,
mint nemzetközi referens vettem
részt. A konferencián jelenlévők
kötelezettséget vállaltak a nemzetközi barátság elmélyítésére, a kulturális együttműködés fejlesztésére, az ifjúság bevonására, a kapcsolatok kölcsönös építésére az oktatás, a sport terén, valamint a civil
szervezetek, ill. a két város polgárai
között.
Az ismerkedés könnyen ment, a
lengyelek rendkívül barátságosak, a
legendás lengyel-magyar barátság
városunk esetében is beigazolódott.
A mezőtúri delegáció viszontlátogatására dr. Draskovits Dénes pol-

(Túri Vásáron a lengyel delegációval)

gármester vezetésével 2006. július
1-én került sor. A Városi Közgyűlés
ünnepi ülésén Partneri megállapodásra került sor, melyen részt vett a
Balti-tenger melletti település,
Wladislawowo delegációja is.
Közös munkánk az uniós pályázatok sikeres elkészítésével és kivitelezésével telt. Ezt követően rendszeressé
váltak
Maków
Podhalanszki delegációjának látogatása a mezőtúri városi ünnepségeken,
megemlékezéseken.
Testvériskolai kapcsolat felvételét
kezdeményezte a 626. számú
Szakmunkásképző Intézet, a
Rákóczi úti és az Újvárosi Általános
Iskola. A Szivárvány Citerazenekar
Csider István vezetésével, több
alkalommal is szerepelt a Beskidi
Fesztiválon. Vendégül látták
Makówban a mezőtúri zeneiskola
Fúvószenekarát, amely két koncertet is adott, elragadtatva a makówi
közönséget a Beskidi Kulturális
héten.
A makówi néptáncosok több
alkalommal szerepeltek a Túri
Vásáron. A „Polana Makowska”
folklóregyüttes kétszer is bemutatkozott a mezőtúri színpadon, hatalmas tapsot kapva a közönségtől a
népviseletben bemutatott beskidi
górai táncaikért, dalaikért, és zenéjükért.
A Makówban vendégeskedő
mezőtúri delegációnak lehetősége
volt ellátogatni a lengyel hegyekbe
(Beskidek), - megtekintették a régi

Idézet a mindennapokra
A másik ember megismerése és megértése nélkül nincs igazi
szeretet. Az érzés nem elég, a szimpátia sem elég. Meg kell
ismerni a másikat, föl kell fedezni, mint egy távoli, idegen bolygót, s amikor már ismerős, meg kell érteni, hogy miért ilyen.
Müller Péter

fővárost, Krakkót –vagy tutajozni a
festői szépségű Dunajec szorosban.
A sport is jelentős helyet foglal el
a kapcsolatokban, mi sem bizonyította ezt jobban, mint hogy a labdarúgó csapatunk (MAFC) 2006-ban a
makówi Városnapon barátságos
mérkőzést játszott. Nemzetközi
Ifjúsági Labdarúgótornát szervezett
Maków partner-testvértelepülése
Wladislawowo, s a „Balti Kupa
2008” elnevezésű tornára meghívták Maków és Mezőtúr labdarúgóin

Múzeumot, a testvériskolákat, a
Polgármesteri Hivatalt, részt vettek
a testvértelepülési találkozón, mely
utóbbi jó alkalmat jelentett az
önkormányzati munka területét
érintő tapasztalatcserére, valamint
Mezőtúr vidékének megismerésére.
Az
akkor
még
működő
Főiskolával is szoros szakmai kapcsolatot alakítottak ki, több éves
közös projektet készítettek el, gyakorlaton
vettek
részt
a
Tanyagazdaságban. Nagy örömmel

kívül a szlovák, a német és a környező tengerparti települések focistáit is. A mezőtúri fiatalok először
láthatták a lengyel tengert, illetve
az ország csodálatos természeti,
történelmi értékeit. Vezetésemmel
– melyért nagyon hálás vagyok – 40
fő fiúból és lányból álló labdarúgócsapattal Lázár Miklós, Kecse
Krisztina és a tolmács Hegyi Anita
segítségével indultunk a Baltitengerhez.
A makówi Művésztelepen Lóránt
János Demeter mezőtúri festőművész a Beskidek vidékét örökítette
meg a vásznán, a makowi festőművész az alföldi tájat festette le a
Mezőtúri
Képzőművészeti
Alkotótelepen. A népművészek a
Túri Vásáron mutatták be a makówi
hímzést Anna Kozián munkáin
keresztül, valamint Mieczyslaw
Gluch fafaragó alkotásait láthatták a
rendezvényre látogatók. A makówi
delegáció meglátogatta a Fazekas

