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Betöltötte 100. életévét az 1922. július 1-én született Csordás Istvánné 
Mikola Zsuzsika néni.

Szülei az 1800-as évek végén születtek. Édesapja, Mikola Ferenc meg-
járta a szibériai hadifogságot. Zsuzsika néniék öten voltak testvérek, de 
ketten kiskorukban meghaltak, ahogy az édesapa is korán elhunyt, a legki-
sebb gyermek ekkor egy éves volt. Édesanyja, Dudits Zsuzsanna Erdélyből 
került Mezőtúrra. Zsuzsika néni férje, Csordás István a második világhá-
borúban négy évig szenvedett hadifogságban, de ő is hazatért, viszont a 
házukat 1944. szeptember 1-én lebombázták. Közben Zsuzsika néni öccse, 
András, amerikai hadifogságba került, bátyja a fronton vesztette életét. 
Családot csak a fogság utáni években alapítottak. 

Két leánygyermekük született, Zsuzsika és Icuka. Három unoka, Zsófi, 
Robi és Sanyi után megérkeztek a családba a dédunokák is, Bogi és Levi. 

„Gondoltam már rá, hogy az erdélyi rokonaimtól örököltem ezt a hosszú 
életet. Ott más a levegő, sok a fa, egészségesebb a környezet, lehet, hogy 
onnan jön ez a sok év. Kérdezte az orvos is, szerintem mi a hosszú élet 
titka. Mondtam, hogy a munka”- emelte ki az ünnepelt.

A jeles napon a Mezőtúri Önkormányzat nevében Szűcs Dániel alpol-
gármester köszöntötte Zsuzsika nénit, akinek egy emléklapot is átadtak 
Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletével. 

Ahogy Wilson Mizner amerikai dramaturg találóan megfogalmazta, az 
első 100 év a legnehezebb. 

Még sok boldog és egészségben gazdag évet kívánunk Zsuzsika néninek 
szeretettel gyermekei, unokái, dédunokái és az idősek lakóközössége köré-
ben! 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Időjárási frontokból nincs 
hiány, de számottevő csapa-
dék nem érkezett hónapok óta 
Kelet-Magyarországra. Pedig 
itt lenne rá igazán szükség. 

A növények szenvednek az 
aszálytól, öntözés nélkül már visz-
szafordíthatatlanok a károk. Kellő 
nedvesség a talajban azonban csak 
az ország kisebb részén fordul elő, 

jellemzően nyugaton. A szárazsá-
got súlyosbította a forró időjárás is. 
Patkós Lajos, a Mezőtúri Gazdakör 
elnöke elmondta, a 2022-es év több 
ezer termelőnek jelentheti az utolsó 
gazdálkodási évet a Dunától kelet-
re. Utoljára 1968-ban volt hasonló 
mértékű csapadékhiány, így a gaz-
dákat sokkolja a rendkívül súlyos 
helyzet. Hektáronként átlagban 
1,5-2 tonna búza került learatásra, 
az árpa esetében ez az arány 2,5-3 
tonna hektáronként. A durumbúza 
volt a legérzékenyebb az aszályra, 
0,5 tonna került csupán learatásra 
hektáronként, ami szintén elkép-
zelhetetlenül csekély mennyiség. 
Az őszi árpa hamarabb betakarítás-
ra került, de így is hektáronként 
40-70 %- os veszteséggel kell szá-
molni. A szezon elejére kialakult 
3-4-szeres műtrágyaárak a termelé-
si költségeket olyan szintre emel-
ték, amelyet az aszály miatt elvesző 
termés maradéka még a rekordára-
kon sem tudja kompenzálni. A leg-
több erős aszállyal érintett termelő 
több száz ezer forint veszteséget 
fog realizálni hektáronként idén, 
ami sok kisgazdaságnak a végét 

jelentheti. A gyepek sem adtak elég 
szénát és az aszálytűréséről neve-
zetes napraforgó is bajban van, 
viszont itt még van ok egy kis 
reményre. Mezőtúr a tíz legna-
gyobb külterülettel rendelkező 
magyar város egyike. A mezőtúri 
földek azzal a földrajzi sajátosság-
gal rendelkeznek, hogy valamivel 
alacsonyabban vannak, mint a tér-

ség környező területei.
Patkós Lajos hozzátette, Mező-

túron körülbelül 680 gazdaság van, 
így sok család megélhetésére hatás-
sal van a krízishelyzet. Termé-
szetesen közvetve mindenki érin-
tett abban, mekkora az országban 
megtermelt búza, árpa, repce, 
kukorica mennyisége. 2021 őszén 
az országban összesen 938 000 
hektáron vetettek búzát, ennek két-
harmadát a Dunától keletre. Az elő-
zetes számítások alapján éppen 
fedezni fogja az ország igényét a 
megtermelt mennyiség. Patkós 
Lajos kiemelte, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara megyei szerve-
zetén keresztül már felkeresték töb-
bek között Dr. Nagy István agármi-
nisztert is és mindent megtesznek 
azért, hogy állami segítséget kapja-
nak a gazdák a súlyos aszályhely-
zetben. Hozzáfűzte, ha a gazdák-
nak nem lesz forrása az őszi vetés-
re, annak számos negatív következ-
ményével kell szembenéznünk a 
közeljövőben és lesz okunk az 
aggodalomra. 

Kakuk Móni

Zsuzsika néni 100. születésnapjaSúlyos aszály Kelet-Magyarországon
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Búsi Lajos fazekasmester emlékére

Néhány hete annak, hogy hosz-
szan tartó betegség után elhunyt 
Búsi Lajos fazekas, a Népművészet 
Mestere, a Magyar Művészeti 
Akadémia nem akadémikus köz-
testületi tagja, Mezőtúr Város 
Díszpolgára, a kortárs magyar 
népi iparművészet egyik legjelen-
tősebb alkotója. E szakmai nekro-
lóg pályája néhány fontosabb 
állomásának bemutatásával kíván 
emléke előtt tisztelegni.

Földműves család gyermekeként 
született 1941-ben. A Vízköz tanya-
világában töltötte első éveit, édes-
apja elesett a háborúban, így édes-
anyja nevelte nővérével együtt. 
Mezőtúrra 1951-ben költöztek be, 
nevelőapja, Juhász Péter csizmadia 
ragaszkodott hozzá, hogy szakmát 
tanuljon. Előbb asztalosnak 
készült, de 1955-től már a Fazekas 
Szövetkezetben lett inas, az első 
évben Csibi Ferenc és Csík Lajos 
oktatta, majd Lévai Albert lett a 
mestere. Háromévnyi inaskodás 
után, 1958-tól már a termelésben 
dolgozott kézikorongosként. 

