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Az új év első napjaiban 
Szűcs Dániel polgármes-
terrel beszélgettem az 
energiaár növekedéséről, 
városfejlesztési tervekről, 
az aktuális kihívásokról és 
a felmerült új ötletekről… 

K.M.: Ha a 2022-es év hatá-
sát kellene összegezni, talán a 
legegyszerűbben úgy lehet, 
hogy mindenkiben átrendező-
dött a fontossági sorrend. Első 
helyre a béke és a biztonság 
került a növekedés és gyarapo-
dás helyett. Továbbá természe-
tes volt, hogy elérhető áron 
van egy dolgozó család számá-
ra az áram, fűtés, üzemanyag, 
étel, ami az év végére teljesen 
megváltozott. A mezőtúri 
önkormányzat is számos kihí-
vással néz szembe ezzel kap-
csolatban…

Szűcs Dániel: Az utóbbi hóna-
pokban valóban sok minden átérté-
kelődött. Az önkormányzatnál a 
fókusz egyértelműen 2022. nyár 
végétől az energiaárak növekedésé-
re irányult. Elsődlegesen azzal fog-
lalkoztunk, hogy ezt a helyzetet 
hogyan tudjuk kezelni. A megnöve-
kedett költségek 2022. utolsó 
negyedévére is hatással voltak, de a 
2023-as évre fogja még erőteljeseb-

ben kifejteni a hatását. Arra számí-
tok, hogy nehéz év elé néz Mezőtúr 
Város Önkormányzata 2023-ban, 
sok más magyarországi település-
hez hasonlóan. A mi problémánk 
abszolút nem egyedi, Európa sok 
országában, így Magyarországon is 
sok kihívást eredményez. Ezért is 
született meg az intézkedési ter-
vünk 2022-ben, amit a képviselő-
testület többsége elfogadott. Ezt a 
tervet kellett letennem és bemutat-
nom a Miniszterelnökségen is, ami-
kor a 10.000 főnél nagyobb telepü-
lések városvezetőit hívták meg egy 
megbeszélésre. Ennek volt egy 
második tárgyalási köre is, amikor 
kifejezetten a kötelező feladatok 
ellátására kellett fókuszálni a terv-
ben. Az önkormányzatnak vannak 
kötelező, illetve nem kötelező fel-
adatai. Kötelezők közül kiemelen-
dő az óvodai, bölcsődei ellátás, a 
közvilágítás biztosítása, a gyermek-
étkeztetés. Ezekre a pillérekre egy 

újabb tervet kellett kidolgoznunk. 
Kiemelten kellett kitérni arra, hogy 
a gáz- és villamosenergia tekinteté-
ben mit tartalmaznak a megkötött 
szerződések és azok meddig van-
nak hatályban. Ezt örömmel fogad-
tam, mert mi is ebbe az irányba 
indultunk el, így logikusan végig 
lehetett tárgyalni ezeket a pontokat.

K.M.: Jó hír volt január 
3-án, hogy a kormány segítsé-
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get nyújt a 10.000 főnél 
nagyobb városok esetében, 
így Mezőtúr is 159 millió Ft 
támogatásban részesül. 
Megérkezett-e ez az összeg és 
fedezi-e a város megnöveke-
dett kiadásait?

Szűcs Dániel: Ez segítséget 
nyújt a megnövekedett energiaárak 
miatti költségnövekedés finanszíro-
zásában, de nem titok, hogy az 
általunk benyújtott kimutatásban 
ennél több szerepelt, így továbbra 
is szigorúan és felelősen kell tervez-
nünk és gazdálkodnunk. Egyik 
város sem kapta meg a teljes hiány-
zó összeget, így úgy látom, objektív 
döntés született Mezőtúr esetében 
is. Jelenleg folyamatban van a költ-
ségvetés kidolgozása, de az ener-
giaárak növekedése miatt attól füg-
getlenül, hogy mi elfogadtuk az 
intézkedési tervet, és be is tartjuk, 
ez több százmilliós növekedést fog 
eredményezni a város költségei-
ben. 

K.M.: Mik a mutatószámok, 
milyen mértékű árnövekedést 
kell elképzelni?

Szűcs Dániel: 2022-ben a gáz- 
illetve villamos energiafogyasztásra 
210 millió Ft kiadás volt tervezve, 
ha nem történik meg ez a nagy 
emelkedés, 2023-ra is ennyit ter-
veztünk volna, ezt ki tudtuk fizetni.
Közbeszerzési eljárást kellett lefoly-
tatnunk a Városi Sportcentrum, és a 
volt főiskolaépülete esetében, a leg-
nagyobb városi fogyasztási helyein-
ken szeptemberben. Öt és félszeres 
árat kaptunk az előző évhez képest. 
Így kiszámoltuk, ha nem változtat-
nánk semmit a működésen, 2023-
ban 910 millió Ft lett volna a szám-
lánk, ami így 700 milliós „lyukat” 
eredményezett volna. Óriási, döb-
benetes számok. Ezért született az 
intézkedési terv, ami egyébként 
beváltotta a hozzá fűzött reménye-
ket. A Városi Sportcentrum például 
novemberben 54 %-kal kevesebbet 
gázt fogyasztott. Ehhez hozzájárult 
az időjárás is természetesen, de a 
kevesebb energiafelhasználás is. 
Amikor ezt elfogadtuk, kiszámol-
tuk, hogy ha ezek a számítások 
bejönnek, akkor is marad 400 milli-
ós többletkiadás.  A mai napon 
nehéz megmondani, hogy a kor-
mánytól kapott 159 millió Ft meny-
nyiben fedi be pontosan a jelenleg 
aktuális kiadási költségeket. Ez azt 
jelenti a 2023-as évre, hogy az 
intézkedési tervünket továbbra is 
érvényben kell tartani és meg kell 
nézni, honnan tudunk bevételt 
átcsoportosítani, annak érdekében, 
hogy fedezetet nyújtson a megnö-

vekedett energiaszámlák kifizetésé-
hez. A kormány figyeli az önkor-
mányzatok működését, és ha azt 
látja, további támogatásra van szük-
ség, véleményem szerint további 
segítség fog érkezni 2023-ban.

K.M.: Ha nem ilyen határo-
zottak a polgármesterek az 
ősszel, lehet, hogy nem érke-
zett volna meg a kormánytól 
ez a soron kívüli pénzösszeg?

