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Siker koronázza a Hortobágy-Berettyó
rekultivációs egyeztetéseket 

Korábbi tájékoztatásomnak meg-
felelően elindult a Hortobágy-
Berettyó városi szakaszát érintő 
rekultivációs terv előkészítése, 
amellyel kapcsolatban nagy örö-
mömre most pozitív hírről tudok 
beszámolni. A felmérések után 
elkészült a vízszabályozási terv, 
amelyet az elmúlt két hónapban 
többkörös megbeszélésen keresztül 
tárgyaltak az érintett felek: a Körös-
vidéki Vízügyi Igazgatóság, a 
Hortobágyi Nemzeti Park, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztálya és 
Mezőtúr Város Önkormányzata.

Az egyeztetésekhez, tervezések-

hez szükséges előkészületeket és a 
tárgyalásokat Szűcs Dániel alpol-
gármester úr vezette, munkáját 
Vasas István ügyvezető úr segítette. 
A tárgyalások célja az volt, hogy a 
Berettyó új rendezési terve úgy 
feleljen meg a vízjogi szabályozá-
soknak, hogy az minél több fejlesz-
tési elképzelésünket tartalmazza és 
mindeközben lehetőség szerint 
minél jobban figyelje és óvja termé-
szeti értékeinket is. 

A többkörös egyeztetések alkal-
mával, partnereinkkel közösen dol-
goztunk azért, hogy a tárgyalások 
sikerrel záruljanak. A május 8-i, 
gyulai tárgyaláson fontos ponthoz 

(folyt. a 2. oldalon)

Tovább emelkedett a beoltottak száma
városunkban

Mezőtúron az egészségügyi dol-
gozók megfeszített munkájának 
köszönhetően továbbra is rendben 
zajlanak az oltások, az elmúlt 
hetekben folyamatosan hívták be a 
védőoltásra regisztrált mezőtúri 
lakosokat.

A 2021. április 21-ig beérkezett 
adatok alapján a háziorvosi rende-
lőkben és a Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézetben eddig összesen 
több, mint 5400 mezőtúri lakost 
oltottak be, ami azt jelenti, hogy a 
város lakosságának 33%-a már 
oltottnak számít. A beoltottak 
közül 2650 fő a második oltást is 
megkapta.

Nem lehet elégszer köszönetet 
mondani minden egészségügyi és 
szociális dolgozónak, akik részt 

vesznek az oltások szervezésében 
és lebonyolításában. Külön köszö-
net illeti a kórházban dolgozó 
orvosaink, ápolóink, háziorvosa-
ink és asszisztenseik minden 
napos, fáradhatatlan, erőn felüli 
munkáját.

Az oltásra regisztrálhatnak a 
https://vakcinainfo.gov.hu/ olda-
lon.

A vírushelyzettel kapcsolatban 
az alábbi honlapon tájékozódhat-
nak: https://koronavirus.gov.hu/

Kérem, Önöket vigyázzanak 
magukra, vigyázzunk egymásra!

 Herczeg Zsolt
polgármester

Házassági évfordulósok köszöntése

A hagyományoknak megfelelően Mezőtúr Város Önkormányzata nevé-
ben Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is szeretné köszönteni a 
mezőtúri 50. és 60. házassági évfordulójukat 2021-ben ünneplő házas-

párokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2021. 
augusztus 1.

Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvveze-
tőjénél 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
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érkeztünk, mivel a Hortobágyi 
Nemzeti Park is elfogadta az előze-
tes, közösen kialakított terveket.

Az elfogadott tervben így nagy 
felületen szerepel a régóta várt 
mederkotrás, valamint a városunk 
részéről kért és tervezett terepren-
dezési, vízi-, horgász- és 
ökoturisztikai fejlesztések is, ame-
lyekkel kapcsolatban szorosabb 
együttműködés alakult ki a 

Hortobágyi Nemzeti Parkkal. 
Fontos munkán vagyunk túl, 

amelyet most a következő lépcső-
fok, az engedélyezési eljárás követ. 
Ennek lezárása nyárra várható, 
ekkor részletesebben fogom 
Önöket a Hortobágy-Berettyót 
érintő tervekről tájékoztatni.

Herczeg Zsolt
polgármester

Tájékoztató Favipiravir készítmény felírásáról

A koronavírus járvány harmadik 
hullámában a fertőzések emelke-
dése miatt a kórházi kezeléseknél 
alkalmazott Favipiravir gyógyszer 
már a járóbeteg-ellátásban is elér-
hető a betegek otthoni gyógyulásá-
hoz. A tablettát az enyhe vagy 
középsúlyos tüneteket mutató, 
valamint az igazoltan COVID pozi-
tív betegek részére lehet felírni, 
elősegítve a betegség könnyebb 
lefolyását és csökkentve a kórházi 
kezelésre szorulók számát.

A Favipiravir készítményt már 
az orvosi ügyeleten feladatot ellátó 
ügyeletes orvos is felírhatja, ezáltal 
biztosítva a betegek számára törté-
nő folyamatos felírás lehetőségét. 

Az orvosi ügyeleten felírt 
Favipiravir készítmény esetében a 
betegéletút nyomon követése a 
háziorvos feladata. Az orvosi ügye-
let a gyógyszerfelírás tényéről tájé-
koztatja a beteg háziorvosát, illet-
ve rendelkezésére bocsátja a beteg 
egészségügyi dokumentációját.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
városunkban működő orvosi ügye-
let teljes mértékben közreműködik 
a Favipiravir készítmény betegek 
részére történő felírásában, szük-
ség esetén forduljanak bizalommal 
az orvosi ügyelet munkatársaihoz.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Új pályázati felhívások

bejegyzett civil szervezetek részére 

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

Pályázat

Mezőtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír 
ki – a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő – az önkor-

mányzat 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 történ-
het, mely letölthető a www.mezotur.hu weboldalról, valamint szemé-

lyesen 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 benyújtá-

sa 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

EGY NÉV – EGY ÉLET

Simonyi Andrea, a „Menetelés 
az életért” elnevezésű alapítvány 
képviselőjének (aki Mezőtúron, az 
Üzenet Napján 2019-ben a megem-
lékezés egyik szónoka volt) kezde-
ményezésére Mezőtúr is csatlako-
zott ahhoz az eseményhez, amely 
során az ország különböző telepü-
léseit kapcsolták össze, és a zoom 
technikája segítségével láncot 
alkotva olvasták fel a holokauszt 
során zsidóságukért meggyilkoltak 
neveit. A felolvasásra 2021. április 
8-án, a zsidóság és Izrael állama 
által „Jóm Hásoá”-nak (a 
holokauszt emléknapjának) neve-
zett napon került sor. Ilyenkor 
Izraelben néhány percre leáll az 
élet, megáll a forgalom, és sziré-
nák zúgása emlékezteti az embere-
ket a zsidóság legnagyobb, egyete-
mes tragédiájára.