A szövetkezeti munka az 1950-es 
évek végén alapvetően a tömegter-
melésről szólt, népies stílusú dísz-
tárgyakat készítettek. Az 1960-as 
évek elejétől azonban a kultúrpoli-
tika egyre inkább teret engedett 
azoknak az alkotóknak, akik a 
magyar népművészet korábbi-főleg 
19. századi- stílusait felelevenítve, 
azokat művészi igénnyel átdolgoz-
va kívántak saját szakterületükön 
dolgozni. Szabó Kinga tervező és 
Borsos Géza fazekasmester alapve-
tően meghatározták Búsi Lajos 
alkotópályájának első éveit, taná-
csokkal, szakmai segítséggel támo-
gatták az akkor már kiváló koron-
gosnak számító fiatal alkotót. A 
szövetkezetben 1967-ben létreho-
zott alkotóműhelybe már ő is beke-
rült, hiszen azokban az években 
sorra nyert pályázatokat, illetve 
megkapta a népi iparművész címet 
is. 

Alkotói stílusának változását a 
közvetlen kollégák mellett Kresz 
Mária néprajzkutató is befolyásol-
ta, hiszen a fiatal túri fazekasok 
szinte havonta megfordultak a 
Néprajzi Múzeum kerámiaraktárá-
ban, ahol a régi edényeket szakértő 
magyarázatokkal színesítve tanul-
mányozhatták. Készített siklósi 
edényeket, a Dunántúl több 
fazekasközpontjának használati 
kerámiáit kikorongozta, de a szá-
mára legjobban tetsző formákra a 

gömöri edényekben lelt, illetve 
díszeit az 1830-1870 között készült 
túri edényekről vette át: mázfolya-
tás, „hódazás”, egyszerű fésűs min-
ták. Ezek saját korukban használati 
tárgyak voltak, a díszítő funkció 
csak másodlagos volt. Ez az egysze-
rűség és összhang nyújtott számára 
követendő esztétikai értéket, ez a 
felfogás vezette egész munkássága 
alatt.

A később a szakmában már 
„búsis” stílusként is nevezett 
forma- és színvilág kialakítása az 
1970-es évek közepére tehető. Ezek 
fő jellemzői: nagy öblű, könnyűre 
korongozott, elsősorban fennálló 
(tehát nem tányér vagy tál) edé-
nyek. Arányaik tökéletesek, akár a 
túri edények büszke tartású korsóit 
vette alapnak, akár a gömöriek 
kicsit nyújtottabb, szélesebb szájú 
darabjait. A fülek hangsúlyosak, de 
nem túl nagyok, mindig a használa-
ti funkcióból indult ki, tehát erősek, 
vaskosak, az edényre alaposan 

rádolgozottak. Kanták, butykosok, 
orroskancsók, céhkancsók, csali-
kancsók és csalikorsók. Színekben 
a sárga, a zöld és a barna dominált, 
ezek keverése, árnyalataik változta-
tása hozta az újításokat. Edényein 
ritkán és csak az üres helyek kitöl-
tésére használta az írókát vagy az 
ecsetet, sokkal izgalmasabbnak 
találta a mázakkal és az öntőfesték-
kel való játékot, a nagy színes felü-
letek kontrasztjait. Az 1970-es évek 
végén jelentek meg azok az edé-
nyei, amelyeken már a rátétek 
dominálnak. Az edényen körbefutó 
abroncsok, zsinórozás, illetve az 
agyaggombok, melyek használata 
egyrészt a partiumi városok fazeka-
sainál volt szokás, másrészt a bal-
káni központok edényeinek is jel-
lemzője. A jobbnál jobb darabok 
folyamatosan kaptak elismeréseket 
a népi iparművészeti zsűriken. 
Ennek, és a pályázatokon nyert 
díjainak köszönhetően 1984-ben 
megkapta e műfaj legnagyobb álla-
mi elismerését, a Népművészet 
Mestere címet.

Búsi Lajos bármely munkáját 
tekintjük, annak stílusa olyan mér-
tékben egyedi, hogy nem lehet 
összetéveszteni más kortárs alkotó-
éval. Ugyanakkor e stílus nem 
magányosan töltött műhelymunká-
val jött létre, hanem éppen ellenke-
zőleg, folyamatosan párbeszédben 
volt alkotótársaival. Előbb tanult, 
majd már ő adott tanácsokat. A 
szövetkezeti évek alatt talán a Kósa 
Klárával való munkakapcsolata 
volt a legfontosabb, később Gonda 
István baráti-szakmai kötődése volt 
a legerősebb, de szinte minden 
helyi és más vidékeken élő szaktár-
sával tartotta a kapcsolatot, illetve a 
szövetkezeti évek után saját műhe-

lyében Ágnes lányával együtt készí-
tették az ország minden pontjára 
eljutó, valódi értéket képviselő, a 
kortárs túri fazekasság legjobb 
darabjainak számító kerámiáikat.

Ő még egy olyan korban tanulta 
a fazekasságot, amikor a mesterek 
még nem hobbisták voltak, nem 
olyanok, akik három hónapos tan-
folyam után kaptak szakképesítést, 
hanem gyerekkoruktól kezdve min-
den nap a műhelyben dolgozva 
szedték magukra a tudást. Egy kiál-
lítására készülve 2010 táján beszél-
gettünk, szóba jött, hogy mennyi 
idő kell egy jó szakember kinevelé-
séhez: 

„Úgy 15 év munka után éreztem 
azt, hogy sejtek valamit a szakmá-
ról, úgy 40 évnyi korongozás után 
már tudtam ezt-azt, most, így 70 
évesen mondhatom, hogy valamit 
már tudok úgy, mint Borsos (Géza) 
atyamester.” 

Nézzék meg otthon, van-e Búsi 
Lajostól kerámiájuk, és ha van, 
vigyázzanak rá, mert az érték. 

Búsi-kerámiákat találhatunk szá-
mos közgyűjteményben, a Túri 
Fazekas Múzeum állandó kiállítása 
és raktári anyaga mellett komoly 
kollekció gyűlt össze a kecskeméti 
és a budapesti népi iparművészeti 
múzeumban is. Ez utóbbiban nyílik 
meg július 26-án 15 órától 
Életcserepek címmel a Búsi Lajost 
és Gonda Istvánt köszöntő kiállítás, 
mely sajnos mára részben emlékki-
állítássá változott. (Cím: Népi 
Iparművészeti Múzeum, Budapest, 
Fő utca 6.)

Pusztai Zsolt muzeológus 

Saját műhelyében miskakancsó korongozása közben (2003)

Csalikorsó - az alkotó egyik leg-
kedveltebb edényformája (1982)

Kósa Klárával közösen készí-
tett túri korsója (1980)
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Szent Iván éjszakája

Szabadtéri eseményeink 
egyik programja a Szent Iván 
éji tűzugrás, e rendezvény 
minden évben kicsit más mint 
a többi. Ez alkalommal a tűz 
kapja a főszerepet.