Szűcs Dániel: Nyilván a kor-
mánynak hasznos volt az a jelzés, 
amit több városvezető is tett, misze-
rint ezeket az energiaár növekedé-
seket nem tudják az önkormányza-
tok egyedül megoldani, de úgy gon-
dolom, a kormány ezzel tisztában 
volt. Inkább azt láttam az ősz folya-
mán, hogy kíváncsiak voltak arra, 
hogy az önkormányzatok, mint 
önálló közigazgatási szervek, 
hogyan próbálnak megbirkózni 
ezzel a feladattal. Ahogy látták 
kirajzolódni, hogy egy-egy települé-
sen mekkora a probléma vagy 
hogyan tudja azokat megoldani, 
leültek velünk a tárgyalóasztalhoz, 
hogy ezeket átbeszéljük. Egy-egy 
településnek más lehetőségei van-
nak. Vannak települések, ahol alig 
akad iparűzési adóbevétel, mert 
kevés a vállalkozás. Vannak ellen-
ben más települések, amelyek évek 
óta azon gondolkodnak, mely asz-
faltos utcát aszfaltozzák újra 2-3 év 
után… Nyilván ebből kevesebb van. 
És vagyunk mi, akiknek továbbra is 
vannak földes utcái, illetve rendkí-
vül hosszú a közút- és járdahálóza-
tunk, amit folyamatosan újítani 
kellene. A támogatás mértéke függ 
attól is, milyen aktuális szerződései 
vannak a városoknak az energia-
szolgáltatókkal. Mondok egy pél-
dát. Balassagyarmat gázszerződése 
augusztus végén járt le, amikor a 
legmagasabb volt a gáz tőzsdei ára, 
így közel tízszeres áron tudták csak 
beszerezni. Nekünk „csak” öt és 
félszeres volt ez az összeg szeptem-
ber végén. Ugyanez vonatkozik a 
villamosenergiára. Ebben mi sze-
rencsések vagyunk, mert nekünk 
2023 év végég az ár a legtöbb épü-
letre rögzítve van, kivétel a közvilá-
gítás területe, illetve az uszoda és a 
volt főiskola épületegyüttese.

K.M.: Mi a legfontosabb 
aktuális feladat?

Szűcs Dániel: A 2023. évi költ-
ségvetés megtervezése. A munkát 
tavaly elkezdtük, majd behívtuk 
január elején az összes intézmény-
vezetőt és ügyvezetőt, akik bemu-
tatták a költségterveket. A legfonto-
sabb feladat ennek kapcsán idén, 
hogy továbbra is foglalkoztatni tud-

juk a munkavállalóinkat, bérüket 
biztosítani tudjuk, végre tudjuk 
hajtani a minimálbéremelést és elő-
teremtsük az energiaválság miatt 
drasztikusan megnövekedett szám-
láinkhoz szükséges forrást is.

K.M.: Hatással van-e a vál-
ság a megkezdett városi beru-
házásokra illetve elindulhat-
nak-e a megnyert támogatá-
sokból a beruházások, gondo-
lok itt pl. a Városi Strandfürdő 
és Fedett Uszoda, a Harmat-
csepp óvoda felújítására illet-
ve az új központi főzőkonyha 
építésére?

Szűcs Dániel: 2022-ben volt 
önerőnk útfelújításra, 2023-ban 
erre kevesebb lehetőségünk lesz. 
Öröm az ürömben, hogy a fejleszté-
si lehetőségek megnövekedtek. 
Ezek mind 100 %-os támogatási 
intenzitásúak, így nem kell saját 
forrást mellé rendelnünk. Vannak 
folyamatban lévő projektek, amiket 
szeretnénk minél előbb befejezni. 
A Fóti úti Idősek Napközi 
Otthonánál már csak a használatba 
vételi engedély előtt állunk és folya-
matban van a kikötőfejlesztés is. A 
kerékpárút építés esetében a szer-
ződést tavasz végéig hosszabbítot-
tuk meg, valamint forrásráemelési 
kérelmet adtunk be. Az Ipari Park 
esetében is a forrásráemelési kérel-
münk pozitív elbírálására várunk, 
nyárig ezt a munkát is be kell fejez-
ni. Jelenleg három pályázatunk 
támogatási összege van már a 
kincstári számlánkon. A Puskin úti 
kerékpárút és a Székes utca felújítá-
sa, valamint a környékbeli 
csapadékvízelvezető rendszer fej-
lesztése 2023-ban várhatóan elkez-
dődhet. A számlánkon van a Városi 
Sportcentrum energetikai felújítá-
sára elnyert támogatás, ami a ter-
vek szerint szintén idei feladat, 
valamint a Harmatcsepp Óvoda 
(Újlaki Óvoda) fejlesztéséhez szük-
séges forrás is megérkezett, ami 
várhatóan tavasszal veszi kezdetét. 
Emellett a közeljövőben jelentős 
pályázati pénz érkezik az új köz-
ponti főzőkonyhára, a strandfür-
dőnk fejlesztésére és további útfel-
újításokra. Ezek közül különösen 
örülök a korszerű főzőkonyha meg-
építésének, régi álom teljesül vele. 
A Mezőtúri Strandfürdő és Fedett 
Uszoda felújítása kapcsán pedig 
több, mint 15 éve várunk egy ilyen 
pályázatra, ami ezt lehetővé teheti. 
Azt kértem a kollégáktól, hogy min-
den egyes projekt esetében rendkí-
vül felelősségteljesen és magas 
szakmai színvonalon nézzék át a 
terveket. A megvalósítás során 

kerüljük el azokat a hibákat, amik 
sajnos kibuktak az utóbbi időben, 
ezekből tanulnunk kell.

K.M.: Ha a közigazgatási 
területet tekintjük, Mezőtúr a 
9. legnagyobb város 
Magyarországon. A földekből 
viszont az aszály miatt keve-
sebb lett a város bevétele, 
mint az azt megelőző évek-
ben. Ez a nagy terület, - ami-
kor a klímaváltozás is jelen-
kori probléma-, előnyt, erőt és 
stabilitást jelent, vagy hát-
rányt a nagyobb munkaigény 
és költség miatt? 

Szűcs Dániel: Az elmúlt napok 
időjárását tekintve remélem, hogy a 
továbbiakban is érkezik a segítség 
csapadék formájában és ez lehetővé 
teszi, hogy az elmúlt évi nehéz 
időszakot egy jobb kövesse. Bár a 
szakemberek azt mondják, a 2022-
es aszálynak lesz hatása a termésre 
2023-ban is. Egyrészt rendkívül 
kevés tápanyag maradt a talajban, 
másrészt a földek megművelése 
sem a megszokottak szerint haladt. 
Valóban, a 9. legnagyobb területen 
fekvő város a miénk. A mezőgazda-
sági területek miatt szerencsés a 
város, viszont ha a fenntartási költ-
ség részét nézem hátrány az óriási 
út- és járdahálózat. Sok a külterüle-
ti földút, amivel szeretnénk foglal-
kozni, de amíg belterületen ilyen 
sok még ezzel a teendő, nem az a 
legelső. 2022-ben viszont ismét lép-
tünk egy nagyot előre, újabb 36 
utcában sikerült útalapot építeni. 

K.M.: Mindig is cél volt a 
városi épületek és a közvilágí-
tás esetén az energiahaté-
konyság növelése, a kérdés 
napjainkra létfontosságú lett. 
Milyen tervek készülnek 
jelenleg erre vonatkozólag?

Szűcs Dániel: 2021. év végén 
döntött arról a képviselő-testület, 
hogy a Közvil Zrt-vel felmondja a 
szerződést. Egy év volt a felmondá-
si idő, ez 2022.év végén járt le.  Már 
akkor elhatároztuk, hogy a LED-es 
korszerűsítés szükséges, de még 
akkor teljesen más számok mutat-
koztak a megtérülést illetően, 
hiszen akkoriban jóval olcsóbb volt 
az áram.

K.M.: Mekkora szelete a 
közvilágítás költsége a város 
áramszámlájának?