(Balti Kupa 2008)
vették igénybe a Strandfürdő szolgáltatásait, kihasználva a nyár varázsát, a nyár utolsó csókját. A delegációim találkozóit nagy vendégszeretet és szívélyesség jellemezte,
melyre nagy figyelmet fordítottak.
A kapcsolatok fent leírt formája rögzítve lett a Városi Tv és Borzi Lajos
által, melyért külön köszönet.
Nagy öröm számunkra, hogy a
város kapcsolatai mind a hat testvértelepülésünkkel napjainkban is
gyümölcsözőek. A vírushelyzet
miatt a testvértelepülések képviselői sajnos most nem találkozhatnak
személyesen, de mindig szeretetettel, barátsággal gondolunk rájuk, a
szép emlékek melegséggel töltik el
az ember szívét, bizakodással, hogy
hamarosan újra találkozhatnak a
delegációk, újabb élményekkel gazdagítva kapcsolataikat.

Véradás
Április 26.
Május 31.
Június 29.
Augusztus15.
Szeptember 27.
Október 25.
November 30.
December 14.
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Mezőtúr kisebb közterületei, parkjai gondos gazdákat keresnek!

örökbefogadók részére előzetes
megegyezés alapján palántákat is
biztosítanánk.
Bízunk abban, hogy sok
Mezőtúri kertbarát jelentkezésére
számíthatunk majd és ennek eredményeképpen a városban még azok
a területek is sokkal virágosabbak

Ezúton szeretnénk felhívni olyan
személyek, egyesületek, baráti társaságok figyelmét egy általunk indított kezdeményezésre, melynek
célja közterületi zöldterületek környezeti színvonalának emelése,
lakókörnyezetünk kulturáltabb,
igényesebb kialakítása, esztétikusabb utcakép megteremtése.
Kérjük Önöket, amennyiben be
szeretnének szállni ebbe a városszépítési programba, fogadjanak
örökbe egy parkot, vagy közterületet és ezt majd a lehetőségeikhez
mérten gondozzák, tartsák karban.
A parkok örökbefogadása jelképes
gesztus és a városban megtalálható

és zöldebbek lesznek, ahol erre
egyébként az adottságok esetleg
szerényebbek.
Elérhetőségünk:
Telefon: 06-56/350-037
E-mail: intezmenyellato@mturiellato.
hu

zöldterületekről lenne szó, melynek részletes listáját mellékletben
találhatják.
Az örökbefogadók igényeiket
központi email címünkön illetve
telefonos elérhetőségeinken jelezhetik. Itt egyelőre csak az örökbefogadás szándékának a jelzése szükséges, mely alapján személyes
egyeztetést követően megállapodás
kerülne megkötésre. Az örökbefogadott területeken az új „tulajdonosok” vállalnák majd a terület gondozását. Természetesen, mi a
továbbiakban is jelentősen hozzájárulunk majd a területek fejlesztéséhez, a rendben tartásához és az