Szent Iván éjszakája, vagyis a 
nyárközép a régi római naptárban 
is június 24-én volt. Napjainkban 
azonban ez a nap már nem esik 
egybe az év csillagászati értelem-
ben vett legrövidebb éjszakájával, 
vagyis a nyári napfordulóval. A 
nyári napforduló az évnek azt a 
napját jelenti, amikor a Nap az 
égbolton a legmagasabb delelési 
ponton áll. Ez június 21-ére esik. 
Ilyenkor van az év leghosszabb 
napja, illetve legrövidebb éjszakája. 
Hogy Szent Iván éjjele mégsem 
június 21-ére, hanem június 24-re 
esik, annak oka pedig a naptárrefor-
mokban, a tropikus időszámítási 
mód sajátosságában és a tényleges 
naptári évek közti különbségben 
keresendő. Emiatt alakult úgy, hogy 
a nyári napforduló három nappal 
megelőzi a Szent Iván éjjelét, vagyis 
a nyárközepet. Évszázadok múlva a 
napfordulók még korábbi dátumok-
ra tolódnak át.

Ha nem is a legrövidebb éjjele a 
nyárnak, de minden bizonnyal a 
legizgalmasabb. Népszokások és 
hiedelmek sokasága kapcsolódik az 
ünnephez. A pogányok tűzzel 
segítették a világosság harcát a 
sötétséggel szemben. A tűzátugrá-
sához is több hiedelem kötődik, pl. 
a kézen fogva átugró szerelmesek-

nek a tűz termékenységet is hoz-
hatott, vagy ha egy cetlire olyan 
dolgokat írunk fel, amelyektől 
meg akarunk szabadulni és azt a 
tűzbe dobjuk, semmivé lesz. 

Június 24-én Mezőtúron a 
Közösségi Ház előtt kezdtünk 
lázas készülődésbe. A játszótér 
mellett ingyenesen vehették 
használatba a kiérkező gyerkő-
cök a mesekert játszóházat, a 
légvárat és a trambulint, de ezek 
mellett a szerencsehorgászat és 
a célbadobás is igen közkedvelt 
volt a családok között. A színpa-
di programokat Herbály András 
bűvész-showja nyitotta meg, 

majd a Ramazuri Zenekar csapott 
a húrok közé. A színpadi le- és fel-
pakolás alatt boszorkányrajzoló 
aszfalt-rajzversenyben mérhették 
össze tudásukat a gyerekek. 

Verebes Réka, Dudás Bettina, 
Dudás Tibor és Dudás Krisztina 
közös rajza különdíjat érdemelt. A 
képzeletbeli dobogó III. fokára 
Guth Jázmin állhatott, második lett 
Grósz István és Grósz Réka testvér-
páros, Barna Liliána Laura részére 
pedig az I. helyet ítélte meg a zsűri. 
A rajzverseny zsűrijét Karsai 
Krisztina, Csurgó-Veres Nikoletta 
és Kakuk Móni alkotta. Köszönjük 
munkájukat. 

A folytatásban a Derzsi Zenekar 
lépett színpadra, akik a szórakozta-
tó kultúra valódi esszenciáját hoz-
ták el Mezőtúrra, amely egyszerre 
vérpezsdítő volt, romantikus, de 
mégis humoros. Majd a Fire Magic 
Tűzvarázs tűztáncshowját csodál-
hatta meg a közönség. A produkció 
végén a tűzzsonglőrök meggyújtot-
ták a városi máglyát, amely leégése 
után kezdetét vette a tűzugrás. 

Megítélésem szerint egy remek 
hangulatú délutánt tölthettünk el 
ismét városunkban. Bízom abban, 
hogy aki kilátogatott az eseményre 
hasonló véleménnyel tért haza. 

Bodor Márti
Fotó: Jenei József

4. Nemzetközi Citerafesztivál Mezőtúron

A Mezőtúri Szivárvány 
Népzenei Egyesület 2022-ben 
is városunkban rendezte meg 
az országosan ismert nívós 
zenei rendezvényt. Az ese-
ményre három kategóriában 
lehetett nevezni. 

A versenyzők és versenyművek 
bírálatára felkért szakemberek 
maguk is kiváló citerások. 

A zsűri tagjai voltak Hajdú Ágota 
ének-népzene tanár, etnográfus, a 
gyermek népzenei oktatás mód-
szertanának szakértője, a nyíregy-
házi Vikár Sándor Zeneiskola - 
Alapfokú Művészeti Iskola citera- 
és népdalének tanára. 

Birinyi József, hangszeres elő-
adóművész, a Filharmónia hang-
szeres szólistája, néprajz- és népze-
nekutató, népi hangszerkészítő, a 
citeraoktatás módszertanának 
kialakításában meghatározó oktató, 
televíziós rendező, producer, sok-
szoros nívódíjas. 

Bódi György 2012-től a Pannónia 
citerazenekar művészeti vezetője. 
Rendszeresen tanít népzenei tábo-
rokban, nagyon fontosnak tartja a 
tiszta és hiteles hangzást.

A rendezvényen határon túli és 
inneni citerazenekarok mérettették 
meg magukat a fesztivál verseny-

programjában és a KÓTA Aranypáva 
Országos minősítő versenyében 
egyaránt. A fesztiváldíjakat a követ-
kező együttesek kapták: Tradí-
cionális kategória: Hajdúsági 
Népzenei Együttes Innovatív kate-
gória: Túri Zsiványok citerazenekar 
Unikum kategória: Váraszói 
Gyöngyvirág citerazenekar.

Akik nem kaptak fesztiváldíjat, 
azoknak sem volt okuk a búslako-
dásra: valamennyi fellépő emlék-
lappal és ajándékkal térhetett haza.

A Túri Zsiványok - az innovatív 
kategória győztese, a Hajdúsági 
Népzenei Együttes nyerte el a 
tradícionális kategória fődíját és a 
váraszói Gyöngyvirág citerazenekar 
kapta az unikum kategória első 
helyezését.

A megvalósítást támogatta a 
Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen 
Gábor Alap, a Mezőtúri Közmű-
velődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. és Mezőtúr Város 
Önkormányzata. 

Kakuk Móni
Fotó: beküldött fotó

A Túri Zsiványok - az innovatív kategória győztese

A váraszói Gyöngyvirág citerazenekar - az unikum kategória győztese

Hajdúsági Népzenei Együttes- a tradícionális kategória győztese
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Zajlanak az útfelújítások a belvárosban és az üdülőövezetben

A Peresi-holtág melletti utak az üdülőövezetben sok helyen korszerűtlenek. A pozitív változáshoz egy lépés-
sel megint közelebb jutottunk, hiszen július elején megtörtént a Peresi-holtág egyik legrosszabb állapotban lévő 
útszakaszának javítása a Vakota-zugi bejárónál egy mezőtúri vállalkozás által. A Zsibó- horgásztó melletti szakaszon 
túl ütemezetten javítják az utakat a következő időszakban is- tájékoztatott Szűcs Dániel alpolgármester.