Mezőtúron a Közösségi Ház 
Jurta termében került sor a 227 
helybeli zsidó áldozat nevének fel-
olvasására, miközben 6 gyertyát 
gyújtottak a 6 millió és 600 ezer 
meggyilkolt zsidó emlékére. A fel-
olvasásban Fülöp Mónika evangé-
likus lelkész, Gecov Gabriella, 
Szabó András, Patkós Éva és 
Kalóczkai Sándorné vett részt. A 
moderátor Bodor Márta volt. Ezt 
megelőzően Herczeg Zsolt polgár-
mester és Fülöp Mónika méltatta 

Botyánszky János evangélikus 
esperest, aki 1944. június 16-án 
megkongatta temploma harangját, 
miközben a deportált mezőtúri 
zsidó lakosság a vasútállomás felé 
menetelt.

Az emlékezés Mezőtúron kívül 
még Budapest, Hatvan, Pécs, 
Barcs, Nagyatád, Tab, Paks, 
Kiskunhalas, Debrecen, Vác, 
Dunakeszi, Hódmezővásárhely, 
Dombóvár, Kaposvár, Nyíregyháza, 
Sopron és Sülysáp településeken 
folyamatosan, 12 órán keresztül 
zajlott a nap folyamán.

Az „Egy név – egy élet” címmel 
megfogalmazott nyilatkozat utolsó 
sora így hangzik: „Itt maradtak a 
házaik, bútoraik, ruhájuk, étkész-
letük, boltjuk, műhelyük, és itt 
maradtunk ’Mi’ is, akiknek köte-
lessége emlékezni rájuk. A harang 
értük is szól.”

Köszönet a Közösségi Ház dol-
gozóinak a színvonalas lebonyolí-
tásért!

A Mezőtúrról deportált 227 
ember neve a Bodoki Fodor 
Helytörténeti Egyesület Lámpás 
című negyedéves lapjának június-
ban megjelenő nyári számában 
kerül majd közlésre.

Mlinárcsek János

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Elhunyt dr. Hock Ernő
nyugállományú tűzoltó ezredes

2021. április 5-én, életének 71. 
évében rövid, súlyos betegség 
következtében elhunyt dr. Hock 
Ernő nyugállományú tűzoltó ezre-
des,  a  Mezőtúri 
Tűzoltóparancsnokság egykori 
parancsnoka.

Dr. Hock Ernő 1950. november 
10-én született Mezőtúron. 
Általános és középiskoláit 
Mezőtúron végezte, majd diplomát 
szerzett a Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főiskolán 
1974-ben. Ezt követően a Szolnoki 
MÁV Járműjavító Üzem művelet-
tervezője lett. Innen került a BM 
Tűzoltóság állományába. 

1979. november 01-től a 
Mezőtúri Tűzoltóparancsnokság 
tűzoltási és szolgálati főelőadója, 
1981. január 01-től parancsnok 
helyettes, majd 1983. szeptember 
01-től tűzoltóparancsnok beosz-
tást töltötte be szolgálati nyugdíjba 
vonulásáig, 2001. november 30-ig. 

1981-82-ben elvégezte 
Budapesten a BM Tűzoltó Kiképző 
Központ Tiszti átképző Iskoláját. 
Folyamatosan képezte magát, 
1992-ben sikeresen elvégezte a 
József Attila Tudomány Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karát és 
jogi diplomát szerzett.  

A tűzoltói szolgálatot élethivatá-
sának tekintette. Szakmai felké-
szültsége és tapasztalata jelentő-
sen elősegítette a tűz- és káresetek 
megelőzését, eredményes felszá-
molását.

Mindig szívén viselte a tűzoltó-
ság állománya által használt esz-
közök, felszerelések korszerűsíté-
sét, cseréjét és elhelyezési körül-
ményeinek jav í tását . 
Parancsnokként részese volt a tűz-

oltólaktanya épületének 80’-as 90’-
es években történő felújításának, 
valamint a gépjárműfecskendő 
pályázati úton történő beszerzésé-
nek.

A sport szeretete végigkísérte 
életútját. A labdarúgás mellett tűz-
oltói szolgálata alatt a tűzoltó ver-
senysport terén is fontos szerepet 
játszott elhívatottsága, akaratereje. 
Irányítása alatt a csapatok számos 
megyei és országos versenyen 
értek el szép eredményeket, mely-
ből kiemelkedik az 1992-ben 
Debrecenben megrendezett 
Belügyminisztérium Országos 
Labdarugó Bajnokságának meg-
nyerése. 

Tűzoltói szolgálata alatt számos 
alkalommal részesült elismerés-
ben, dicséretben. 1997-ben tűzol-
tósági főtanácsosi címet szerzett, 
de átvehette a Tűzbiztonságért 
Érem ezüst és arany fokozatát is.  

Nyugállományba helyezését 
követően is aktívan dolgozott. 
Vezette a Nemzeti Szállodát, majd 
2009. május 28-tól 2013. december 
31-ig a Mezőtúri Intézményellátó 
és Ingatlankezelő Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatójaként úttörő szere-
pet vállalt az új intézményi struk-
túra kialakításában és a város üze-
meltetésében.

2016. szeptember 01-től a 
Mezőtúri Református Kollégium, 
Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda rendé-
szeti és közszolgálati ágazati okta-
tásában vállalt szerepet, óraadó 
tanárként. Feladatai közé tartozott 
a közszolgálati ügyintézői ismere-
tek és a rendvédelmi szervek és 
alapfeladataik oktatása, valamint a 
szakterületet érintő érettségi vizs-
gáztatásban történő részvétel.  

Életútja elismeréseként 2019. 
október 23-ai hatállyal Dr. Pintér 
Sándor, Magyarország belügymi-
nisztere soron kívül tűzoltó ezre-
dessé léptette elő. 

Emlékét kegyelettel megőriz-
zük.