Szűcs Dániel: Nagyon nagy sze-
lete, hiszen a város villamos ener-
gia költségének a felét teszi ki. A 
LED-es korszerűsítés minimum 30 %-os 
költségcsökkentést eredményezne, 
de egyes számítások szerint ennél 
akár jóval többet is. A gond az, 
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A Sportévzáró ünnepségen 
nem minden díjazott tudott jelen 
lenni, így Szűcs Dániel polgármes-
ter személyesen pótolta az át nem 
vett díjak átadását. Gratulált a 
MÁTRIX Fitness SE sportolójának, 
Major Reginának és edzőjének, 
Soczóné Mester Szabinának, vala-
mint a Mezőtúri Úszó és Vízilabda 
SE két versenyzőjének Gonda 
Zitának, Tuba Péternek és edző-

jüknek, Csipes Andornak. Meleg 
szívvel kívánt további sikereket 
Pabar Ákos Zsolt erőemelőnek és 
az Imperium Ökölvívó Egyesület 
sportolóinak, Rafael Dávidnak, 
Rafael Andrásnak, Nikolics 
Dávidnak és Cseri Lajosnak. 
Gratulálunk és további sok 
sikert kívánunk!

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Bujkáló házszámok- kinek okoznak gondot?

Eltévedt levelek, későn 
kiérkező orvosi segítség, fontos 
tájékoztatók elkallódása… ezek-
ben a kellemetlen történésekben 
egy közös pont van: a házszám 
hiánya vagy nem láthatósága.

 Nem csupán az ott lakóknak 
okoz hátrányt, hanem nehezíti a 
postások, futárok munkáját, továb-
bá, ami akár életekbe kerülhet, a 
mentő, orvos, rendőr gyors célba 
érésének kerékkötője is. Pedig már 
háromezer forinttól vásárolhatunk 
házszámtáblát. A befektetés hamar 
megtérül, hiszen számos kellemet-
len helyzettől megóv minket. 
Emellett nem utolsó sorban a sza-
bályoknak is megfelelünk, hiszen 
Mezőtúron is önkormányzati ren-
delet határozza meg az ingatlantu-

lajdonosok ezzel kapcsolatos köte-
lezettségét. Fontos, hogy csak 
akkor teszünk eleget a szabályok-
nak, ha a tábla jól látható helyen 
van, nem takarja növényzet vagy 
épület.  Amennyiben erről megfe-
ledkezünk, a Közterület-felügyelet 
helyszíni bírságot szabhat ki, vagy 
a megfizetés megtagadása esetén 
szabálysértési eljárást kezdemé-
nyezhet.

Ha új házszámtáblát keresünk, 
nagy választékra lelhetünk a hazai 
üzletekben és a kézműves műhe-
lyekben. Mező-túron sokfelé látha-
tunk kerámiatáblákat, aminek 
elkészítésére felkérhetünk egy 
helyi fazekast. A legelterjedtebbek 
a fém táblák, de egyre több helyen 
lehet felfedezni a napelemes verzi-
ót is. 

Ha igazán különlegeset szeret-
nénk, az időjárásálló tűzzománc 
táblák már tizenhárom ezer forint-
tól elérhetőek, egyedi mintával, a 
család kedvenc motívumaival elké-
szítve. 

Kakuk Móni
Kép forrása: meska.hu

Elismerik a sportolók és edzők sikereit

hogy ez egy nagy volumenű beru-
házás (körülbelül 800 millió Ft), 
amihez a városnak nincs elegendő 
saját forrása. Elkép-zelhető, hogy 
az állam kedvezményes hitellehető-
séget biztosít az önkormányzatok 
energiafejlesztési terveihez, reagál-
va az aktuális helyzetre… ez 
nekünk is nagyon jó lenne. A másik 
lehetőség, hogy közbeszerzési eljá-
rás során az adott szolgáltató veszi 
fel a hitelt, vagy hozza magával a 
tőkét és így neki törlesztenénk azt 
vissza. Keressük annak is a lehető-
ségét, hogy pályázati forrásból való-
sulhasson meg a fejlesztés. Első 
lépésként több tervezőt is megkere-
sünk és a tervvel a kezünkben 
lefolytatjuk a közbeszerzési eljá-
rást. Bízom abban, hogy legkésőbb 
2024. elején elindulhat ez a beruhá-
zás. 

K.M.: Gyakrabban ülése-
zik-e a képviselő-testület az 
energiaválság időszakában?

Szűcs Dániel: 2022-ben gyakrab-
ban ülésezett, mint az előző évek-
ben, de ennek nem csak az energia-
válság az oka. Pályázati határidők 
vagy éppen vetőmag beszerzés 
miatt is zajlott rendkívüli ülés. 

K.M.: Mennyire kell más-
hogy megtervezni a 2023-as 
költségvetést az előző évek-
hez képest?

Szűcs Dániel: Egy költségvetést 
megtervezni sohasem egyszerű, de 
ebben a helyzetben sokkal nagyobb 
kihívás, mert olyan rendkívül meg-
növekedett költségek elé állítja az 
önkormányzatot, hogy annak igen 
nehéz a bevételi oldalát megtalálni. 
A bérköltségek is megemelkedtek. 
Hiánnyal nem tervezhető a költség-
vetés 2010 óta. A képviselő-testület 
minden tagjától rendkívül felelős-
ségteljes gondolkodást igényel és 
egyetértésre van szükség. A legfon-
tosabb, hogy a munkavállalókat 
meg tudjuk tartani és a fejlesztése-
ket is végezni tudjuk. 

K.M.: Zajlanak a negatív 
társadalmi, gazdasági folya-
matok, amit mindenki a saját 
bőrén tapasztal, érez és ami 
remélhetőleg jó irányba for-
dul hamarosan. De közben 
nőnek a gyerekek, kapcsoló-
dást keresnek egymással a fia-
talok és nekik egyetlen egy 
gyermekkoruk van és egy fia-
talkoruk. Nem csak Mezőtúron, 
de országosan megfigyelhető, 
hogy leszűkült az életterük, 
elszigetelődtek a kamaszok, 
szinte az egyetlen hely, ahol 
találkozhatnak az iskola, az 
edzés, ami nem elég. 

Januárban a facebookon azt 
írta polgármester úr, hogy 
úgy döntött, folytatják és meg-
erősítik a korábban megkez-
dett párbeszédet a fiatalokkal, 
létrehozzák azt a fórumot, 
ahol meghatározott rendsze-
rességgel elmondhatják véle-
ményüket, bízva az új és 
hasznos ötletek megtalálásá-
ban. Elsősorban személyesen, 
de aki másként szeretné 
online is. Erről mikor lehet 
többet tudni?