Ezen kívül régóta rossz állapotban lévő a pékséghez és az Ifjúsági lakótelephez vezető útszakasz felújítása való-
sult meg július 6-án. Szűcs Dániel kihangsúlyozta, sok még a teendő, a javítási- és útfelújítási munkálatokat a 
jövőben is folytatják. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

„Síppal, dobbal, nádi hegedűvel”

A Mezőtúri Városi Intézmény – 
Csoda-vár Központi Óvoda sikere-
sen pályázott a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2021-02221 azonosító számú 
„Néphagyományaink felelevenítése 
Mezőtúron” c. pályázatával.

A pályázatunk egyik fontos célki-
tűzése volt, hogy a gyermekeket 
még fokozottabban megismertes-
sük a magyar népzenével, valamint 
a népi hangszerekkel. Ezért felkér-
tük népi hangszer bemutatóra 
Birinyi József népzenészt, népze-
nekutatót, a Népművészet Ifjú 
Mesterét, a KÓTA társelnökét, 
hangszeres előadóművészt, zene-

pedagógust, hogy tartson népi 
hangszerekből bemutatót óvodás 
gyermekek részére a Csoda-vár 
Óvodában és a Százszorszép 
Óvodában. Nagyon jó kapcsolatot 
ápolunk a Mezőtúri Szivárvány 

Népzenei Egyesülettel, a Szivárvány 
Citerazenekarral, így a tagok kéré-
sünkre szívesen közreműködtek a 
népi hangszerek megszólaltatásá-
ban. Különösen öröm számomra, 
hogy volt és mostani óvodapedagó-

gus kollégáim - Kozma Réka Anna 
és Kozma-Gonda Judit -  is részt 
vettek, valamint külön köszönet 
Csider István citeratanárnak, nép-
zenésznek, a Népművészet Ifjú 
Mesterének, a Szivárvány Népzenei 
Egyesület alapítójának, a 
Szivárvány Citerazenekar alapítójá-
nak, hogy vállalta az óvodás gyer-
mekek részére a bemutatót. 

A gyermekek részére megrende-
zett hangszeres bemutató után a 

széles nagyközönséget is megszólí-
totta Óvodánk azzal a céllal, hogy 
ismerje meg a népi hangszereket.  
A népi hangszer kiállítás anyagát a 
híres Birinyi Gyűjtemény adta. A 
600 darab népi hangszert felvonul-

tató kiállítás ritka népi hangszere-
ket is felvonultatott, melyek igazi 
hangszertörténeti ritkaságoknak 
számítanak. A kiállítás megnyitó-
ján a felnőtt közönség örömmel 
fogadta a népi hangszerek bemuta-
tóját is, s így teljes egészében 
bemutatásra kerülhettek a felvonul-
tatott népi hangszerek.

Külön köszönettel tartozom 
Birinyi Józsefnek, aki szívesen, 
örömmel vett részt az óvodás gyer-

mekek részére megrendezett népi 
hangszer bemutatón. Hatalmas 
tudásával, a gyermekekhez való 
odafordulás készségével igazi örö-
met tudott szerezni gyermekeink-
nek, akik maradéktalanul élvezhet-
ték a népi hangszerek hangját, 
zenéjét. Köszönöm, hogy a rendel-
kezésünkre bocsájtotta féltve őrzött 
kincseit, népi hangszer-ritkaságait, 
megismertetve így a széles nagykö-
zönséggel is a színes és rendkívül 
gazdag népi hangszerek tárházát.

Köszönöm a Közösségi Háznak, 
hogy méltó teret adtak a kiállítás 
anyagának, segítettek a kiállítás 
megrendezésében.

Köszönetemet fejezem ki 
Mezőtúr Város Önkormányzatának, 
Szűcs Dániel alpolgármester úrnak, 
hogy segíti a pályázat sikeres meg-
valósítását.

Patkós Éva 
intézményvezető
Fotó: Jenei József
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„Egészséges Mezőtúrért program”
LAMPIONÚSZTATÁS és UTCABÁL

Fuss Mezőtúr!
Időpont: 2022. augusztus 27. szombat, 14.00-00.15

Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó Főcsatorna, Kikötő valamint 
a Kossuth Lajos tér

2 év kihagyás után ismét megrendezésre kerül a már hagyománynak 
számító a Lampionúsztatás és Utcabál elnevezésű rendezvény. A nap 
folyamán Fuss Mezőtúr! Futóverseny (nevezés a helyszínen óvodástól a 
felnőtt korosztályig), Egészségügyi állapotfelmérés, World Jumping 
bemutató kerül megrendezésre a Kikötőben. Lehetőség lesz csillámteto-
válás készíttetésére. Délután óvónők segítségével, kézműves foglalkozás 
keretében, elkészítheti mindenki a saját lampionját. Sötétedéskor kezde-
tét veszi a Lampionúsztatás. Az utcabált megnyitja az ShyGys együttes, 
majd ezután UFO zenekar lép színpadra. Ismét fellép az Animal 
Cannibals, utána pedig Vastag Csaba akusztik koncertje zárja a progra-
mokat.

„Vízparty rendezvények, vízi sportok szervezése”
BERETTYÓ KUPA-SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY
Időpont: 2022. augusztus 28. vasárnap, 14.00-22.00

Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó Főcsatorna, Kikötő

A helyszínen 14 órától várjuk a 16-20 fős csapatok nevezését három 
kategóriában: női, férfi és vegyes csapatok. Az alábbi elérhetőségeken 
lehetőség van a jelentkezések leadására: Zvolenszki Attila: 06-70/434-
9429; Szűcs Dániel: 06-20/558-8364 valamint a helyszínen.

Berettyó kupa-Sárkányhajó verseny ideje alatt a Rekreációs színpadon 
különböző sportági bemutatókat tartanak. A nap végén Josh és Betti lép 
színpadra, majd Retro disco veszi kezdetét.

Mindkét eseménnyel kapcsolatos további információk kérhetők:
Szűcs Lajos 06-20/419-42-42, Szűcs Dániel: 06-20/55-88-364, 

www.mezotur.hu, www.mezoturistak.hu
Szeretetettel várjuk Önöket! 

Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány 

„Mezőtúriak a Berettyóért, kulturális és sport 
rendezvényekkel” 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01263

Mozogj Együtt Mezőtúr!