Liszkai Zoltán tűzoltó ezredes, 
kirendeltség-vezető 

Mezőtúri Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség

In memoriam dr. Hock Ernő

Szomorúsággal kezdődött a hús-
vét utáni hét. „Ernőt a Teremtő 
magához szólította.” -  Megdöbbenve 
olvastuk kedves felesége kétségbe-
esett, fájdalommal teli mondatait 
az interneten,  miszerint dr. Hock 
Ernő, a mezőtúri közélet nagyra 
becsült személyisége 2021. április 
5-én örökre megpihent. 

Két héttel korábban még a 
Berettyó gáton találkoztunk, szere-
tett családjával együtt sétáltak, 
vidám volt, érdeklődő. Ehhez 
képest nehéz tudomásul venni, 
hogy a jövőben már nem futunk 
vele össze az utcán, nem találko-
zunk a vasárnapi piacon, ahol 
melegítőben, kis kosarában a csa-
ládnak vásárolt friss portékákkal, 
szívesen elbeszélgetett az ismerő-
sökkel. Nem integet már ki barát-
ságosan az öreg, fehér kis 
Combójából.  Családjával együtt 
váratlansággal szembesült egy 
súlyos, a felismerés utáni napok-
ban végzetessé váló betegséggel. 

Véget ért egy rendkívül tartal-
mas, szinte az utolsó percig aktív 
pályafutás. Ernő ezer szállal kötő-
dött az Újvárosi Általános 
Iskolához, melynek szinte a szom-
szédságában laktak.  A 
Fiúgimnáziumban érett felnőtté. 
Mindvégig jó tanuló, jó sportoló 
diák volt, és remek focista. 
Osztályközösségeinek központi 
alakjaként lelkesen és odaadóan 
szervezte az évfolyamtalálkozókat. 
Kedves emlékként őrzöm, hogy 
néhány évvel ezelőtt megkapó 
egymás iránti ragaszkodással, fel-
szabadultan és boldogan ünnepel-
tek együtt volt egyetemi társaival, 
a Nemzeti Étteremben, büszkén 
mesélte, hogy ezt évről évre meg-
teszik váltakozó helyszínen.  Életre 
szóló, fontos barátságokat kötött 
és ápolt teljes odaadással. A tűzol-
tóság nagyon összetartó családjá-
ban elengedhetetlen a bajtársi szo-
lidaritás, ezt a mintaszerű együtt-
működést Ő az élet minden terüle-
tére kiterjesztette. 

Sokféle tehetséget kapott és jól 
bánt azokkal. Vezetésre termett, a 
legkülönbözőbb területeken alko-
tott maradandót. Nem riadt vissza, 
ha szakmai váltás elé állította az 
élet. Erős kulturális érdeklődés is 
jellemezte, a 2000-es évek elején 
például – csak úgy mellékes vállal-
kozásban – zeneboltot indított a 
Szabadság téren. Szálloda igazga-

tóként jól működő dzsessz profilú 
pinceklubot hozott létre. 
Napjainkban több más társadalmi 
feladata mellett a városi önkor-
mányzat művelődési- és sport 
bizottságában is tevékenykedett. 
Imádta a természetet, sokat idő-
zött az egyik kedves barátjával 
közösen épített halastavánál. A 
horgászat kikapcsolta, feltöltötte, a 
kedvenc időtöltése volt.

Pályafutása jutalmának tekintet-
te, amikor öt évvel ezelőtt jogi 
ismeretek tanítására kapott felké-
rést a Református Kollégiumtól. 
Munkáját itt is igényesen, lelkiis-
meretesen végezte, szigorú, követ-
kezetes pedagógusként népszerű 
volt tanítványai körében. Az 
elmúlt szeptemberben boldogan 
mesélte, hogy immáron „közös 
munkahelye” lett kisebbik fiával, 
aki szintén a szeretett Alma 
Materben folytatja tanulmányait. 
Dani szerény, szorgalmas, kiváló-
an tanuló fiú, az iskola egyik büsz-
kesége – teszem hozzá én.

„Legnagyobb cél pedig, itt,
e földi létben,

Ember lenni mindig,
minden körülményben.”

Egész életében felsőfokon gya-
korolta az Arany Jánoshoz kötődő 
fenti gondolatokat. Szenvedélyesen 
szerette Mezőtúrt! Mindenkiben 
tisztelte az emberi méltóságot, 
rangtól, címtől függetlenül. Tudott 
és szeretett élni, kiváló üzleti 
érzékkel és emberi értékekkel bírt, 
a manapság divatos hivalkodás 
nagyon távol állt tőle. Fontos érték-
nek tartotta a családot, azzal 
együtt, hogy közel húsz évvel 
ezelőtt új házasságot kötött, mely-
ben ismét sok boldogságban volt 
része. Imádta fiatal feleségét, 
Marcsikát. Nemrég még a 2020-as 
Túri Kalendáriumba rendezgettem 
a képanyagot, és hosszasan elnéz-
tem azt a szép nagy rokoni csalá-
dot, mely  körbe vette. Ott még 
boldogan ölelte magához Danikát.  
Élete legfőbb kincsének a fiait 
tekintette, nagyon odafigyelt rájuk 
és mindenben támogatta őket. 
Időnként beugrott hozzánk 
néhány percre, hogy elújságolja 
Endrének, hol tart az első házassá-
gában - karácsonyi ajándékként - 

(folyt. az 5. oldalon)
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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 kap-
csolatban fontos tudni:

1. A 40 év feletti állandó, vagy 
ideiglenes lakcímmel rendelkező 
mezőtúri lakosok  térítésmente-
sen, beutaló nélkül vehetik 
igénybe a tüdőszűrést évente 
egyszer.

2. A 40 évnél fiatalabb mező-
túri lakosok részére a tüdőszűrés 
csak beutaló felmutatásával és 
egyes jogszabályi kivételektől 
eltekintve (lentebb részletezve) 
csak térítés ellenében végezhe-
tő. Beutalót adhat a foglalkozás-
egészségügyi orvos (munkaköri 
alkalmassági vizsgálat), a házior-
vos (személyi higiénés alkalmas-
sági vizsgálat) és továbbtanulás-
hoz, ill. szakmai gyakorlathoz 
szükséges alkalmassági vizsgálat 
esetén az iskolaorvos (ebben az 
esetben a tüdőszűrés térítésmen-
tes). A szűrővizsgálat térítési 
díja a 284/1997. (XII.23.) kor-
mányrendelet 2. melléklete 
értelmében 1700 Ft. A beutaló 
bemutatását követően a szűrő-
vizsgálat helyszínén csekket 
kapnak, melynek a befizetést 
igazoló szelvényét fel kell mutat-
ni 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 bele-
egyező nyilatkozatához a hely-
színen formanyomtatvány bizto-

sított.
4. A tüdőszűrő vizsgálat igény-

bevételéhez személyi igazol-
vány, TAJ kártya és lakcím kár-
tya szükséges.