Szűcs Dániel: Azt gondolom, az 
elmúlt években nem jó irányba 
vitte a társadalmat a közösségi 
média drasztikus használata. 
Komoly kihatással van az emberek 
életére. Kevés a személyes, szóban 
történő kommunikáció a barátok, 
családtagok között is. Sokan jóval 
feszültebbek. Egyre több a befelé 
forduló ember. Azt látom, hogy az 
emberek közül sokan nem élik 
meg, ha van egy elégedett, jó nap-
juk. A Mezőtúr régen csoportban 
láttam egy képet, ahol egy szánkót 
húznak többen nevetve, és arra 
gondoltam, na ez hiányzik a mai 
fiataloknak és nem is tudnak róla. 
Megélni a pillanatokat, örülni egy-
másnak. Nagyon tisztelem azokat a 
szülőket, akik időt szánnak arra, 
hogy a gyermek minél kevesebbet 
legyen a képernyő előtt.  Megvál-
toztak a szokások, a fiatalok keve-
sebbet járnak szórakozóhelyre. 
Persze mindennek megvan az oka, 
de nyilván ez azt eredményezi, 
hogy kevesebb is lesz az a hely, 
ahová járni lehet. Lehet, hogy más 
nemzet kultúrái azért tartanak más-
hol, mert máshogy gondolkodnak? 
Nem minden pénz kérdése. Ha egy 
barátunknak jól megy a sora, vagy a 
szomszéd új autót vesz, az bennün-
ket is örömmel tölthet el. A siker, 
így vagy úgy, de kihathat mindenki-
re, motiválhat és lelkesíthet ben-
nünket. A rosszindulat gátolja a 
saját fejlődésünket és a társadalom 
fejlődését is. 

Nagyon szeretnék többet kom-
munikálni a fiatalokkal, akár diák-
parlament formájában. Erre iskolák 
is delegálhatnának gyerekeket 
maguk közül. Nagyszerű lenne, ha 
a fiatalok eljönnének a városházára 
azt tudva, hogy meghallgatják őket. 
Hiszek abban, hogy elhangozhat 
olyan ötlet, ami nem kerül pénzbe, 
viszont szuper. Nem utolsósorban 
pedig sokakat inspirálhatnak, kor-
tól függetlenül.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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A több száz balettos növendék, a 
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti 
Iskola tantestülete, a Mocorgó 
Művészeti és Sport Egyesület egykori 
vezetőségi tagjai, szülők, hozzátarto-
zók, ismerősök, fájó szívvel emlékez-
nek egykori balett mesterük, Gyenes 
Ferencné Szarvas Katalin (1959- 2017) 
elhunytának 5. évfordulóján.

Lelked remélem békére talált, s 
Te már a mennyből vigyázol 
majd Ránk! Soha nem felejtünk, 
szívünkben szeretünk. Rád örök-
kön örökké emlékezünk!

Gulyás Gerda, táncoktató

A 2002 óta működő mezőtú-
ri balett oktatás egy újabb mér-
földkőhöz érkezett. A Bárdos 
Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
balett tanszaka, 2022 
októberétől egy spe-
ciálisan felújított 
balett teremben foly-
tatja munkáját, 
melynek helyszíne a 
zeneiskola „B” épü-
letének tükrös 
terme. A foglalkozá-
sok célja a mozgás-
művészet alapjainak elsajátítása, a 
táncművészet esztétikájának meg-
ismerése. A növendékek csopor-
tokban dolgoznak, az óvodásoktól 
egészen felnőtt korig. Korosztály 
szerint tánc előkészítő gimnaszti-
kát, esztétikus testképzést, klasszi-
kus balettet, modern és karakter 
táncokat tanulnak. A félév tanult 

anyagáról egy vizsgabemutató 
keretein belül számoltak be. 
Második félévben főként koreo-
gráfiák készítésével foglalkoznak, 

melyeket nagyközön-
ség előtt, versenyek, 
fellépések alkalmával 
mutatnak be. Évről 
évre számos elismerés-
ben részesülnek. 
Felkészítő tanáruk 
Gulyás Gerda, aki a 
Mocorgó Művészeti és 
Sport Egyesület- 

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti 
Iskola egykori balett mesterének, 
Szarvas Katalin növendéke. A 
balettosok ezúton köszönetüket 
fejezik ki támogatóiknak, akik 
segítik működésük sikerességét! 
Gratulálunk munkájukhoz, továb-
bi sikereket kívánunk!

Kakuk Móni

Virágzó 

balettélet 

Mezőtúron
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- Drasztikus időjárás-változást, a szélsőséges események gyako-
ribbá válását, jelentős hűtési energiafelhasználás-növekedést 
jeleznek előre a Dél-Alföldön a következő évtizedekre a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) kutatói, írta az MTI.

- Járványos szintre emelkedtek az influenzaszerű megbetege-
dések Magyarországon, emellett zajlik egy légúti óriássejtes vírus 
(RSV) okozta járvány is – mondta el az országos tisztifőorvos az 
MTI-nek.

- A kormány teljesen átírta a felsőoktatásba való felvételizés 
szabályait, több szakon is eltörölték a ponthatárokat – írja az 
Eduline. 2023-tól megváltoznak a felsőoktatási felvételi szabályai. 
Megszűnik például a minimumponthatár: a maximum 500 pontos 
felvételi rendszerben az alapképzésre és osztatlan képzésre eddig 
nem lehetett bejutni 280 pont alatt, a felsőoktatási szakképzésre 
pedig 240 pontnál kevesebbel.

- A jövőben a város honlapján, a www.mezotur.hu oldalon is 
kiemelt helyre kerülnek a kóbor állatok fényképei (a rendelkezés-
re álló információkkal) ezzel is segítve, hogy a házikedvencek 
mihamarabb visszakerüljenek a tulajdonoshoz, vagy új gazdára 
találjanak.

- Dr. Virágné Dr. Vizdák Márta mezőtúri gyógyszerész, akit 
2022-ben az év gyógyszerészének választottak, bekerült a Sikeres 
nők - Sikeres TOP50 2023-as országos évkönyvébe. 

- 2023.01.16-tól előreláthatólag 03.19-ig a Nemzeti Szálloda 
étterme és szálló része zárva tart felújítás miatt.

- Újabb izgalmas program várja majd a szolnoki Aba-Novák 
Agóra Kulturális Központ látogatóit. Március 17. és 19. között ren-
dezik meg a 9. Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell 
Kiállítást.

- Bezárta kapuit a népszerű mezőtúri szórakozóhely, a 
Loksi&Dió december 31-én. 

- A doni katasztrófa áldozatainak emlékére szervezett emléktú-
rát a vitéz Horgos Dezső Területvédelmi Zászlóalj, a rákóczifalvai 
önkormányzat és a Varsány Közösségi Ház. A résztvevők egy 30 
kilométeres távot teljesítettek a szolnoki Eötvös térről indulva 
Rákóczifalván át Rákócziújfaluig és vissza. Az utóbbi két helyszí-
nen koszorúzásokat is tartottak.

- Békésszentandrásnál ismét megkezdjük a duzzasztást 2023. 
január 5-én és az elkövetkező időszakban +430 cm-es felvízszintet 
tartunk- jelzett a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság.

- Emelik a kommunális díjat és iparűzési adót Örményesen. Az 
iparűzési adót két százalékra, az évenként befizetett kommunális 
díjat pedig tízezer forintra emelte január elsejétől az örményesi 
önkormányzat.

- Január hónap második hetében 6 személyi sérüléssel járó 
közúti közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök.  Az egyen-
ruhások 36 ittas vezetőt szűrtek ki a közúti forgalomból és kezde-
ményeztek velük szemben eljárást, továbbá 396 gyorshajtót rögzí-
tettek a vármegye közútjain- írja a police.hu.