2022.06.26-án megrendezésre 
került a Mozogj Együtt Mezőtúr 
elnevezésű rendezvény, amit én 
álmodtam és szerveztem meg a 
mezőtúri Közösségi ház támogatá-
sával. Ez volt a második alkalom, 
hogy megszerveztem, viszont az 
elsőhöz képest ez kicsit másabb 
volt, most kihoztuk a szabadtérbe, 
Mezőtúr szívébe. Most a Zumba 
kapott főbb szerepet, hisz én 
magam is zumba oktató vagyok 
immár 5 éve, de bemutatkozott két 
másik egyesület is, a Baranta és a 

Mátrix Fitness csoport. Különböző 
városból érkeztek vendégoktatók, 
mint például Debrecen, Nyíregy-
háza, Gyömrő stb. Viszont a leg-
főbb vendégem Zsolnai Tamás volt, 
aki egy nemzetközi instruktor. 
Számos külföldi színpadon mutatta 

már meg profi zumba tehetségét. A 
program 12:30-19:00-ig tartott. 
Bárki számára ingyenes volt. 
Kicsiktől a nagyokig mindenki kilá-
togatott hozzánk. S megmutathat-
tuk mi is az az igazi zumba energia. 
Nagyon sok érdeklődő és mozogni 
vágyó volt jelen, ez számomra 
rendkívül pozitív volt és a visszajel-

zések is azt tükrözték, lesz még 
folytatása ennek a programnak. 
Sikerült felhívnunk a figyelmet egy 
kis mozgásra…

Csordásné Fejes Renáta

Nyit a szabadság Mozi- és Színházterem

Örömmel tájékoztatok minden-
kit, hogy a tervek szerint 2022. 
augusztus 2-án nyit a Szabadság 
Mozi - és Színházterem. További 
információk elérhetőek lesznek a 
Közösségi Ház facebook oldalán és 
a Mezőtúr és Vidéke következő lap-
számában.

Bordács László 
ügyvezető
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Egyre nagyobb az érdeklődés a vízi sportok iránt

Beindult a nyári vízi sporteszköz 
bérlési lehetőség a Berettyón. Egyre 
nagyobb az érdeklődés a városban 
a nyári szünet és a szabadidő aktív 
eltöltésére, ehhez kínál kajak, 
kenu, vízi bicikli bérlési lehetőséget 
a Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft. „A Hortobágy-Berettyó hul-
lámtere és a környező puszták a 
Körös–Maros Nemzeti Park részte-
rületei. A sárréti világot egykor 
benépesítő madárfajok ma is szép 

számmal élnek errefelé: vörös gém, 
üstökösgém, cigányréce, kis lile, 
fattyúszerkő, kormos szerkő, mol-
nárfecske, vízityúk, gólyatöcs, tör-
pegém, bakcsó, sztyeppi sirály, 
dankasirály, nádi tücsökmadár, 
búbos vöcsök, réti sas, parlagi sas 
bármikor kerülhet itt a szemed elé”- 
fogalmaz az aktivmagyarorszag.hu. 
Kalandra fel, vár mindenkit a 
Hortobágy-Berettyó!

Kakuk Móni

Reszket a bokor, mert
Madárka szállott rá.

Reszket a lelkem, mert…
A kenuból jól látok rá.
A kenuból jól látok rá,

A Berettyón laza,
Mezőtúr kényeztet,
Későn érek haza.
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Városüzemeltetési hírek

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:

Szemetelés Mezőtúr nyaraló övezetében!

Ahogy korábban már megírtuk, 
Társaságunk évek óta, a Mezőtúr 
Város Önkormányzatával kötött 
közszolgáltatási szerződésben és a 
Belügyminisztérium által finanszí-
rozott közfoglalkoztatási progra-

mokban foglaltak alapján Mezőtúr 
külterületi nyaraló övezeteiben 
folyamatosan végzi a következő 
tevékenységeket: nem veszélyes 
hul ladékbegyűjtése és 
szállítása;,illegális hulladéklerakó 

helyek felszámolása, közterületen 
elhagyott hulladék feltakarítása, a 
köztéri szemétgyűjtők rendszeres 
ürítése, a sérült, megrongálódott 
szemétgyűjtők javítása, cseréje, az 
eltűnt szemétgyűjtők pótlása.

Folyamatosan beszámoltunk 
arról, hogy a Mezőtúr közigazgatási 
területén belül a nyaralóövezetek-
nél (Túrtő, Peres, Méher-zug), a 
nyaraló lakosság számára kialakí-
tott hulladékgyűjtő szigeteknél 

nem engedélyezett szemetet 
helyeznek el és állandó jelleggel 
találunk ott építési törmeléket, 
nagyméretű, a vegyes hulladéktól 
külön gyűjtendő, kidobásra szánt 
bútorokat és lomhulladékot. 
Hangsúlyozzuk, hogy a háztartási 
és kommunális hulladék begyűjté-
sére nem vagyunk jogosultak! 
Ezért, ezeknek a hulladékoknak az 
ártalmatlanítása, szállítása és sza-
bályszerű deponálása külső cég 
(NHSZ Szolnok Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.) bevonását igényli, 
külön gépi erő bevonásával, ami-
nek költsége Társaságunkat terheli. 
Elmondhatjuk, hogy ebben az 

évben már közel 100 tonna veszé-
lyes illetve kommunális hulladékot 
szállított el a Szolgáltató a külterü-
leti nyaraló övezeteknél kihelyezett 
konténerekből, illetve a közvetlen 
környezetük mellől. A környezetre 
is nagyon veszélyes állapotok meg-
szüntetése érdekében a gyűjtőszi-
geteknél elhelyezett konténerek 
számát megnöveltük és ezzel 
egyidőben a területet körbekerítet-
tük. Táblákkal is felhívtuk a gyűjtő-
szigetet használók figyelmét, hogy 
a konténereket rendeltetésszerűen 
használják, melyről kamerafelvétel 
is készülhet. Fontos információ, 
hogy az építési és bontási hulladék, 
veszélyes hulladék (fénycsövek, 
elemek, szerves oldószereket vagy 
más veszélyes anyagokat tartalma-
zó festékek, stb.) kertgondozásból 
származó zöldhulladék és elektro-
nikai hulladék ezeken a gyűjtőpon-
tokon nem helyezhető el.

Ezekkel az intézkedésekkel is 
szeretnénk a nyaralóövezetekben 
élők környezetét megóvni, hogy 
még sokáig gyönyörködhessenek 
Mezőtúr külterületi természeti 
szépségeiben, és örömöt szerezze-
nek halgazdag vizeiben. Kérjük, 
ügyeljenek környezetünkre és 
vegyék igénybe a Mezőtúron műkö-
dő Hulladékudvar szolgáltatásait 
is! Elérhetőségük: 5400 Mezőtúr, 
Kávási Sándor u. 52. Tel:(+36 20) 
331-1579

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Mezőtúr és Szarvas között közleke-
dő komp 2022. júliusában az alábbi 
menetrenddel közlekedik: naponta 
06:00-19:00 óráig. A szolgáltatás 
12:00-12:30 között szünetel. Online 
jegyvásárlási lehetőség:

mezoturikomp.city-pay.hu, míg 
készpénzzel továbbra is lehet a 
helyszínen jegyet vásárolni.

Közfoglalkoztatási program kere-
tében folytattuk Mezőtúr rossz álla-
potú járdaszakaszainak felújítását, 
így ebben a hónapban 80 méteres 
szakasz került javításra. 