5. Akinek szüksége van a lelet-
re, annak postai úton továbbítjuk 
a helyszínen átadott, felbélyegzett 
válaszboríték ellenében (1 borí-
ték-1 név).

Térítésmentes a szűrés az 
alábbi esetekben:

1. hajléktalanok;
2. hajléktalanok nappali mele-

gedőjének és éjjeli menedékhely-
ének dolgozói; 

3. az utcai szociális munkát vég-
zők;

4. a népkonyha formájában 
nyújtott étkeztetésben foglalkozta-
tottak;

5. önkéntesek, akik hetente leg-
alább összesen 16 órát hajléktala-
nokkal foglalkoznak;

6. a büntetés-végrehajtási inté-
zetek fogvatartottakkal közvetle-
nül 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 osztályai-
nak egészségügyi dolgozói;

10. az egészségügyi szolgáltatók 
mikrobiológiai laboratóriumainak 
egészségügyi dolgozói;

11. az egészségügyi intézmé-
nyek tüdőgyógyászati járó-és fek-
vőbeteg-szakellátást végző szerve-
zeti egységeinek egészségügyi dol-
gozói.

12. 18 éves kor alattiak,
13. továbbtanuláshoz, illetve 

szakmai gyakorlathoz szükséges 
alkalmassági vizsgálat esetén isko-
laorvosi beutalóval

14. anyatejet leadó nők.

A várakozás során kötelező az 
1,5 m védőtávolság tartása, vala-
mint a védőmaszk viselése!

A saját és mások egészségének 
megőrzése érdekében kérem, a 
szűrővizsgálaton szíveskedjenek 
megjelenni! Tegyenek egy lépést 
egészségük megőrzése, a betegsé-
gek korai felismerése érdekében!

dr. Enyedi Mihály 
jegyző

született „kis Ernő” (1979) rend-
kívül sikeres, nemzetközi szintű 
zenei pályafutása dzsesszbőgős-
ként, gitárosként. Élete gyermekei-
ben és unokáiban folytatódik 
tovább. Bizonyára még sok terve 
volt, de elmondható, hogy nagyívű 
pályát futott a számára megadatott 
hetven év alatt. Példásan töltötte 
be földi küldetését ez a huncut 
mosolyú, barátságos, segítőkész, 
nyíltszívű ember. Nagyon fog hiá-
nyozni!  Családja a következő idé-
zettel köszön el tőle:

„Leállt a szív, mely értünk
dobogott,

Pihen a kéz, mely értünk

dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel 

halott,
Örökké élni fogsz, mint a 

csillagok!”

A végtisztességadásra 2021. 
április 21-én került sor a katolikus 
temetőben, felekezeti szertartás 
szerint.  

Szerettei, barátai, számtalan 
tisztelője és a magam nevében sze-
retettel búcsúzom én is.

Isten áldjon Ernő! 

Berczeliné Boldog Mária 

Felhívás

FELHÍVÁS

A Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, 
díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.(IV.15.) önkor-

mányzati rendelet alapján „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért”, „Mezőtúr 
gyermekeiért”, valamint „Életműért” kitüntető díjak adományozására 

2021. május 3-ig javaslatot tehet bármely mezőtúri választópolgár vagy 
jogi személy. 

A javaslatokat elektronikus úton Mezőtúr Város Képviselő-testületének 
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban benyújtani a 

toth.adam@mezotur.hu email címre.

A jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel, egyelőre nincs meg-
határozva a kitüntető díjak átadásának időpontja. 

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott 
önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatal-

ban Tóth Ádám közművelődési, civil és sport ügyintézőnél (Tel.: 
56/551-913) és a könyvtárban megtekinthető.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Megmérettettek a locsolóversek

A Covid 19 világjárvány nagyban 
átírta a mindennapjainkat. Immár 
második éve vagyunk locsolók és 
locsolóversek nélkül. Ezt az űrt 
szerettük volna pótolni akkor, ami-
kor első ízben meghirdettük a 
locsolóversíró pályázatunkat. 

Nagy örömmel írhatom le azt, 
hogy a felhívás sikerrel járt. Nem 
csak az urak ragadtak tollat, hanem 
a hölgyek is úgy gondolták, hogy 
verssel köszöntik a locsolkodókat. 
Poétáink kora széles skálát ölel fel, 
érkezett pályamű 3 éves versalko-
tótól és 68 évestől is. 

A költeményeket Salánki Anikó 
magyar pedagógus, írónő és 
Miskolczi Adrienn újságíró alkotta 
zsűri bírálta el. Nem voltak könnyű 
helyzetben ez alkalommal sem. A 
nehéz döntés eredményeként az 
alábbi eredmény született:

Kicsik:
I. helyezett: Kiss Lajos (3 éves)
II. helyezett: Takács Babett
(5 éves)

Kisiskolások:
I. helyezett: Barna Liliána Laura
(8,5 éves)
II. helyezett: Balázs István
(7 éves)
III. helyezett: Bagi Sára (9 éves)

Felsősök:
I. helyezett: Nagy Martin
(14 éves)
II. helyezett: Farkas Levente

(11 éves)
III. helyezett: Hegyi Zsófia
(12 éves)

Fiatal Felnőttek:
I. helyezett: Csurgó Zoltán
(32 éves)
II. helyezett: Takács Zoltánné
(32 éves)
III. helyezett: Chif Richárd
(26 éves)
Különdíj: Gulyásné Horkai
Viktória (27 éves)

Felnőtt – Senior:
I. helyezett: Madarász Sándor
(61 éves)
II. helyezett: Dr. Keresztes
Károly 
III. helyezett: Bori János
(67 éves)
Különdíj: Révész Ágnes
(51 éves)

A díjak átadására szervezett for-
mában sajnos még nincs lehetősé-
günk, így azok átadásáról minden-
kit értesíteni fogunk. Köszönjük az 
indulók türelmét és megértését. 

Minden versírónak szívből gra-
tulálunk és hálásan mondunk 
köszönetet azért, hogy elküldték 
alkotásaikat. 