- Kedvezményes menetjegyet vezetett be a MÁV-START Európa 
Kulturális Fővárosának kiemelt programjaira. A 2023 forintos vas-
úti jegy január 16-ától az ország bármely pontjáról elérhető, és 
oda-vissza utazásra jogosít fel az év egészében.

- A több hullámban érkező csapadék hatására több folyónkon 
is árhullámok indulhatnak el.

Kakuk Móni

Szomorúan értesültem a hír-
ről, mely szerint Dr. Tolnay 
Gábor, ny. múzeumigazgató, 
főiskolai tanár, agrártörténész, 
Mezőtúr Város Díszpolgára éle-
tének 92. évében hosszan tartó 
betegség után 2023. január 1-én 
örökre megpihent. Mezőtúr 
város lakossága nevében őszinte 
részvétem fejezem ki a gyászoló 
családnak. Emlékét tisztelettel 
megőrízzük! Nyugodjon béké-
ben Tanár Úr!

Szűcs Dániel
polgármester

A következő lapszámban részletes cikkben emlékezünk meg értékes , 
tartalmas pályájáról, életútjáról. 

-szerk-

Idén is megszentelték a Hortobágy folyót

Vízkereszt napján, január 6-án a Hortobágy partján Varga-Kovács Mária 
református lelkész hirdetett igét, majd Bodogán László görögkatolikus 
parókus szentelte meg a folyót. Az ünnepség zárásaként Déri János, a hor-
tobágyi Madárkórház és Madárpark igazgatója a madárkórházban gyógyult 
hattyút és egerészölyvet engedett szabadon.

Idén több évforduló tiszteletére is rendezvényekkel készülnek a térség-
ben. A Hortobágyi Nemzeti Park ötvenéves évfordulójára, továbbá a 
Kilenclyukú híd építésének 190. évfordulójára programsorozattal készül 
Hortobágy község önkormányzata.

Kakuk Móni

Több, mint 9000 látogató 5 hónap alatt

A Szabadság Mozi- és 
Színházterem 2022. augusztus 2-i 
újranyitása óta 9293 db jegyet érté-
kesített a mozivetítéseken. A leg-
népszerűbb külföldi filmnek 
magasan a Beugró paradicsomba 
című amerikai romantikus vígjáték 
bizonyult, George Clooney és Julia 
Roberts főszereplésével. Második 
favorit az Avatar 2. amerikai fan-
tasztikus kalandfilm lett, a harma-
dik helyen Csizmás, a kandúr: Az 
utolsó kívánság című amerikai 
animációs vígjáték végzett. A 
magyar filmekre is sokan voltak 
kíváncsiak. A legtöbben a Nyugati 
nyaralás című filmre váltottak 
jegyet, de nagy érdeklődés övezte 
Jankovics Marcell Toldiját és az 
Együtt kezdtük című romantikus 
vígjátékot is. 

2023-ban is számos premier 
várja a látogatókat. Idén májusban 

mutatják be A kis hableány élő-
szereplős változatát, júniusban 
érkezik a legújabb Transformers 
film és ismét izgulhatunk a jóképű 
régész sikeres küldetésért az 
Indiana Jones és a sors tárcsája 
című film alatt. 

Kakuk Móni

ÚJ HONLAP! www.turikonyvtar.hu
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A megnövekedett belvízveszély 
és a csapadékos időjárás miatt kér-
jük a lakosságot, hogy az ingatla-
nok előtt levő csapadékvíz-elvezető 
árkokat rendszeresen takarítsák. 
Társaságunk a város csapadékelve-
zetésében fontos szerepet játszó 
átemelő szivattyúinak (Hídszegi, 
Háromrózsa, Vásárhelyi P. út 7., 
Csalaközi, Városi Sportcentrum, 
Cs.Wágner J. úti) karbantartását 
folyamatosan végzi. Ezúton is kér-
jük Önöket, amennyiben rendelle-
nességet illetve hibát tapasztalnak, 
jelentsék központi email címünkön 

(intezmenyellato@mturiellato.hu) 
vagy a központi telefonszámunkon. 
(0656350037). Köszönjük!

A Mezőtúr-Szarvas között közle-
kedő komp a vízállás miatt nem 
közlekedik! A révátkelő jövő évi 
indulásával kapcsolatban kérjük, 
tájékozódjon weboldalunkon: 
www.mturiellato.hu/komp.php 
illetve facebook oldalunkon https://
www.facebook.com/M.I.I.KN.Kft 
elhelyezett információk alapján.

Ünnepek alatt és januárban is 
folyamatosan ürítettük a város köz-
területein található szemétgyűjtő 

edényeket, melyekből összesen 
1200 kg közterületi hulladék lett 
elszállítva az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. hiva-
talos deponáló helyére.

Utcabútorokat (2db kerékpártá-
roló, 2db ülő pad és 1 db utcai sze-
metes) helyeztünk ki a Petőfi út és 
Csokonai út sarkára valamint 15 db 
kivágásra kijelölt és kiszáradt fát 
vágtunk ki a város belterületéről.

A Városi Strandfürdő közvetlen 
szomszédságában található „Vadászház” 
Kávézó és Szálláshely rendezvény-
terme kiválóan alkalmas torna-

edzések, tanfolyamok, szülinapok, 
lakodalmak és baráti összejövetelek 
lebonyolítására. További informáci-
óért keressen bennünket az 
intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen vagy a 0656/350-037-
es telefonszámon.

Mezőtúr-Szarvas között közleke-
dő révátkelőn felmerülő feladatok 
elvégzésére segédmunkás munka-
körben munkavállalók jelentkezé-
sét várjuk, fényképes önéletrajzzal 
az intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen, vagy telefonon a 
0656350037-es telefonszámon.
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Elment ismét elment egy jó ember… 1944-2022.

„Mert látod, nem vigyáz-
tál, álmodban elaludtál, halálod-
ban maradtál, minket magunkra 
hagytál.”

Veres Antalné született Balogh 
Teréziát gyászoljuk. Megrendülten, 
összetört szívvel, nagy hihetetlen-
séggel álltunk a ravatalod mellett. 
Nem akartuk vagyis nem akarjuk 
elhinni, hogy ilyen hirtelen és 
búcsú nélkül távoztál Tőlünk. De 
sajnos ilyen kegyetlen a sors. 
Engem visszaimádkoztatok a sír 
széléről. Téged pedig kiragad a sors 
az élők sorából. Még nem volt itt az 
ideje a távozásodnak, még nagyon 
sok tervünk lett volna Veled. De Te 
már rátértél a visszatérhetetlen 
nagyon hosszú útra. Nagyon sajná-
lunk, hiszen megbízható és biztos 
pontja voltál a Szépkorúak Hagyo-
mányőrzők Klubjának. Igaz, hogy 