Sok kisgyermekes család látogat-
ja naponta városi játszótereinket, 
fontos számunkra, hogy napi rend-
szerességgel takarítsuk és a játékok 
állapotát is leellenőrizzük. Ezúton 
is kérjük Önöket, amennyiben 

rendellenességet illetve hibát 
tapasztalnak, jelentsék központi 
email címünkön (intezmenyellato@
mturiellato.hu) vagy a központi 
telefonszámunkon. (0656350037). 
Kérjük, fokozottan ügyeljenek a ját-
szótéren elhelyezett eszközök, 
berendezési tárgyak épségére! 
Köszönjük!

A Mezőtúri Városi Strandfürdő 
területén üzemelő büféinkben 
egész nap széles választékkal, 
meleg és hideg ételekkel, jégkrém-
mel, fagylalttal és egyedi recept 
alapján készített limonádéval szol-
gálunk kedves vendégeink számá-
ra! Nyitva tartás a nyári üzemelteté-
si időszaknak megfelelően reggel 
9:00 és 19:00 óra között, hőségriadó 
esetén 9:00 és 20:00 óra között.

A Városi Strandfürdő közvetlen 

szomszédságában található 
„Vadászház” Kávézó és Szálláshely 
rendezvényterme kiválóan alkal-
mas torna-edzések, tanfolyamok, 
szülinapok, lakodalmak és baráti 
összejövetelek lebonyolítására. 

További információért keressen 
bennünket az intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail címen vagy a 
0656/350-037-es telefonszámon.
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arTúr Fesztivál és Túri Vásár

Az időközi polgármester választás apropóján

Vélemény

Egy város társadalmi felépítése 
nem csupán egy feltételes rendszer, 
amit külső hatalommal bírók meg-
reguláznak vagy kiemelnek olykor 
- saját múltból gyökerező szerkeze-
te van, egy helyi, egyedi entitása.  
Erre hatással vannak természetesen 
a „gyüttmentek” épp úgy, mint az 
iparosodás, a technikai fejlődés, a 
prioritások változása a család-mun-
ka, gazdaság- nemzeti identitás ten-
gelyen és a hagyományok ápolásá-
nak mikéntje is. 

Mezőtúrnak van egy atmoszférá-
ja, ami összeköti az itt élőket, van 
egy saját emlékezete és van egy 
jövőképe, ami felé elvágyódik és 
amiért már sok mindent megtett 
sikeresen az elmúlt években - ki a 
ragadós sárból, hol képletesen, hol 
tényszerűen. Itt magas azoknak a 
családoknak a száma, akik generá-
ciók óta mezőtúriak és nem is ter-
veznek elmenni.

De mitől jó egy városban élni? Mi 
az, ami befolyásolja, jól érezzük-e 
magunkat? Amik nem jutnak 
eszünkbe elsőre, azért nem, mert 
természetesnek vesszük. Tiszta illa-
tos levegő, ami lehetőséget ad a 
kertben való időtöltésre és kiszel-
lőztetni otthonunkat. (Ha épülne 
egy új szagos feldolgozóüzem a 
városhatárban, rögtön észreven-
nénk, milyen nagy kincs ez.) Tiszta 
ivóvíz. Ha ennek a minősége nem 
az elvárt, szintén elveszítjük a „de 
jó itt élni” hangulatot, mert a víz az 
élet, mindennek az alapja, jövőnk 
feltétele. Áram, közvilágítás, köny-
nyen járható utak és járdák. Mind 
hozzájárul a könnyebb mindenna-
pokhoz. Akadálymentesített parko-
lók és úgy általában, elég parkoló 
mindenkinek. Jó éttermek, kávé-
ház, ahová be lehet ülni egy rég 
nem látott vidéki baráttal. Infor-
máció a városi történésekről. 
Közösségi élmények, hagyományos 
rendezvények. Munkalehetőség. Jó 
közbiztonság. Gyülekezetek, temp-
lomok. Megfelelő orvosi ellátás. 
Klimatizált közösségi terek fiatalok-
nak, időseknek. Klubok, egyesüle-
tek. Fedett piac. Jó nevelés, oktatás. 
Tiszta játszóterek, parkok, vízpart, 
szabadidős lehetőségek. Innováció, 
megújuló energiaforrások. Megfe-
lelően ütemezett hulladékszállítás. 
Elődeink értékei a múzeumaink-
ban. Sport. Kultúra. Könyvek. 
Színház és mozi. De üres hassal 
vagy 12 óra műszak után nem 
vágyik az ember irodalmi estre. 

(Kivéve, ha ő az író.)  És a sor végén 
az egyik legfontosabb, amire az 
előbb felsoroltak is hatással van-
nak: általános jó biztonságérzet.  Ez 
nagyon illékony és sérülékeny. 

Emlékszem, amikor egy őszi 
szombaton elültettünk a kapu elé a 
gyerekekkel kettő cukorsüvegfe-
nyőt. A kicsik kis homokozó lapát-
tal segítettek és örömmel csodáltuk 
meg a munka végeztével az új tüne-
ményes dísznövényeket. Majd úgy 
döntöttünk, elkerékpározunk a 
szélkerékig és vissza. Fél óra sem 
telt el, s mire visszaértünk, valaki 
földlabdástól ellopta az elültetett 
fácskákat. Hopp, odalett az érzés a 
felismerés után, „milyen jó itt élni” 
és felváltotta azt a bizonytalanság. 
Ezek a sebek begyógyulnak, ha 
utána sokáig semmi hasonló nem 
esik meg, de ha megismétlődik - 
például kimegyünk szerettünk sír-
jához és nincs ott a kis angyalka 
szobor, amit odatett a gyermekünk- 
újra a szívünkbe mar ez a fojtogató 
érzés, aminek a lényege: jó itt 
nekem élni? Megbízhatom a kör-
nyezetemben? Biztonságban vagyok/
vagyunk? Ez megtörténik egy 
dunántúli városban épp úgy, mint a 
kunságban.  

Sokan vannak Mezőtúron azok, 
akik láthatatlanul, önkéntesen dol-
goznak a városért, de mellettük a 
város körzeteiért egy-egy választott 
önkormányzati képviselő „felel”, 
vagyis hozzá érkeznek be a lakos-
ságtól közvetlenül a panaszok, pél-
dául balesetveszélyes járdáról, szí-
nes csapvízről, illegális hulladékle-
rakókról és egyéb rendzavarások-
ról. Legyen bárminemű a probléma, 
mind egyet jelent: „Nekem most 
nem jó itt élni, de szeretném újra 
jól érezni magam.” 

A képviselő ilyenkor ezt felírja, 
telefonál, elmondja a testületi-ülé-
sen, ha kell, vitázik a többi képvise-
lővel, ha szükséges, szembe megy 
az árral és az elvárásokkal. Azért 
dolgozik, hogy újra azt érezze a 
kellemetlenséget szenvedő lakos- 
van itt helye és figyelnek rá.  Fontos, 
értékes tagja a közösségnek.