Az alábbiakban a kategóriák első 
helyezett verseit olvashatják:

Kiss Lajos 3 éves

„Kiss Lackó a nevem,

locsolni jöttem.
Kindertojást kérek,

hogy a hasam megtöltsem.”

Barna Liliána Laura 8,5 éves
Húsvétra 

Felébredtünk húsvét reggel
kimentünk az udvarra,

letettünk sok répát
a kerti asztalra.

Cuki kis nyuszikák 
eljönnek majd érte,

hoznak nekünk piros tojást 
a répáért cserébe.

Másnap, fiúk, gyertek el, 
meglocsolni minket!

adunk nektek nyuszitojást 
mindezért cserébe!

Nagy Martin 14 éves
Virtuális Locsolás

Nagyon vártam s tervezgettem
ismét ezt a szép napot.

Kihez menjek először is,
hogy már el ne hervadjon.

Milyen verset mondjak neki
kárpótlásul a tavalyi évnek?

Gondolkodtam jó erősen
s mire versem összeállt,

közölték, hogy nem mehetek
újabb mutáns támad ránk.

Kiszárad a kölnis üveg,
porosodik a polcon.

Két éve már nem használom,
mert bejött a tilalom.

Töprengtem hát most is mit 
tegyek,

ezt már mégsem hagyhatom
és az ötlet mint egy szikra

kipattant az agyamból.
Modern világ már a miénk

s ez hozta a megoldást,
tartsunk hát most virtuális locso-

lást.
Nem kapok most csoki nyuszit,

finom sütit, sonkát.
Új divatot hoz ez idő,

gyűjtsük hát a virtuális tojást.
Így született meg e versem
kényszer szülte bevallom,
de ha mégis tetszett neked

nyomj egy like-ot
s gyűlik majd a 

virtuális tojásom.
Nem csinálok ebből

rendszert igérem.
Jövő évben új kölnivel, lekesen,

megyek hozzák locsolkodni
bepótolva az előző két évet!

Csurgó Zoltán 32 éves

Eltelt egy év újra, itt a húsvét 
már

Szép ruhába öltözött a fiú, s a 
lány.

Elkészült a hímes tojás, rám vár-
nak a lányok.

Kölni vízzel öntözöm meg hajuk 
és a ruhájuk.

A nagymamák meghatottan old-
ják meg a kendőt,

Szemükben a csodálkozás 
„Istenem de megnőtt.”

Hozzátok is eljöttem ma tisztele-
tem tenni,

Választ kérek kérdésemre: sza-
bad-e locsolni?

Madarász Sándor 61 éves

Ne indulj el locsolkodni, maradj 
szépen otthon!

Ünnepelj a családoddal a jó 
házikoszton!

Locsold meg a háziasszonyt és 
annak leányát,

Fogadd köszönettel azok kalá-
csát - tojását.

Igyál meg egy pohár bort is ha jó 
szívvel adják,

Ne engedd, hogy lelkedet víru-
sok bezárják!

Nem kell a bezártságért senkit 
sem okolni,

Gondolatban bárhová elmehetsz 
locsolni.

Rokonhoz - baráthoz nem kell 
útrakelni,

Szeretettel mindent el lehet 
viselni .

Köszönöm a figyelmet, és nem 
kell meghatódni,

Kérdezem a háziasszonyt,
Szabad e locsolni?

Bodor Márti

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Kövessen bennünket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

(Fényképek, meghívók, plakátok)
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        A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:

Közterületi játszóterek Mezőtúron

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

2021. április 14-én a Peresi holtág hulladéklerakóiból rekord mennyisé-
gű kommunális hulladék került elszállításra. Az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. szemetes autója munkatársaink segítségével 
87 konténer, azaz közel 10 tonna szemetet szállított el a hulladéklerakó 
helyről.

A Mezőtúr-Szarvas között közlekedő komp áprilisban és májusban reg-
gel 6:00 és délután 18:00 között igény szerint közlekedik. A szolgáltatás 
12:00-12:30 között szünetel. 

A Mezőtúri Városi Strandfürdő nagymedencéjénél a vízfeltöltő csőveze-
tékrendszerének cseréje külső alvállalkozó bevonásával megtörtént. A 
Fedett Uszoda sportági igazolással rendelkező sportolók részére edzés cél-
jából az erről szóló kormányrendelet visszavonásáig látogatható. 

Vandálbiztos kukákat helyeztünk ki a Berettyó gátoldal közúti híd felőli 
részén. Sajnos, folyamatosan tapasztaljuk, hogy a tisztítást követően, a 
hulladékot nem az edénybe, hanem mellé dobálják, ezért minden fórumon 
kérjük a lakosságot, hogy használják ezeket a kihelyezett edényeket. 

Megkezdtük a város köztereinek, parkjainak ütemterv szerinti zöldterü-
let rendezését. Fűkaszákkal és fűnyírótraktorokkal áprilisban mintegy 
150.000 nm2-nyi területen vágtuk le a füvet és szedtük össze az ott találha-
tó hulladékot.

Köztéri padok és bútorok cseréjét, javítását és pótlását folyamatosan 
végezzük, melyből áprilisban összesen 60 darabot a gátoldalon, a 
Szabadság téren, ligeti tónál és a ligetben újítottunk fel.

Társaságunk vendéglátós vagy kereskedelmi tapasztalattal rendelkező 
munkatársat keres. Segédmunkás munkakörben, város- és kompüzemelte-
tési feladatokra munkavállalók jelentkezését is várjuk fényképes önélet-
rajzzal az intezmenyellato@mturiellato.hu e-mail címen.

Napjainkban, a tavasszal javuló 
időjárással egyidőben egyre nagyobb 
szerepet kap a városban elérhető és 
használható játszóterek és parkok 
állapota, ahol a kisgyermekes csalá-
dok, az aktív életvitelt, mozgás-gaz-
dag életmódot folytatók szabadidő-
jüket kellemesen eltölthetik. 

A közszolgáltatási szerződésünk 
alapján a város- és községgazdálko-
dási szolgáltatás részeként feladata-
ink közé tartozik a városban a köz-
területi játszóterek, fitneszparkok 
üzemeltetése. Fentiek alól kivételt 
képez a Béke-telepen található Szép 
Ernő utcai magánjátszótér.