Te még a Kádárné Ica klubjában, 
vagyis az Újvárosi Hagyományőrzők 
Klubjába léptél be 2003-ban a 
Péterfi házaspárral. Tehát ott is 
megálltad a helyed. Mindig min-
denben lehetett Rád számítani. 
Ugyanúgy, mint a családi és magán-
életedben is: boldog voltál! 1964-
ben szerelmi házasságot kötöttél 
Veres Antallal. Boldog voltál, mert a 
sors számodra megadta azt, ami 
fontos. Anya lehettél! Sőt, nagyma-
ma! Igaz, hogy a közelmúltban az 
egyik unokádat tragikus balesetben 

elveszítetted, amit nem tudtál fel-
dolgozni. Nagyon jó ember és 
nagyon jó klubtárs voltál! Mindig 
vidám és jókedvű, mindenkivel jó 
viszonyt ápoltál. Én például sosem 
felejtem el, milyen boldog voltál, 
hogy elhívtalak a nyolc tagú kirán-
dulásunkra, amit Boldog Béláné 
szervezett Gyulára. A következő 
évben pedig Békés-szentandrásra, 
mely mindegyik egyhetes volt. 
Nagyon jól éreztük magunkat, nem 
győzted megköszönni. De sajnos 
ezek már csak múló szép emlékek, 
amik örökre megmaradnak, és 
megmaradtak benned is halálodig. 
Rengeteg élményt és kedvességet, 
szeretetet vittél magaddal a sírba. 
Jó volt a kapcsolatod mindenkivel. 
De én a magam részéről a Herceg 
házaspárt is kiemelném. 
Köszönjük, hogy éltél, és bennün-
ket szerettél. Hidd el, aki szeretett 
és tisztelt, mind tisztelettel fog rád 
emlékezni és mind azt kívánja, 
pihenj békében, álmod legyen örök 
és békés. 

„A mélyben csak tested merül el, 
csak ő tűnt el a föld alatt,
de a lényed lényege ezer felé
szórodva itt maradt.” 

Végezetül szeretnék elhunyt 
klubtársainkra is egy szép idézettel 
emlékezni.

„E szál gyertya most értetetek égjen,
Kik fent vagytok a magas égben,
Vigyáztok ránk onnan föntről,
A végtelen messzeségből.”

Búcsú utolsó és méltó üdvözlettel,

Ádám Jánosné és a Mezőtúri 
Szépkorúak Hagyományőrzők 

Klubjának minden tagja

A tavalyi aszályos időszak 
után minden csepp kincs a kert-
ben, erdőkben és a mezőgazda-
sági területeken (bár a jóból is 
megárt a sok). Nem titok, a víz 
állandó körforgásban van. 
Viszont nem mindegy a városla-
kóknak, az éltető eső mikor és 
milyen könnyedén jut vissza a 
talajba. A háztulaj-
donosoktól az év 
során számos teendőt 
kíván a lehulló csapa-
dék kezelése, nem 
csak udvaron belül, 
hanem az előtte lévő úttestig tartó 
szakaszon is. Ha a járda és a ház 
előtt lévő árok tisztántartásáról 
van szó, nem csak a szomszédok-
kal való jó vagy rossz viszony a tét. 
A helyi, mezőtúri önkormányzati 
rendelet erre vonatkozó bekezdése 
szerint kötelességünk megfelelően 
kitisztítani az ingatlanunk előtt 
elhelyezkedő árkot a lehulló leve-
lektől, ágaktól, gyökerektől, gyo-

moktól, hordaléktól és egyéb hul-
ladéktól. Amennyiben a tulajdo-

nos határidőre nem tesz 
eleget kötelezettségé-
nek, úgy a Közterület-
felügyelet helyszíni bír-
ságot szabhat ki, vagy a 
megfizetés megtagadá-

sa esetén szabálysértési eljárást kez-
deményezhet.

A nagyobb esőzések idején 
különösen jelentős szerephez jut-
nak a vízelvezető árkok és számos 
gondot okozhat a felgyülemlett 
esővíz. Így érdemes és szükséges 
figyelmet fordítani az árok állapo-
tára és segítsük ebben idős hozzá-
tartozóinkat is. 

Kakuk Móni

Tiszta árok, 
rendes ház...

A doni katasztrófa áldozataira emlékeztek

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1943. 
január 12-én mintegy 130 ezer 
magyar katona esett el, sebesült meg 
vagy került szovjet hadifogságba. 

Január 12-én Mezőtúron a doni 
katasztrófa áldozatainak tiszteleté-
re városi megemlékezést tartottak. 
Kudlacsek Zsigmond, a Mezőtúri 
Református Kollégium tanára, PhD 
doktorandusz mondott az alkalmon 
megemlékező gondolatokat, majd 
Pabar Ákos Zsolt a Mezőtúri 
Református Kollégium 12. A osztá-
lyos tanulójának versmondása 
következett.  A történelmi egyhá-
zak képviseletében  Mihalina 
László református lelkészelnök 
mondott imát az áldozatokért. Majd 
a kegyelet, az emlékezés koszorúi-
nak, virágainak elhelyezése követ-
kezett.

Nyolcvan éve, 1943. január 12-én 
a Vörös Hadsereg jelentős számbeli 

és technikai túlerőben lévő maga-
sabb egységei az urivi hídfőből 
kitörve elsöprő erejű támadást indí-
tottak a 2. magyar hadsereg lét-
számban és felszerelésben sokkal 

gyengébb alakulatai ellen. Az urivi 
áttöréssel vette kezdetét az a 2. 
magyar hadsereg pusztulásával 
végződött kegyetlenül véres ütkö-
zet, ami mind a mai napig a Don-
kanyari tragédiaként él a magyar 
történelmi emlékezetben. A 2. 
magyar hadsereg pusztulása a 
magyar történelem legsúlyosabb 
katonai veresége; a 207 500 fős 
személyi állomány csaknem két-
harmada, 143 ezer fő került a 
veszteséglistára. A Don-kanyar az 
1526-os mohácsi tragédiához 
hasonlítható katasztrófa- fogalmaz 
Elter Tamás.

Tisztelet a hősöknek!
Kakuk Móni

Fotó: Jenei József
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Január 8-án új klippel és 
dallal jelentkeztek a mezőtú-
ri születésű Lázár tesók, JÓ 
ÉJSZAKÁT címmel a YOUTUBE- 
on és más streaming felülete-
ken. 

Nem kapkodtam el a link 
megnyitását, mert teljes figyel-
memmel szerettem volna meg-
hallgatni. Megvártam, amíg 
egyedül vagyok, felvettem a 
hangerőt és nagy képernyőn 
indítottam el. Jól tettem, hogy 
vártam és lecsendesedtem 
előtte. A dal szövege, dallama 
és a 90-es évekbeli archív, csa-
ládi felvételek olyan mélyre 
kerülnek a hallgatóban, ahová 
ritkán jut el bármi. Oda, ahol a 
legféltettebb kincseket őriz-
zük, a gyermekkori, békés pil-
lanatainkat. Amikor még 

rácsodálkoztunk a karácsonyfa 
fényeire és önfeledten szán-
kóztunk a gátoldalról télen. 
Amikor még olyan lomhán, 
nyugodtan teltek a napok sor-
ban, egymás után, az állandó-
ság ígéretével. Amikor a világ 
gondjai a ritkán bekapcsolt 
televízióban és az újsághasá-
bokon pihenve várták, hogy 
valaki aggódjon miattuk. 
Amikor a nagyszülők szoba-
szekrényének tetején tárolt téli 
almák mennyi falatokként 
olvadtak a szánkban a csempe-
kályha mellett ülve. 