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
A Mezőtúr-Szarvas között közlekedő komp áprilisban reggel 6:00 és délután 18:00 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, utas
WC) valamint a működéshez szükséges eszközök is beszerzésre kerülhettek.
A Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda sportági igazolással
rendelkező sportolók részére edzés céljából az erről szóló kormányrendelet visszavonásáig látogatható.
A jelenlegi helyzet miatt, mivel sok kisgyermekes család látogatja
naponta 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).
A Zrínyi u. 1.sz. alatt található Zrínyi Konyhán a veszélyhelyzetre való
tekintettel folyamatosan készítjük az igénylők és rászorulók részére a gyermekek ebédjét, összesen 450 adagot naponta.
Márciusban hidegaszfalt-keverékkel a következő utcák ütős kátyúinak
javítása valósult meg. (Áchim u., Bem u., Székes u., Móricz Zs. u., Dobó I.
u., Esze T. u., Vásárhelyi P. u., Szeder u., IX. u., XVII.u.,) Továbbá, 2500m
hosszon gréderezéssel földprofil utak karbantartását végeztük valamint
gépi úton 12736 m hosszan tisztítottunk padkát.
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. Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy
az ingatlanok előtt levő csapadékvíz-elvezető árkokat rendszeresen takarítsák.
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Online suli
Reggel 7:50 álmos fejét kidugja a
szobája ajtaján, takaróval a hátán
kimászik, odaül a géphez.
Reggelire már nincs idő, ásványvizes palackból pár korty, leckét
átküldték tegnap, még éjjel be
tudta másolni, jobb esetben, ő a
matekot küldi, mert abból szuper.
Sokáig volt fenn, ma töri felelés, azt
magolta. Jaj, elmegy a net, visszajön! Ebéd valamikor a fizika óra
alatt 12 körül, terítőn folt, kiborult,
mindegy, nem a könyvre ment. A
nappali tele könyvvel, számológép,
vonalzó széthagyva, radírforgács
az asztal alatt. Csokispapírok.
Délután 4-ig elhúzódik a napi
online óra, már elege van, látom,
elfáradt. Sport és séta még nem
volt. Friss levegő, csak akkor, ha
kinyitom az ablakot. Kimaradt a
pizza a haverokkal, a kávézó suli
után, a fesztelen csevegés, röhögés
a barátnőkkel, elmaradt, ami a normális diákélet része. Nem lett megtartva a tanulmányi verseny, nem
jutottak el színházba, kirándulásra
az osztállyal, nem tudtak a kollégiumban közösen főzőcskézni, estig
beszélgetni, a drámaszakkör idei
műsora meghiúsul, nincs szalagavató, hagyományos ballagás.
Reménykedünk benne, hogy az
osztályozóvizsgákat megtartják, jó
lenne az előrehozott érettségihez.

Lelkileg zaklatott, magányos, kiábrándult fiatalok, amúgy is nehéz
érzelmi periódus, plusz az online
iskola.
Ugye ismerős, kedves szülőtársak? Nagyoknál így megy ez.
Kicsiknél meg nekünk kell odaülni,
hogy menjen az online suli. Anya,
apa, mama, papa tanul, épp ha van,
vagy ki mikor van szabin, táppénzen, soron. Egyedül nem megy.
Már lassan az egész család profin
kezeli a netet, az oktatási felületeket. Videót készítenek az olvasásról, versmondásról. Főzni kéne, a
kicsi rángatja a lábszárát, játszani
kellene vele. Az ablak foltos, jó
volna takarítani, de mikor?
Szorzótábla, tízesátlépés, szöve-

ges, nyelvtani feladatok, most ez
mindennél fontosabb? Nincs
kedve, hisztizik, megint tanulni
kell? Nemááár! Kinn süt a nap,
jobb lenne egy jó játék, bújócska,
fogócska a barátokkal, osztállyal a
játszótéren. Jön a határozott szülői
szó, a veszekedés, senkinek sem
hiányzott ez a bosszantó otthoni
suli. Az iskolában jobb együtt, a
tanító néni türelmes, közös munka,
csoportban, párban. Persze jó itthon, de ne kéne tanulni! Szenvedés
az egész. Estére mindenki nyűgös,
napoljuk a feladatokat, majd holnap ültetünk babot, hajtogatunk
virágot. Hagyjuk az egészet!
Van a gyerekek között sok tanuló, aki nem jut géphez, semmi
elektronikus felülethez, mert áram
sincs. Belegondoltunk abba, hogy
hányan maradnak ki az online
oktatásból? „Online” ilyen helyzetben az, mikor a tanító néni fénymásol, beül az autóba és 22 helyre
kiviszi a jövő heti feladatokat és

összegyűjti azt, amit az előző
héten kihordott. Beszélget a kapuban a szülőkkel, megnézi a gyermeket, átfutja a feladatokat. Ez egy
egész délelőtt programja, aztán
javítás, naplózás. Mert vagyunk
páran, akik nem adjuk fel, akik szeretnénk, hogy ők is velünk tanuljanak, haladjanak. Nekik is jár a
törődés, hogy valaki megmondja,
hogyan legyen hasznos a napjuk,
hogy esélyük legyen, ha nem is
egyenlő, mert az nem lehet.
Ilyenkor nincs elég étel (mindenki
otthon van), nincs meg a suli adta
többlet, rendszer, a nyugodt tanulás. A tolltartó tartalma eltűnt már
pár hét alatt, az asztal nem elég
ennyi testvérnek és a kedv sem
valami nagy. Biztatásban sem
bővelkednek. Mégis örömmel,
mosollyal honoráljuk, mikor futnak elénk a kész feladatlappal és
várják az újat. Mert bizony sok
ilyen kisgyermek van és olyan
szülő is, aki komolyan próbálja
venni az online sulit.
Köszönöm kedves szülők, hogy
a mindennapi gondok, problémák,
betegség ellenére is tudnak és akarnak a gyermekeiknek segíteni,
adni, hiszen így tudunk együtt dolgozni és előre lépni a gyermekeik
érdekében! Ifjúság, kitartást, ha
vége ennek, bepótoljuk, amit lehet,
de fájó, lesznek olyan pillanatok,
események, amelyeket már sajnos
nem lesz módunkban megadni
nektek!
Dr. Siposné Varga Ildikó
tanító