Ha visszatérünk a kezdeti gondo-
latra, vagyis hogy minden telepü-
lésnek van egy helyi, sajátos entitá-
sa, talán nem véletlen, hogy kik 
kerültek fel a polgármesterjelölt-lis-
tára. Egy tájékozott, nyitott szem-
mel járó mérnök, egy lokálpatrióta 
villanyszerelő vállalkozó és egy 
kultúráért, sportért, városfejleszté-

sért elhivatott alpolgármester. 
Mire az újságban megjelenik ez a 

cikk és a kezében tartja a kedves 
olvasó, talán éppen a polgármester- 
választás napja van, július 17-e 
vagy talán már el is múlt és a végki-
menetel mindenki számára ismert.

Hamarosan új polgármester tesz 
esküt a városért. 

„Én, (eskütevő neve) becsüle-
temre és lelkiismeretemre fogadom, 
hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogsza-
bályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; polgármesteri tisztsé-
gemből eredő feladataimat Mezőtúr 
fejlődésének előmozdítása érdeké-
ben lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javá-

ra gyakorlom. Isten engem úgy 
segéljen!”- hangzik fel rövidesen a 
Városházán.

Az időközi polgármester-válasz-
tás ismét alkalmat ad arra, hogy a 
tevékeny hétköznapjaink között 
kicsit megálljunk, szétnézzünk, 
véleményt formáljunk arról, ami 
körülöttünk zajlik és kihangsúlyoz-
zuk, mit változtathatunk a boldo-
gabb mindennapok érdekében. 
Továbbá elgondolkozzunk azon, 
hogy ne csak azt figyeljük, mit 
tehet a város értünk, hanem azt is, 
mi mit tehetünk a városunkért.

Kakuk Móni

Nagy örömünkre szolgál napról 
napra bemutatni a kedves Közön-
ségünknek az arTúr Fesztivál és 
Túri Vásár meghívott fellépőit. 
Hamarosan a 4 napos programsoro-
zat teljes műsora is napvilágot lát. 

Ez évben is nagy lelkesedéssel, 
valamint izgalommal készülünk. 
Munkánk igazi gyümölcse az, ami-
kor a hozzánk kilátogató résztvevő 
elégedetten tér haza eseményünk-
ről. Ezt a pillanatot viszont sok-sok 
munka előzi meg. A tavalyi évben 
bevezetett változások, a megválto-
zott attitűd, az időjárás, a társas 
kapcsolatok mind befolyással van-
nak egy-egy rendezvény sikerére, 
vannak olyan tényezők, amelyet 
nem lehet befolyásolni. 

Idén korlátok nélkül találkozha-
tunk, és bár a fesztivál csak csütör-
tökön nyitja meg kapuit, a prog-
ramkínálat nem lett szűkebb 2022-
ben sem. Egy tartalmas fesztivállal 
készülünk a XXX. születésnapját 
ünneplő Túri Vásárra. Velünk ünne-

pel – a mezőtúri fellépők mellett – 
Xantus Barbara, Varga Miklós és a 
Band, a Karthago zenekar, Bereczki 
Zoltán, a Soulwave, Mr. Rick, és 
sokan mások. A XXX. Túri Vásár 
záró fellépője idén a HOOLIGANS 
zenekar lesz. 

A 2021-ben életre keltett Túri 
Kupa Utcai Futóverseny idén is 
elstartol, amely szintén nagy kihí-
vást jelent számunkra. Reméljük a 
tavalyi versenyzőszámot sikerül 
felülmúlnunk.

Lényeges megjegyezni, hogy 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
számára rendkívül fontos az, hogy 
a programsorozat minden pontját 
ingyenesen biztosítsa. 

Találkozzunk augusztus 11-14-ig 
az arTúr Fesztiválon és Túri 
Vásáron. Addig is kövessék az ese-
mények facebook oldalát.

Bodor Márti
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Országos Tourinform Találkozó Nyíregyházán

A Magyar Turisztikai 
Ügynökség 2022. június 07-08. 
között rendezte meg az Országos 
Tourinform Találkozót. 

A hagyományosan kétnapos ren-
dezvényre minden évben a turiszti-
kai szezon kezdetén kerül sor, min-
dig más helyszínen Magyar-
országon. Az eseménynek idén 
Nyíregyháza adott otthont. 

Az országosan mintegy száz iro-
dát számláló Tourinform-hálózat 
minden tagja képviseltette magát a 
találkozón, így a mezőtúri is. Idén 
Lengyel Krisztina képviselte a 

várost, így ő vehette át Bődi 
Ivett turizmus stratégiai megva-
lósításáért felelős vezérigazga-
tó-helyettestől az iroda 20 éves 
fennállását ünneplő oklevelet a 
szakmai konferencia keretein 
belül.A jubiláló irodák köszön-
tésén kívül természetesen szó 
esett az idegenforgalmi szakma 
és a Tourinform hálózat aktua-
litásairól egyaránt.

A házigazda, Nyíregyháza 
több turisztikai programjával és 
új fejlesztésével is bemutatko-
zott a szakma képviselőinek, 

akik szakmai kirándulás keretében 
az Unesco világörökségi listán sze-
replő Tokaj-hegyaljai történelmi 
borvidékre tehettek még 
látogatást.A Tour-inform irodáknak 
ugyanis elsődleges feladata a saját 
működési területük bemutatása 
mellett Magyarország belföldi 
turisztikai kínálatának ismerete és 
általa a turisták informálása, utazá-
suk segítése.

Kakuk Móni
Fotó: Magyar Turisztikai Ügynökség

„17 embernek teljesült az álma”

A KSzC Mezőtúri Szakképző 
Iskolában az elmúlt pár hét a meg-
mérettetésekről és a sikeres vizsgák 
okozta örömökről szólt. Városunk, 
Mezőtúr, pár napja 17 frissen érett-
ségizett, boldog és elégedett „volt 
tanulóval” gazdagodott. Nehéz, 
pandémiával, számos családi gond-
dal, problémával sújtott 2 év volt, 
de a sok-sok befektetett munka 
meghozta gyümölcsét. Többen 
jeles érdemjeggyel- 4 tanuló 9 (!) 
tantárgyi dicsérettel végzett. 

 17 embernek teljesült az egyik 

álma, s biztosak vagyunk benne, 
sokaknak a tanulás itt még nem ért 
véget. Ez egy olyan útelágazás, 
ahonnan érettségire épülő szakma 
megszerzésére, felsőfokú szakkép-
zésre, főiskolára, egyetemre is 
vezethet az út. 

 Őszinte elismerésünk az 
eredményekhez, s kívánunk 
erőt, és sok kitartást a további 
célok eléréséhez!

Kovács Péter

Tanévkezdési támogatás

Tájékoztatom Önöket, hogy a 21/2020. (VIII.27.) számú önkormányza-
ti rendelet 5. § (1a) bekezdése értelmében a tanévkezdés megkönnyítése 
érdekében rendkívüli települési támogatásra jogosult a Mezőtúron leg-
alább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tar-
tózkodó - az általános iskolai, vagy középfokú oktatási intézményben 
nappali tagozaton 18. életév betöltéséig tanulmányokat folytató tanuló 
jogán a szülő vagy más törvényes képviselő - a középfokú oktatási intéz-
ményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló is – saját 
jogán – ha a 18. életévét tárgyévben tölti be. 