Nagy örömmel vettünk részt az 
elmúlt évek folyamán a Petőfi-téri, 
a Ligeti tavi és az Erzsébet ligeti ját-

szótér és fitneszpark, a hídon túli 
és a Komló úti játszótér tervezésé-
ben és kialakításában, valamint a 
Szabadság téri kis tér bővítésében. 
A strandon és a Vadászház terüle-
tén belül is közreműködtünk egy-
egy mini játszótér kialakításában. 
Célunk volt olyan közösségi terek 
kialakítása, amely nem csak új szol-
gáltatásokkal, de új élményekkel is 
gazdagítják a városban élők min-
dennapjait. A telepítésre került új 
fitnesz elemek egyidejűleg több 
korcsoportban (gyermekek, felnőt-
tek, időskorúak) segítik az egész-
ségmegőrzést és biztosítják a sza-
badidő hasznos eltöltését, míg a ját-
szótéri eszközöket egyszerre hasz-
nálhatják kisebb gyermek és 14 

éves korig a fiatalabbak is. 
A közösségi terekre a közfoglal-

koztatási programban előállított 
kerti kiülőkből is helyeztünk el esz-
közöket és terveink szerint szeret-
nénk ugyanabban a programban 
köztéri pelenkázós padot is elhe-
lyezni. Ezúton szeretnénk kérni, 
hogy a megfelelő hely kiválasztásá-
ban segítsék munkánkat és helyszí-
ni javaslataikat küldjék meg 
részünkre. (intezmenyellato@
mturiellato.hu)

 A közterületi játszótereket rend-
szeresen ellenőrizzük, amennyiben 
valamilyen elem megsérült, javítjuk 
és pótlásáról gondoskodunk. 
Sokszor tapasztaljuk, hogy az esz-
közöket nem megfelelően használ-
ják, 14 évesnél idősebbek játszanak 
rajta. Sajnos, sok esetben a szándé-

kos rongálások következtében 
olyan kárt okoznak az eszközök-
ben, hogy ezáltal hosszú időre 
megakadályozzák azoknak rendel-
tetésszerű használatát. Ezúton is 
kérjük Önöket, amennyiben rendel-
lenességet illetve hibát tapasztal-
nak, jelentsék központi email 
címünkön (intezmenyellato@
mturiellato.hu) vagy a központi 
telefonszámunkon. (0656350037).

Reméljük, a kialakított szép kör-
nyezet és az új telepítésű modern 
eszközök még sokáig örömet sze-
reznek majd a város lakóinak és az 
idelátogató turistáknak is!
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A Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár online szavalóver-
senyt hirdetett gyermek és felnőtt 
kategóriában a Magyar Költészet 
Napja alkalmából. Az eseményről 
Víg Gabriella könyvtárost kérdez-
tem:

- Milyen célból hirdettétek meg a 
versenyt?

- A Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár ebben az évben is 
meghirdette szavalóversenyét a 
költészet napja alkalmából. Ennek 
az eseménynek már sokéves 
hagyománya van nálunk. Sajnos 
személyesen nem lehetett megtar-
tani az eseményt az egészségügyi 
helyzet miatt. A nevezőknek vide-
ón kellett elküldeni a szavalatukat. 
A gyermek és felnőtt versmondók 
szavalatait zsűri értékelte 6 kategó-
riában: 1. 2. 3. 4. osztály, felső tago-
zat, felnőtt kategória.

- Összességében hogyan értéke-
litek a „munkákat”?

- A zsűri tagjai egyöntetűen azt 
mondták, hogy élmény volt hall-
gatni, nézni a versmondók videóit. 
Jól felkészültek a versenyre, erre a 
szép versünnepre. Sok dicsérő szó 
elhangzott a zártkörű eredmény-
hirdetésen, melyre ápr. 14-én 
került sor a könyvtárban. A Városi 
Televíziónak köszönhetően a díját-
adásról videofelvétel készült, ame-
lyet a könyvtár Facebook oldalán 
már közzé is tettünk. 

- Milyen eredmények születtek?
- Nagyon örülünk, hiszen 73 sza-

valat érkezett hozzánk. Az ország 8 
településéről, s még az országhatá-
ron túlról, Zentáról is érkeztek 
nevezések. Köszönjük szépen min-
den szavalónak és felkészítőnek a 
munkáját! Reméljük jövőre már 
személyesen is találkozhatunk a 
Költészet napja alkalmából. 
Következzenek az eredmények:

Óvoda
Különdíj: Szujó Robin Dominik 

Felkészítő: Pamli Tünde

Első osztály
1. helyezés: Juhász Hanna 

Thurzó Lajos Ált. Isk., Zenta 
Felkészítő: Galusz Gabriella

2. helyezés: Pápai Hanna 
Túrkevei Petőfi Sándor Ált. Isk. 
Felkészítő: Simonné Nánási Renáta

3. helyezés: Hollósi Lara Gréta 
Túrkevei Petőfi Sándor Ált. Isk. 
Felkészítő: Simonné Nánási Renáta

Különdíj: Bíró Bíborka
Szent István Katolikus Ált. Isk., 
Mezőtúr Felkészítő: Bíróné Fekete 
Erzsébet

Második osztály
1. helyezés: Igar József Péter 

Hársfadombi Általános Iskola, 
Mány, maga készült fel.

2. helyezés: Barna Liliána Laura 
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
Felkészítő: Barnáné Koma Ágnes

3. helyezés: Darvasi Emese Hajna 
Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda, Túrkeve 
 Felkészítő: Darvasiné Papp Rozália

Különdíj: Grósz Réka
Mezőtúri Kossuth Lajos Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Felkészítő: 
Grószné Virág Enikő

Madaras Áron Dániel Túrkevei 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
Felkészítő: Marton Eszter Renáta

Harmadik osztály
1. helyezés: Nagy Tina Babos 

József Térségi Általános Iskola 
Agyagosszergényi Tagintézménye 
Felkészítő: Foki Aliz

2. helyezés: Németh Nóra 
Túrkevei Petőfi Sándor Általános 
Iskola 
Felkészítő: Deák Ildikó

3. helyezés: Hegyi Anna
Mezőtúri Kossuth Lajos Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Felkészítő: 
Hegyiné Búza Anita

Különdíj: Simon Judit Mária 
Túrkevei Petőfi Sándor Általános 
Iskola
Felkészítő: Urbán Marianna

Negyedik osztály

1. helyezés: Nagy Botond 
Mezőtúri Református Kollégium 
Általános Iskolája

Felkészítő: Busi Gyöngyi

2. helyezés: Dobra Fanni

Túrkevei Petőfi Sándor Általános 
Iskola
Felkészítő: Kovácsné Szécsi Mária

3. helyezés: Nagy Tamás
Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Zenta
Felkészítő: Lőrinc Tímea

Különdíj: Kántor Hanna
Túrkevei Petőfi Sándor Általános 
Iskola

Felső tagozat
1. helyezés: Sztraka Noémi

Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Sáránd
Felkészítő: Szabó Nóra

2. helyezés: Kozma Karola
Vecsési Petőfi Sándor Római 
Katolikus Ált. Isk. és Gimn. 
Felkészítő: Csatári Mariann

3. helyezés: Kerékgyártó Viktória
Csik Ferenc Ált Isk. és Gimn., 
Budapest; Maga készült fel.