Házassági évfordulósok köszöntése
A hagyományoknak megfelelően Mezőtúr Város Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is szeretné köszönteni a
mezőtúri 50. és 60. házassági évfordulójukat 2021-ben ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje
2021. augusztus 1.
Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A
polgármesteri köszöntő ideje és helye: Túri Vásár - 2021. augusztus 15.
További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László
ügyvezető

8

mezőtúr és vidéke
COVID idején is
működik nyugdíjas klubunk

Városunkban több nyugdíjas
klub is működik, akiknek a járványt megelőzően a Közösségi Ház
biztosított helyet. Kérdezhetnénk –
akkor most mi történik az idősek

A személyes klubnapjainkat felváltották az online foglalkozások. A
Henry Dunant klub tagságának
nyolcvan százaléka aktív felhasználója lett az internetes felületnek.

közösségi összejöveteleivel?
Természetesen a 2021-es évre is
elkészítettük a munkatervet, a
közösség javaslata alapján feltételesen rögzítettük a programokat. A
korábbi évek szerint kéthetente tartanánk a kontakt klubot, ami sajnos
most átszerveződött a járvány
miatt.
Az átlagéletkor a Henry Dunant
Nyugdíjas klubban is meghaladja a
70 évet. Az életkor csupán egy
szám, az a fontos, hogy ki hogyan
éli meg az éveit. Klubunk tagjaira a
mindennapi aktivitás, a vitalitás,
életöröm, mobilitás jellemző.
Úgy gondoltuk a járványügyi
korlátozások nem jelenthetnek akadályt az egymással való kapcsolattartásban, törődésben.
Már 2019-ben létrehoztunk egy
privát csoportot az internet adta
lehetőséggel a Facebook felületén.
Akkor csupán a közös ügyeink
gyors megbeszélésére gondoltunk
ezen a kommunikációs csatornán.
Klubunk tagjai nemcsak érdeklődéssel, hanem az alkalmazás rövid
idő alatt történő elsajátításával a
közösségi háló rendszeres alkalmazói lettek.
A tavalyi év márciusában kirobbant COVID vírus okozta kijárási,
gyülekezési szabályozástól kezdve
szinte napi rendszerességgel használtuk zárt csoportunk kapcsolattartásában. Érdeklődtünk egymás
egészségi állapotáról, közöltük a
város híreit, az önkormányzat felhívásait, tájékoztatásait. Sőt, bekapcsolódott több klubtagunk is a
maszkok varrásába, a facebook-on
keresztül történtek a maszkszállítások időpont egyeztetései.