Amikor még mi voltunk a 
gyermekek és nekünk mond-
tak esténként, a mese után jó 
éjszakát. Ebben a mondatban 
benne volt minden féltés, sze-
retet és az anyai, apai remény a 
szép álmokról. Nem csak arra 
az egy éjjelre, hanem az egész 
életünkre...

Kakuk Móni
Kép: Lázár tesók facebook oldal

Teló helyett LEGO, avagy Telekis közgések kalandjai a

       nyíregyházi LEGO gyárban

Általában van-
nak ismereteink a 
LEGO-val kapcsolat-
ban, jellemzően tud-

juk, hogy Dániából származik, 
esetleg azt is, hogy az 1958-ban 
gyártott elemek kompatibilisek a 
ma gyártottakkal és azt is, hogy 
igen jó szórakozás a színes koc-
kákkal való játék 1,5-99 éves 
korig.De azt tudta, hogy…

…1932-ben egy asztalosmester 
apuka hulladék faanyagból készítet-
te el a LEGO ősét?

... a mai napig családi vállalkozás-
ként működik a LEGO csoport és már 
a negyedik generációs Kristiansen 
veszi át hamarosan az irányítást?

... a világon jelenleg öt (hamarosan 
hét) LEGO gyár működik, és ebből az 
egyik Magyarországon van?

… csak a nyíregyházi LEGO 
gyárban gyártják a DUPLO LEGO-t?

… ételfestékkel színezik a kockákat?
… a LEGO Csoporton belül 

egyedül Nyíregyházán működik 
látogatóközpont?

Ezekre a kérdésekre egy 
busznyi Telekis diák már tudja 
a választ. 2022.11.29-én a köz-
gazdasági munkacsoport szer-
vezésében egy szakmai kirán-
dulás keretében zömében 
„közgés” csoport vett részt 
Nyíregyházán egy gyárlátoga-
táson. Az előzetes regisztráci-
ót követően a fogadóépület-
ben a beléptetés után áthalad-
va a parkon, ahol egy mester-
séges tó mellett életnagyságú 
LEGO-ból épült figurák között 
sétálhattunk, beléphettünk a 
főépületbe. 

Egy biztonsági kisfilm meg-
tekintése után, láthatósági 
mellénnyel felszerelkezve és a 
telefonokat hátrahagyva 
fegyelmezett kettes oszlopba 
fejlődve követtük a fiatal túra-
vezetőnket a zöld sávban, aki 
részletes információkat nyúj-
tott a csoportnak a gyártást 
illetően, megfűszerezve a 
mondandóját érdekesebbnél 
érdekesebb részletekkel. 

Megjelent a Lázár tesók új dala 

JÓ ÉJSZAKÁT címmel

A közel három órás progra-
mon testközelből ismerked-
hettek meg a tanulók az össze-
tett gyártási technológiával, a 
munkaszervezéssel, a munka-
helyi körülményekkel és a vál-
lalatirányítási elvekkel. Meg-
tudtuk, hogy a társadalmi fele-
lősségvállalás terén is kiemel-
kedő munkát végez a LEGO 
csoport, mind a környezetvé-
delem, mind a hátrányos hely-
zetű tanulók lemorzsolódásá-
nak megakadályozásában is. 

A túra végén kellemesen 

elfáradva lehetőség nyílt egy 
közös építésre is, amivel öröm-
mel éltek a tanulók. 

Búcsúzóul az élmények 
mellé mindenki kapott egy kis 
csomag LEGO-t,hogy otthon 
is folytatódhasson a játék, 
hiszen a dán „Leg Godt” szó-
összetételből származik a név, 
ami annyit tesz: „játssz jól”.

Balázsné Szabó Marianna
Fotó: beküldött fotó
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Így karácsonyoztunk mi...

Madárkarácsony

A  Mezőtúri Református 
Kollégium Általános Iskola és 
Gimnázium Természetbúvár 
Szakkör közel 3 évtizedes hagyo-
mányos kapcsolatot ápol a Körös-
Maros Nemzeti Park Dévaványai 
Túzokrezervátummal. Az évente 
megrendezésre kerülő jeles napjai-
kon részt vesznek, így például 
május első hétvégéjén a Túzok 
Fesztiválon, na és december első 
szombatján a Madárkarácsonyon. 
Így tették ezt idén is december 3-án 
a Réhelyi Túzokmúzeumban. 
Megtekintették az idei és a volt 
szakkörös tanulók- akik ma már 
egyetemisták- és szüleik a ritka 
védett túzok életmódjáról szóló fil-
met, az élőhelyét, valamint a múze-
umalapító Sterbetz István relikviáit. 
Széllné Sándor Katalin igazgatónő 
már régi ismerősként üdvözölte a 
húsz fős mezőtúri csapatot.

Értékes előadásában bemutatta a 
környék fészkelő és átvonuló, köl-
töző madarait képekkel illusztrálva 
életmódjukat, táplálkozásukat, sza-

porodásukat. Ezután gyakorlati 
madárvédelem következett, madár-
kalács készítés, madáretető össze-
szögelése, valamint az „A” típusú 
madárodú készítése. Megtudtuk, 
hogy az A, B, C, D típusú odúk a 
röpnyílásra utalnak (annak átmérő-
jére). 

Az ügyes kezek gyöngyfűzésből 
jeleskedtek, állatfigurákat készítet-
tek. Nagy sikere volt a Luca búza 
elültetésének, amiben a boszorká-
nyok is segítettek- utalva a Luca-
napi népszokásokra. Készült 
fűrészporral töltött Luca-tök, és 
fenyő toboz manócska is, mint 
karácsonyfadísz. Vöröshagymából 
Luca-naptár, valamint háromlábú 
lucaszék is.

Végezetül búcsút inthettek az 
állatsimogató kecskéinek, birkái-
nak, valamint az őshonos, pusztá-
ban legelésző nagy szürkemarha 
gulyának és pillantást vethettek a 
bivalyok téli szállására is. 

Élményekkel gazdagodva érke-
zett meg autóbuszunk Mezőtúrra.

Krizsánné Józsa Piroska

Karácsonyi vásár a Telekiben

Évtizedes múltra tekint vissza 
a karácsony előtti utolsó tanítási 
héten a karácsonyi vásár megren-
dezése a Teleki Blanka Gimnázium, 
Technikum és Kollégiumban. Idén 

2022. december 15-én került sor a 
3-4-es teremben a hagyományos 
vásári forgatag megrendezésére. Az 
adventi vásárok hangulatában telt 
rendezvényen több, mint harminc-
öt stand kínálta a termékek széles 

skáláját. Egyes asztaloknál saját 
készítésű termékeket vásárolhat-
tunk, mint például kenyérlángost, 
különböző süteményeket, forró 
teát, puncsot, alkoholmentes kok-
télt, horgolt karácsonyi díszeket, 
karácsonyi manókat, ékszereket, 
míg máshol használt, de jó állapotú 
könyvek között válogathattunk. A 
szervezőknek nem volt elsődleges 
célja az árusok versenyeztetése, 
csupán a kiemelkedő teljesítménye-
ket díjazták. A zsűri igen nehéz 
helyzetben volt, így tíz kategóriá-
ban hirdetett győzteseket, mint pél-
dául legötletesebb szolgáltatás, leg-

jövedelmezőbb termék, leginnova-
tívabb termék, legrátermettebb és 
legkedvesebb eladók valamint 
reform étel és legújszerűbb süte-
mény. Az eladók és a vásárlók egy-
behangzó véleménye szerint sike-
rült teljesíteni azon célkitűzéseket, 
hogy a vásári forgatag megteremté-
sével ráhangolódjunk a karácsonyi 
ünnepekre.