Különdíj
Galusz Áron

Thurzó Lajos Ált. Isk., Zenta 
Felkészítő: Nesity Máté

(folyt. a 9. oldalon)

Tisztelt Érdeklődők!

Magyarország Kormányának rendelete értelmében mindennemű rendez-
vény megtartása tilos. Így továbbra is tilos rendezvényt, valamint gyű-

lést szervezi.

A rendeletre való tekintettel sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. szervezésében tervezett 

mezőtúri Városi Majális (2021. május 1.) ELMARAD.
Bízunk abban, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet hamarosan 

véget ér és ismét találkozhatunk egy-egy esemény kapcsán. 

Tisztelettel a főszervező Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. 
nevében:

Bordács László 
ügyvezető

Költészet napi szavalóverseny a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban
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Felnőttek
1. helyezés: Csepcsényi Jánosné
2. helyezés: Rácz Tamás
3. helyezés: Harangozó István

Különdíj: Muzsai Fanni
KSZC Teleki Blanka Gimn., 
Technikum és Kollégium, Mezőtúr

Molnár Katalin
Szabó István

Mindenkinek szívből gratulá-
lunk!

Miskolczi Adrienn

Ugye emlékszel még,
A régi májusokra,
Mikor egész nap

Szólt a zene,

A csillogó szemű
Lányokra, kikkel
Együtt mentünk
A Túri Ligetbe,

És éreztük a napfény
Melegét, a vidám

Ifjúság éltető erejét,
Épp úgy, mint ma,

Mikor már nem
Mint gyermekek,

De mint örökké ifjak,
Újra veletek lehetek,

Szép májusi emlékek.

Mert ma is, úgy

Mint a múlt ködében,
Virágözönben fénylik

A májusi nap,

Dallamok szállnak,
Színek pompáznak,

Fiúk és lányok,
Kart karba öltve,
Tavaszi fényben,
Táncot lejtenek,

S az örök ifjak,
Kik nem felejtenek,
Velük együtt lépve,

Újra énekelnek,

Mert május van,
Az élet nyíló hava,
Az örök boldogság,
A megújuló csoda.

Dr. Keresztes Károly

Májusi csoda

Anyák napjára

Május első vasárnapja az Anyák, 
Nagymamák, Keresztanyák, 
Nagynénik napja, mely alkalom-
ból Iványi Mária versével szeret-
nénk köszönetet mondani Nekik, 
hogy jelen vannak életünkben. A 
verset Karai József zenésítette 
meg, melyet érdemes megkeresni  
az interneten, mert meghatóan 
gyönyörű dal.

Én csak e sorokat tudom ajándé-
kozni, de azt nagy szeretettel 
teszem:

„Tündér, ha lennék fűszálra
lépnék,

Harmat hulláskor virágot tép-
nék.

Ha hajladozna virágözön,
Tudnád anyám, hogy néked 

köszön.

Hajnal, ha ébred, szellővé
válnék,

Csöndes esőben, szirmot

szitálnék.
Jázmint havaznék kezedre én,

anyák napjának szép ünnepén.

Fény lennék télen, nyáron hűs 
árnyék,

Mint puha álom, szemedre száll-
nék.

De még ennél is több leszek én,
Tehozzád mindig jó leszek én.”

Miskolczi Adrienn

Anyák napi kifestő minden korosztálynak
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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

Mezőtúri fiatalok

Karapancsev Kristóf énekes, dalszerző

Kristóf egy nagyon pozitív, 
ambiciózus személyiség. Küzd 
az álmaiért, szorgalmas és kitar-
tó. Külföldi tanulmányai során 
döbbent rá, hogy a zeneírás, 
éneklés és hangszerelés érdekli a 
legjobban, azóta is ebben a szak-
mában tevékenykedik. Ismerjék 
meg riportunkból Kristófot.

- Milyen út vezetett oda, ahol 
most tartasz? 

Karapancsev Kristóf: - Az út, 
ami odavezetett, hogy most az 
legyek, aki vagyok, érdekes volt 
így visszatekintve. Gyermekkorom 
óta trombitáltam és mindig is érde-
kelt a könnyűzene, de sokáig tar-
tott mire bevallottam magamnak, 
hogy ezt szeretném csinálni egész 
életemben. Klasszikus trombitát a 
mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskolában kezdtem el 
tanulni, majd a gimnázium negye-
dik osztályától a budapesti Weiner 
L e ó  Z e n e m ű v é s z e t i 
Szakgimnáziumban folytattam, 
ezt követően pedig felvételt nyer-
tem a stuttgarti zeneművészeti 
főiskolára (Staatliche Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst 
Stuttgart). Egyetemi tanulmánya-
im közepén döbbentem rá, hogy 
valójában a zeneírás, éneklés és 
hangszerelés sokkal inkább érde-
kel, mint bármi a világon. Idén dip-

lomáztam le és azóta kizárólago-
san a könnyűzenei karrierem tar-
tom szem előtt. A koronavírus jár-
vány sajnos nagyban megnehezíti, 
hogy a kitűzött célokat elérjem, 
azonban új ajtókat is kinyit és egy 
olyan fajta nyitottságra kényszerít, 
amiből profitálhatok, mint zene-
szerző és producer.

- Mit tartasz az eddig legna-
gyobb sikerednek?

K.K.: A legnagyobb sikeremnek 
azt tartom, hogy elvégeztem az 
egyetemet kint, és most az ott szer-
zett elméleti tudásból próbálok fej-
lődni abban, ami igazán fontos 
nekem.