(a kép illusztráció)
Segítettük a bekapcsolódást, a technikai akadályok gyors legyőzését.
Humorral színesítettük a napi
bezártságot. Jobbnál jobb viccek
kerültek a hírfolyamunkba: pl.
„Üzenem a postásnak, aki a számlát
hordja: MARADJ OTTHON!, „Nem
vagyok sorozatfüggő, de már
nagyon várom az Operatív törzs
évadzáró epizódját.”
Megosztottuk a korábban tett
kirándulásaink, ünnepségeink fotóit, ami újra erőt, feltöltődést adott.
Virtuálisan azokon a csodaszép
helyeken jártunk, ahol élményekkel töltődtünk fel. A közösséghez
tartozást még szorosabbá tették a
személyes kommentek, a régen
elhallgatott érzések az emberségről, szeretetről.
Munkatervünk szerinti eseményeket verbális és képi megjelenítéssel feltettük a csoportba, ennek
köszönhetően nem maradtak el.
Törekedtünk arra, hogy a bezártság
okozta egyedüllétet oldjuk, a hangulatot mentesítsük a szorongástól,
a pánikba eséstől. Egyszóval védjük
lelki egészségünket.
Előző év novemberben bevezetett korlátozás a szöveges chat mellett életre keltette a virtuális csevegést. Chat-szobát hoztunk létre,
ahol kedvünkre beszélgethetünk,
megvitathatjuk kinek-kinek a gondját, tanácsokat adhatunk, s ami fontos, hogy láthatjuk is egymást. Így
történt, hogy a 2021-es év munkaterv programja szerint, a Magyar
Kultúra napján Kiss Manyira és a
100 éve született Csákányi Lászlóra
emlékeztünk Vargáné Bíró Irén és
(folyt. a 9. oldalon)
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2021. április 09.
Gránicz Jánosné tollából. A farsangot idézte Rékasi Lajosné klubtagunk tartalmas összeállítással,
fotókkal illusztrálva.
Rendkívül értékes és hasznos
tanácsokkal látta el a klub tagjait
Szamosfalvi Imréné Lenci: „A lelki
egészség megőrzése a COVID alatt”
című témában. A gyönyörű prezentációt élmény nézni a szemnek, és
praktikus tanácsai a szorongás, a
depresszió elkerülésére igazán
megszívlelendők. Hasznos, érdekes
ajánlásai a virtuális térben kortól
függetlenül játszható játékok, elfoglaltságok. A hétvégi lazításhoz
humoros novellákat, történeteket,
irodalmat, letölthető filmeket osztottunk meg.
A beszélgetős chat szoba nyitását
sokan már a számítógép előtt várva
készültek, készülnek, hogy ismét
együtt lehessen a kis csapat. Ezek
az online videos csevegések gyakran meghaladják az egyébként kéthárom órás Közösségi Házban tartott foglalkozást, mert mindig van
újabb tag, aki bekapcsolódik a
beszélgetésbe, nyílik egy szép virága lakásban, amit megcsodálhatnak
a klubtagok. A tavasz közeledtével
az egészséges testmozgást és személyes találkozást a klub tagjai
néhányan időpontot egyeztetve
sétákat tettek és tesznek a városban, természetesen a távolságot, a

mezőtúr és vidéke
maszkhasználatot betartva.
Örömmel fedeztük fel, s nagyon
köszönjük, hogy városunk fittness
- eszközöket telepített a ligetben, a
bányató körül, a főiskola megnyílt
parkjában.
A Henry Dunant klub tagjainak
életritmusához már hozzátartozik a
közösségi élet. A Messengeren, a
videos chat-en egyre gyakrabban
elhangzik, hogy hiányzunk egymásnak. Az egészség megőrzése, a
vírus terjedésének megfékezése
érdekében mindenki kéri az oltást,
sőt sokan már meg is kapták.
A 2021. évi munkatervünk programjainak tényleges időpontja a
Covid járványhelyzet alakulásától
függ. Reméljük és bízunk benne,
hogy sikerül minden programot,
klubnapot közösen megvalósítani,
akár online, akár személyes klubos
összejövetelen. Mindenki vágyik
már vissza a normál életritmusba, s
szeretné törölni az emlékezetéből is
ezt a borzalmas világjárványt.
Addig is élünk a világháló adta virtuális találkozások lehetőségével.
„A mosoly egy görbe vonal, amely
egyenesbe
hozhat
mindent.”
(Phyllis Diller)
Gellért Edit
klubvezető
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„Soha nem felejtünk el…”

Lénárt Lajos Mihály 1972. október 21-én született Mezőtúron. Az
általános iskola első hat osztályát a
mezőtúri Kossuth téri általános
iskolában végezte. Már ekkor is
nagyon szerette a labdarúgást,
amit a helyi egyesületben versenyszerűen folytatott. Tehetségére
hamar felfigyelt a kunhegyesi labdarúgó sportiskola, s ennek
köszönhetően az általános iskola
7-8. osztályát már Kunhegyesen
végezte el. Az itt eltöltött két év
komoly hatással volt a labdarúgáshoz való szeretetére. A középiskolát a szolnoki 605. számú szakmunkásképző iskolában, mint víz
– és központi fűtés szerelő végezte
el. Középiskolai évei alatt a
Szolnoki MÁV MTE labdarúgó