Külön öröm, hogy ez a rendez-
vény egységgé kovácsolja a diáksá-
got, nincs különbség gimnazista és 
technikumi tanuló között.

Közgazdasági munkacsoport

A negyedik adventi hétvégén is sok volt az érdeklődő

Advent negyedik hétvégéjén a meseírópályázat eredményhirdetésével 
kezdődött a színpadi program. 2020-ban írta ki a Közösségi Ház első ízben 
a karácsonyi meseíró pályázatot. A mesékből Kalóczkainé Magdika a Túri 
Olvasókör Egyesület elnöke és jómagam választottuk ki a díjazottakat.

„Meseíró tanoncok” 
Különdíj: Vad Virág - A kis karác-
sonyfa című meséje
III. hely: Nádházi Barbara- A kis 
mézeskalács karácsonya
II.  hely: Varázsparavános gyerekek 
Bíró Zsuzsi, Vida Noémi, Horváth 
Noémi,  Ken Iweagbari, Nádházi 
Barbi, Nádházi Zsolti, Majerszki 

Márk, Vitájos Kinga, Vitájos Hanna.. Felkészítő: Szujó Tünde,  Vékony Erzsébet.
I. hely: Bíró Zsuzsi - Mici, a karácsonyi varázsmacska
Ifjú Meseírók
Különdíj: Nagy Blanka Antónia - A 
karácsony megmentése
Különdíj: Kovács Mirjam- Az állatker-
ti bolondos karácsony
III. hely: Rácz Lili - A Mikulásra váró 
kislány
II.  hely: Guth Bianka Emma - A 
Morci manó küldetése
II.  hely: Szegedi Boglárka - A kis 
piros orrú rénszarvas
I. hely: Gecser Pálma A legjobb karácsony
„Tini szerzők” idén kevesebben voltak, ők a 12-14 éves korosztályt képviselték. 
Különdíj: Papp Vivien Kitti - Az elveszett ajándék
Különdíj: Vékony Vivien - A csodálatos fenyő
S végül, de nem utolsó sorban. Örültünk a sok felnőtt írónak is. Az ő 
eredményeik a következőek:
Különdíj: Galla Anita - A Bádogkisasszony és a Karácsony szelleme
III. hely: Varga Ágnes - Őzi és a karácsony
II.  hely: Busi Gyöngyi - A karácsonytündér újabb varázslata
I. hely: Vargáné Szűcs Ágnes (a címvédő) - Karácsonyi ajándék

A győztes mesékből kiadvány készült a 
Közösségi ház mukatársai által. Vasárnap a 
város adventi koszorújának negyedik gyer-
tyáját dr. Enyedi Mihály jegyző úr gyújtotta 
meg, majd Mihalináné Lipták Judit reformá-
tus lelkipásztor adventi gondolatait hallgat-
hatták meg az érdeklődők. Az ünnepi alka-
lomra összeállt a Mezőtúri Adventi Összkar. 
A mezőtúri kórusokból és népdalkörökből 

álló formáció klasszikus karácsonyi dalokat adott elő. 
Kakuk Móni

Fotó: Csikósné Vida Viktória
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KITOLÁS
Lengyel Tamás 
egyszemélyes 

vígjátéka
Mezőtúr, 

2023. január 27. 
19:00

Szabadság Mozi- 
és Színházterem
Jegyek: https://jegyx1.hu/

esemeny/3437/
kitolas/2023-01-27-19-00-00   

MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET VICTOFON 
HALLÁSVIZSGÁLÓ

Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet 

Várjuk ügyfeleinket időpontegyeztetéssel, várakozás nélkül!

A 06-30/692-3153 vagy a 06-56/550-466 telefonszámokon az 
alábbi időpontokban:

Hétfő és csütörtök 10.00-15.00, kedd és szerda 08.00-12.00

-ingyenes és fájdalommentes hallásvizsgálat 
- hallókészülék próbahordás

- a legmodernebb hallókészülékek széles választéka – 
tölthető hallókészülékek

-hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek 
-hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz

Szénrajz
Mucza Kálmán

2023. január 26. csütörtök
17:00 Az ember, akit Ottónak hívnak 2D svéd-amerikai  
          vígjáték, filmdráma 
20:00 M3GAN 2D amerikai horror, sci-fi, thriller 

2023. január 28. szombat
13:30 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
15:45 A gép 2D angol sci-fi
18:30 Avatar: A víz útja 3D (!)  amerikai fantasztikus akciófilm, 
         kalandfilm

2023. január 29. vasárnap
14:00 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
16:15 Mi köze ennek a szerelemhez? 2D angol romantikus vígjáték
18:30 M3GAN 2D amerikai horror, sci-fi, thriller

2023. február 3. péntek
17:00 Az ember, akit Ottónak hívnak 2D svéd-amerikai  
          vígjáték, filmdráma
19:45 Babylon 2D amerikai filmdráma

2023. február 4. szombat
13:30 Asterix és Obelix: A középső birodalom 2D francia- 
         német-indiai vígjáték 
16:00 Avatar: A víz útja 3D (!)  amerikai fantasztikus akciófilm, 
         kalandfilm
19:45 M3GAN 2D amerikai horror, sci-fi, thriller

2023. február 5. vasárnap
13:30 Asterix és Obelix: A középső birodalom 2D francia- 
         német-indiai vígjáték 
15:30 A gép 2D angol sci-fi
19:30 Babylon 2D amerikai filmdráma

MOZIMŰSOR 
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Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Tel.: 06 30/621-16-33  

VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Lapzárta: 2023. január 25. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-

címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett 

anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 

lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok 

tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

Készenléti gyógyszertár

Január 20-26-ig: 
Vasúti Gyógyszertár

Mezőtúr, Köztársaság utca 1. 
Tel: 56/350- 637

Január 27- Február 2-ig: 
Újvárosi Gyógyszertár

Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet

Január 21-22-én
Dr. Nagy Levente

Mezőtúr, Petőfi. u. 22.
Tel.: 56/850-006; 06/30/664-8257

Január 28-29-én
Dr. Szabó Zoltán

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

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.
Cím: Mezőtúr, Dózsa Gy. út 16. 

(Bodorik mellett), 
Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési 

ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok 
megrendelése és kiszállítása.

Pietas Kft. Temetkezés, Búcsúztató terem és Katolikus 
Temetőgondokság. Temető gondok: 06/30 963-2733.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

UNITAS-NAGY BT.
06-30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.

TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS

ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL: 
06-30/239-6721, 06-30/347-6628

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg a szerkesztőségnek.

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

Fotó : Uzsoki Jánosné

Következő megjelenés: 2023. február 2. 

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár 
eleme. Megjelenik kéthetente. Szerkeszti, kiadja és terjeszti:

Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Kakuk Móni.

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
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