- Mi az életfilozófiád?  
K.K.: Az életfilozófiám az, hogy 

minden rosszban van valami jó 
vagy valami megtanulandó. Én a 
negatív élményeimből nyertem a 
legtöbb tapasztalatot eddig. 
Igyekszem a pozitív dolgokra kon-
centrálni és ez sokat segít. Hiszem, 
hogy a gondolataink bár nem befo-
lyásolják kik vagyunk, teremteni 
tudnak. Az pedig már rajtunk áll, 
hogy jót vagy rosszat teremtünk.

- Hogyan képzeled el az életed 
5-10 év múlva?

K. K.: - Épp a minap gondolkoz-
tam el ezen. 5-10 év múlva remé-
nyeim szerint sok-sok embernek 
tudok majd örömet okozni a 
zenémmel. Koncertezni szeretnék, 
stúdiózni, dalokat írni és mindent, 
ami ezzel jár. A magánéletben 
egyensúlyt szeretnék, és állandó-
ságot. De ez a jövő. Ennél tovább 
nemigen szoktam gondolkodni.

- Miért szeretsz Mezőtúron élni?
K. K.: - Mezőtúr számomra a 

béke szigete. Élvezem, hogy tiszta 
a levegő, a nyugalmat, a szeretteim 
és barátaim közelségét. Az emlé-
kek pedig, amik a városhoz köt-
nek, nagyon fontosak nekem. 
Szeretem tapasztalni a változáso-
kat a városban és úgy érzem, min-
dig otthon fogom érezni magam 
itt.

Szabó Dorina

Major Mihály 70 éves

Major Mihály 1951-ben született 
Mezőtúron. Már kisgyermek korá-
ban tudta, énekes szeretne lenni. A 
Béke Étterem indított egy tehetség-
kutató versenyt, mely elindította 
az énekesi pályán. A zsűritagok 
olyan nagy nevek voltak, mint 
Vikár Béla kandidátus, Grabócz 
Miklós zeneszerző, a Népzene 
osztály vezetője, és Béres János 
zenepedagógus, furulyaművész. 
Közülük Grabócz Miklós ajánlotta 
fel számára, ha komolyan gondolja 
az éneklést, keresse meg őt a 
Magyar Rádióban. Misi természe-
tesen élt a lehetőséggel, és S. 
Torday Blanka okleveles ének- és 
színművésznőhöz került, ahol 
szakmai alapokra tett szert, majd 
2-3 év után Újpesten tanult tovább, 
többek között Talabér Erzsébettel, 
Horváth Istvánnal együtt, akik 
később szintén elismert énekesek 
lettek.

Egy meghallgatást követően a 
Magyar Állami Operaházba vették 
fel prímtenor szólamba, így feladta 
addigi szakács munkáját, hogy tel-
jes állásban dolgozzon tovább, 
mint kórusművész.  Boldogsággal 
töltötte el a tudat: a vidéki paraszt-
gyerek a Magyar Állami Operaház 
színpadán énekelhet! Nagy tiszte-
lettel emlékszik Simándy József, 

Ágai Karola, Moldován Stefánia, és 
Neményi Lili művészekre, s utóbbi 
közbenjárásával az énekes azon 
vágya is teljesült, hogy az Operett 
Színházba szerződtették. Ezek 
után számos fellépés követte egy-
mást belföldön, és külföldön, 
melynek következtében Misi 
Németországban is dolgozott, és 
mivel akkoriban Ausztráliában is 
voltak kapcsolatai, úgy gondolta, 
kivándorol, hogy az ott élő auszt-
ráliai magyar művészekkel együtt 
megismertesse, képviselje hazájá-
nak muzsikáját. Így történt, hogy a 
Sidney-i Operaházban rendeztek 
egy nemzetiségi fesztivált, melyre 
magyar részről Major Mihályt kér-
ték fel, és a zenei főrendező kifeje-
zetten azt kérte tőle, hogy igazi 
magyar dalokat énekeljen, mint pl. 
csárdást. A fellépést követően 
sorra jöttek a felkérések nemcsak a 
magyar klubokba, hanem a len-
gyel, vagy akár az ausztráliai 
német klubokba is. Ausztráliát 
körbeénekelte, de a szíve mindig 
haza vágyott, így tizenegy év után 
hazaköltözött, s onnan kezdve az 
itthoni közönséget kápráztatta el 
énekével. Elmondása szerint célja 
mindig az volt, hogy átadhassa 
mindazt, amit ő kapott mesterei-
től: a tudást, a zene, az ének szere-
tetét, ahogy ő fogalmaz:

„Mi énekesek vagyunk…nekünk 
adnunk kell!”

Major Mihály május 2-án tölti be 
70. életévét. Kedves Misi! Isten 
éltessen sokáig, jó egészséget, sok 
boldog percet kívánunk Neked, s 
az éneklés maradjon továbbra is 
életed része, mindenki nagy örö-
mére!

Miskolczi Adrienn

Idézet a mindennapokra

Van egy szokásom. Amint megszólal az ébresztőm, felnézek, és hango-
san azt mondom: köszönöm. Hogy kinek, vagy minek mondasz köszö-
netet, az a te döntésed. Bármilyen névvel vagy kifejezéssel illetheted, 

ami neked tetszik: Örökkévaló, Isten, Úr, Teremtő. Nem az elnevezés a 
lényeg, hanem a saját hited, hogy megértsd, mekkora ajándék, hogy 

még egy napot kaptál; fontos, hogy hálát adj ezért. Ha nem vagy hívő, 
akkor mondj köszönetet azoknak az erőknek, amik lehetővé tették, 

hogy itt légy, hogy élj és élvezd ezt az új napot.

Julian Brass
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ELHUNYTAK

Dr.Hock Ernő élt 70 évet

Lengyel Imre élt 71 évet

Rácz Lajosné Legierszki Margit élt 95 évet

Balogh Sándorné Kis Erzsébet élt 99 évet

Demeter György élt 94 évet

Bíró János élt 79 évet

Szabó Gábor György élt 52 éve

Arany Mihály Péter élt 79 évet

Barna Zsigmondné Fazekas Katalin élt 81 évet

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Április 23-29-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9-11. 
Tel: 06/56-550-445

Április 30- május 06-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637

Állatorvosi ügyelet

Április 24-25-ig:
dr. Nagy Levente 
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006;
06/30/664-8257

Május 01-02-ig:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20-941-5217

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

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 
ujsag@mkskft.hu e-mail 

címre.

Fodor Lara Nicole
(Fodor Aurelia Cristina)

Gulyás Dorka
(Gulyás - Erdős Éva)

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.

TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS

ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:

06 30/239-6721
0630/347-6628