szakosztályában focizott. Sok csapattársával tartotta a kapcsolatot.
Az
iskola
elvégzése
után
Cibakházára költözött, ahol a helyi
focicsapatot erősítette. Fél évvel az
iskola elvégzése után Szolnokon
megkezdte egy éves sorkatonai
szolgálatát. Nyolc, Cibakházán
eltöltött év után költözött haza,
Mezőtúrra, ahol a MAFC labdarúgó csapatában játszott. Hosszú
évekig a Baracsi Palettánál dolgozott, majd hét éve a Tiszamenti
Regionális Vízművek helyi részlegéhez került. A nagypályás labdarúgás abbahagyása után, az
Á-Dehogy nevű kispályás csapatban játszott, melynek csapatkapitánya volt. Mindene volt ez a csapat, baráti köre is itt alakult ki,
sose hagyott ki egyetlen meccset
sem. Tagja volt a kispályás labdarúgó verseny bizottságának. A foci
mellett a családja volt a legfontosabb. Feleségét, és három gyermekét – akiket mindennél jobban szeretett - hagyta itt. Egy jókedvű, bármikor segíteni kész, mindig viccelődő embert veszítettünk el.
Elkapta a Covidot, mely a tüdejét
támadta meg, s 2021. március
24-én bekövetkezett haláláig küzdött a szervezete. Sajnos nem bírta
tovább.
A gyászoló család

Túri labdarúgók találkozása

A Túri Kalendárium 2021. évi
kötetében részletesen bemutattuk
Nagy Mihályt (1961) és HorváthGaudi Attilát (2005) a mezőtúri labdarúgó élet két büszkeségét, akik
2021. március 16-án, Budapesten
találkoztak először, az U16-os korosztály bajnoki mérkőzésén. Ekkor

készült a fenti fotó. Nagy Mihály,
Mezőtúr legnagyobb karriert befutott labdarúgója 1994-től edzőként
tevékenykedik,
manapság a
Honvéd Magyar Futball Akadémia
U16-os csapatának sikeres vezető
trénere. Horváth-Gaudi Attila pedig
kiemelkedő sportteljesíttménye
elismeréseként, 2017-ben 12 évesen
került be a Debreceni Labdarúgó
Akadémiára! Az említett mérkőzésen „ellenfelek voltak”, ahol Nagy
Mihály csapata 7:1 arányú fölényes
győzelmet aratott. Ugyanakkor a
győztes csapat mestere nagyra értékelte a DLA-ban játszó mezőtúri fiatalember egyéni teljesítményét.
Szívből gratulálunk mindkettőjüknek!

(Berczeli-Boldog)
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mezőtúr és vidéke
„Költő vagyok - mit érdekelne
engem a költészet maga?”

Furcsa, hogy pont József Attila
mondja e sorokat, akinek születésnapján ünnepeljük a költészet
napját, amit egyébként már 1956
óta tartanak, de 1964 óta hivatalosan a költő születése napja a költészeté. Azt se felejtsük el, hogy
1900-ban ezen a napon született
Márai Sándor írónk is.
Nehéz lenne megfogalmazni, mi
a költészet… egyfajta szellemi táplálék az alkotónak is és az olvasónak, bár elmondható, hogy a mai
világban egyre kevésbé fordulunk
a versek világa felé, talán mert
kissé rohanóssá vált az életünk.
Mégis, ha jól belegondolunk, akár
észrevétlenül is megjelenhetnek
életünkben a versek, hiszen biztos
volt olyan vers diákkorunkban,
melynek sorai megragadtak bennünk, vagy a családi események,
mint születésnap, ballagás vagy
esküvő: szívesen tűzünk ajándékunkhoz egy-egy versből vett idézetet, vagy ha saját szavakkal nem
tudjuk más felé kifejezni érzéseinket, lehet, épp egy gyönyörű költeményen keresztül sikerül. Biztos
vagyok abban is, hogy a legtöbb
háztartás könyvespolcain ott lapul
egy verseskötet, mert az valahogy
KELL oda, része a könyvgyűjteményünknek.
És magának a költőnek mit
jelent a költészet? Arany János
nem is írhatta volna le szebben:
„Mi a tűzhely rideg háznak,
Mi a fészek kis madárnak,
Mi a harmat szomju gyepre,
Mi a balzsam égő sebre;
Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyék forró délben,...
S mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nekem, oh költészet!”
Ha mondhatok egy személyes
kapcsolatot a versekkel, még gim-

nazista voltam, amikor is egy
Költészet napi rendezvény valósult
meg a Városi Galériában, megzenésített és elszavalt versekkel.
Mondanom sem kell, nemcsak a
teltházas
közönségnek,
de
nekünk, fellépőknek is hatalmas
élmény volt, ahogy megtelt az éra
azzal az emelkedett hangulattal,
amit az énekelt és elmondott költemények élménye okozott. Akkor
hangzott el - igaz felvételről –
Latinovits Zoltán előadásában
József Attila Reménytelenül című
versének első része, mely nagyon
mély benyomást tett rám:
„Az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos
fejével biccent, nem remél.
Én is így próbálok csalás
nélkül szétnézni könnyedén.
Ezüstös fejszesuhanás
játszik a nyárfa levelén.
A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.”
Igaz, a címéből és mondanivalójából adódóan egy szomorú hangulatú vers, de ahogy Democritus
is mondja:
„Nagyon szép minden, amit egy
költő isteni ihletéssel és szent szellemmel ír”, így bármilyen érzelemmel íródott a vers, csodálatos, mert
lélekből történt.
E nap másik szülöttéről se feledkezzünk meg, érdemes Márai
Sándor sorain is elgondolkodni:
„És mégis, ma is, így is, örökké
mennyit ad az élet! Csendesen
(folyt. a 11. oldalon)
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A Nemzetőrség megemlékezett
az 1848-as Szabadságharcról

Hazánk történelmének egyik
legdicsőbb, szívünkhöz talán legközelebb álló korszakának, az
1848-1849-es Forradalomnak és
Szabadságharcnak minden bizon�nyal egyik legtöbbet idézet mondatait a Nemzeti dalban találjuk
„Talpra Magyar, hí a haza, itt az
idő, most vagy soha!”.
Igen, a márciusi ifjak és az őket
támogatók gyorsan növekvő tábora hamar megértette:
eljött az idő a cselekvésre, az
elnyomók hatalmának megtörésére és az elmaradott feudális viszonyok felszámolására. Az elkövetkező napok, hetek, hónapok eseményei igazolták elhatározásuk,
sőt történelmi érzékük igazságát.
Történelemben akkor lehet nagyot
alkotni, ha a vezetők és követőik
megértik, megérzik az idő szavát.
Akkor és ott azt teszik, amit tenni
kell, amit tenni lehet, amit tenni
érdemes.
A Magyar Nemzetőrség megalakítása is az 1848-as forradalomhoz
kapcsolható, mert 1848. március
15-én a pesti forradalomban felolvasták a 12 pontot, hogy mit kér a
fiatalság.
Ennek az 5. pontjában kérték,
hogy hozzák létre a Nemzeti őrséget, így Batthyányi Lajos 1848.
április 20-a körül létrehozta az
országos Nemzetőr haditanácsot,

viszont a létrejött alakulatokat
augusztus 13-a után fokozatosan
beolvasztották a honvédségbe.
Majd 1956-ban rövid időre szintén megalakult, de a forradalom
elbukása után megszűnt.
A jelenlegi Nemzetőrség 1989.
után az ország függetlenségének
kikiáltása után ismét megalakult,
mint civil szervezet, amelynek tagjait a hazaszeretet és a történelmi
múlt tisztelete iránti kötelesség
vezérli.
Ebben az évben a járvány miatt
csak szűk körben emlékeztünk
meg március 15–ről, a jelenlegi
szabályoknak megfelelően egy
szál virágot helyeztünk el az
emlékműnél.
Az 1848-as Szabadságharc 173.
évfordulójának tiszteletére Bacsó
Ernő, az Országos Nemzetőr
Szövetség és a Megyei Nemzetőr
Egyesület
elnök-parancsnoka
Herczeg Zsolt polgármester urat
Nemzetőr ezredesnek léptette elő.
Gratulálunk a polgármester
úrnak az előléptetéshez, amihez a
hivatalos oklevél átadására később
kerül sor, amikor már a járvány
engedni fog a szorításból.
Molnár Sándor
Nemzetőr dandártábornok
Megyei elnökhelyettes,
kistérség parancsnoka

2021. április 09.
adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a
fák fülledt illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár visszfényét, a magányt és a lármát! (...)
Ajándék ez, csodálatos ajándék.”
Összességében remek alkalom a
Magyar Költészet napja arra, hogy
kicsit elmerengjünk a versek világába, akár egy versesköteten
keresztül, vagy az internet adta

mezőtúr és vidéke
lehetőségeket kihasználva nagy
színészeink előadásában meghallgatni egy-egy költeményt. Lelki és
szellemi táplálék ez, amire most
igazán szüksége van mindenkinek, mert „A jó vers (...) az emberi létezés hihetetlen mélységeit és
csodáit tudja felvillantani.” (Tóth
Erzsébet költő)
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Örökbe fogadták a Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának ablakait

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 szavazataikkal támogassák a középdöntőbe 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 figyelembe vételével várhatóan még legalább 10 alkalommal!)
megjelenő, eredeti, - szabályosan
kitöltött szavazószelvénnyel lehet.
Mivel a helyi hírlapértékesítő hálózat igen alacsony példányszámot
kap naponta, ezért kérjük az előfizetéssel rendelkező újságolvasók
feltétlen 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 gyűj-

tő-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 elnökségéhez történő eljuttatását (határidő:
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), okleveles
agrármérnök, okleveles mg-i kutató-szakmérnök, egyetemi tanár,
kandidátus. Oktató és kutató tevékenysége mindvégig (1975-től)
Mezőtúrhoz kötötte (21 évig tanszékvezető, 6 évig tudományos
főigazgató-helyettes) a kiterjedt
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkező szakembert. Összesen több mint 6000 fő
főiskolai, egyetemi és PhD hallgató
gazdasági ismereteinek gyarapításában és szemléletének formálásában van szerepe. Szakmai munkásságát több mint 150 hazai és
nemzetközi tudományos publikáció (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 szakmai berkekbe (MTA Agrárközgazdasági Bizottsága, MTA-AKI
angol nyelvű folyóiratának szerkesztőbizottsága, FVM K+F pályázatok szakminiszter által kinevezett zsűrije stb.).Várjuk szavazataikat!
Miskolczi Adrienn

Elkészültek a díszítések. Szép,
színes és vidám lett minden ablakunk! Egy-egy könyvjelzővel
köszönjük meg a következő gyerekeknek és felnőtteknek a dekorációt: Balázs család: Balázs Pistike,
Balázs Emese, Balázsné Szabó
Marianna, Balázs István; Bíró Luca;

Cseh Róbert és családja: Cseh
Hanna, Cseh Nóra, Ádám Melinda;
Biró Eszter; Nagy család: Nagy
Ákos, Nagy Ádám, Vig Judit, Nagy
József; Bíró Petra; Szilágyi Sándor
és család: Szilágyi Sanyóca, Ádám
Edina; Hoprik Ferencné; Debreczeni
Zsófia

2021. április 09.

mezőtúr és vidéke

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Csordás Ámon
(Rácz Evelin Rita)

Lovas Richárd
(Török Nóra)

közéleti lap
ÜGYELETEK

Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

Április 9-15-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Április 10-11-ig:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30/239-934

Április 16-22-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Április 17-18-ig:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 7.
Tel: 06/30/978-2286

Tisztelt Olvasónk!
Köszönjük az eddig beküldött
gyönyörű babaképeket!
Továbbra is várjuk a családba
érkező újszülöttek fotóját
névvel, és az anyuka nevével
ellátva a Közösségi Ház
facebook oldalára,vagy az
ujság@mkskft.hu e-mail
címre.

UNITAS-NAGY BT.

ELHUNYTAK
Csomor László élt 82 évet
Varga Tamás élt 49 évet
Dr. Gombás Istvánné Baráth Katalin Erzsébet élt
90 évet
Lénárt Lajos Mihály élt 48 évet

06 30/773-7322

Kapitány Imre élt 86 évet

TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:

Kádár Sándorné Nagy Ilona élt 78 évet

06 30/239-6721
0630/347-6628

Pietas Kft.

Csurgó Lajosné Kötél Mária élt 65 évet
Dandár Józsefné Karsai Róza élt 81 évet
Rafael Karolina Mária élt 73 évet
Oláh István élt 87 évet
Podmaniczky Zoltán élt 59 évet
Barna Béla élt 66 évet

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.

Berkesi Gábor élt 86 évet

Keresse a gyepmestert:

Nyugodjanak békében.

- 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.
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Felelős szerkesztő: Bordács László.
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Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
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