A támogatás mértéke: jogosult gyermekenként 10.000 forint tanszervá-
sárlási utalvány. A támogatás jövedelemtől függő:az egy főre jutó jövede-
lemhatár nem egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének két és félszerese (71.250 forint), egyedülálló 
kérelmező esetén háromszorosa (85.500 forint).  A kérelemhez szüksé-
ges csatolni a 2022/2023-as tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazoláso-
kat. A kérelmeket 2022. augusztus 1. napjától 2022. szeptember 30. 
napjáig lehet benyújtani a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági Osztályán. A támogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 
06-56/551-930-as telefonszámon, a putnoki.agnes@mezotur.hu e-mail 
címen, illetve személyesen a Városháza, magasföldszint 3. számú irodá-
ban kérhető.

Szűcs Dániel
alpolgármester

Éjszakai Sportnap

Július 2-án, szombaton rendez-
tük meg éjszakai sportnapunkat. A 
rendezvény a nappali forróság után 
vette kezdetét, ahol 3 sportág jelent 
meg. A teniszezők baráti játékra 
invitálták játékosaikat, a teke és a 
labdarúgás sportágban pedig ver-
senyzésre nyílt lehetőség. 

Az eseményt Szűcs Dániel 
Mezőtúr város alpolgármestere nyi-
totta meg, aki aktívan is részt vett 
az estén, a PONT SE focicsapat tag-
jaként. Labdarúgásban 6 csapat 
vetette bele magát a küzdelembe. 
Végig sportszerű mérkőzések foly-
tak a pályán, izgalomban nem volt 
hiány. Végül a Nynfus Corporation 
csapata került ki győztesen, a 
Brigantik gárdáját maguk mögé uta-
sítva. A tekések versenye is izgal-
masan telt, egy nagyon jó hangula-

tú bajnokságot láthattak a kilátoga-
tók, ahol a nyertes a Nyugisok csa-
pata lett.

Az est folyamán a talpalávalót DJ 
Lévay szolgáltatta. A „Cselekvő 
közösségek támogatása a 
„Kunhalmok” menti településeken” 
nevű pályázatnak köszönhetően 

ásványvizet, zsíros kenyeret 
fogyaszthattak el a résztvevők, illet-
ve remek díjazásban részesültek a 
jó eredményt elérők.

Köszönöm a részvételt minden 
játékosnak. Azt gondolom ismét 
remek hangulatú estét tölthettünk 
el közösen. Valamint köszönöm 
azok munkáját, akik bármilyen for-
mában hozzájárutltak a rendez-
vény sikeréhez!

Dóczi Norbert
Fotó: Bodor Márti

A Mezőtúr és Vidéke szerkesztősége 2022.07.08-án sajtóközleményt 
kért a Mezőtúri Kórház- és Rendelőintézet szülészeti osztályának jelenle-
gi helyzetéről a kórház vezetésétől. A lap nyomdába kerüléséig ez nem 
érkezett meg, így a mostani számban nem tudunk még tájékoztatással 
élni. Viszont amennyiben a szerkesztőség felé a napokban beérkezik a 
szülészeti osztály helyzetével kapcsolatos, lakosságot érintő hivatalos 
információ, a következő 15. lapszámban közzétesszük.                                                           

         -szerk-                                                                                             
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Házassági évfordulósok köszöntése
A hagyományoknak megfelelően Mezőtúr Város Önkormányzatának 

vezetése az idei évben is szeretné köszönteni a mezőtúri 50.és 60. házas-
sági évfordulójukat 2022-ben ünneplő házaspárokat. A párok vagy hoz-
zátartozóik jelentkezési határideje 2022. augusztus 1. Jelentkezés helye: 
személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal 
nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri 
köszöntő ideje és helye: Túri Vásár - 2022. augusztus 14. További info: 
Közösségi Ház, 06-56-350-075                        Bordács László, ügyvezető

Álláshirdetés
A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, 

Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet:

• úszómesteri állásra

A jelentkezés feltétele: 
• Szakirányú végzettség

Jelentkezni a Református Kollégium titkárságán (5400 Mezőtúr, 
Kossuth Lajos út 2.), az 56/350-012 telefonszámon, illetve a mezotur.

iskola@reformatus.hu e-mail címen lehet.

Szeretettel várjuk leendő kollégánkat!
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Klubunk kirándulása a Dunakanyarban

2022. május 17-18-án fantaszti-
kus 2 napos, jó hangulatú kirándu-
láson vettünk részt a Henry Dunant 
nyugdíjas klubbal Esztergom és 
környékén. Első napot a Duna-
kanyar fővárosában, a csodálatos 
Esztergomban töltöttük. Az Alföld-
ről utazva hazánk legnagyobb 
folyója, a Duna ölelésében elterülő 
Esztergom már kilométerek távol-
ságában is láttatta a várdombon 
trónoló bazilikáját. 

A magyarok monumentális 
főtemplomának imponáló méretei, 
a 100 m-es magassága, a korintho-
szi oszlopok, a 33,5 m átmérőjű 
kupolája lenyűgöző látványt nyúj-
tottak. A székesegyházba belépve a 
főoltár fölött pedig a világ legna-
gyobb, egyetlen vászonra festett 
képe, az 1856-ban készült „Mária 
mennybevitele”, Michelangelo fest-
ményét nézhettük meg. 

Természetesen utunk a főszékes-
egyház kincstárába vezetett tovább, 
ahol ámulatba ejtő gyönyörű cizel-
lált műkincsek, ötvösmunkák káp-
ráztatták el csapatunkat.

A bazilikát a Dunapart felől meg-
kerülve Melocco Miklós műve, a 
hatalmas szoborcsoport azt a pilla-
natot örökíti meg, amikor a püspök 
koronát helyez István fejére. Nem 
mindennapi kilátásban volt részünk 
a Dunára, a Mária Valéria hídra.

Esztergom várához sétáltunk, 
ami Magyarország Árpád-kori épí-
tészetének legremekebb emlékei 
közé tartozik. Megnéztük a Szent 
Anna templomot - közismert nevén 
a kerektemplomot, melyet a 
Bazilika másának szántak. A várost 

kisvonattal is körbejártuk. Átmen-
tünk a Mária Valéria hídon, mely 
Esztergomot köti össze a szlovákiai 
Párkánnyal. A város sétáló utcájá-
ban fagyiztunk, az Ister-kutat, 
Müller házat, Lábas házat szemlél-
ve. Ennyi új élmény után jól esett a 
finom vacsora, amit a kényelmes 
Duna parti szállásunkon fogyasz-
tottunk el. 

Szent István szülő- és koronázási 
városa megannyi szépséggel gazda-
gított bennünket. 

Másnap az élő középkor látványa 
fogadott bennünket Visegrádon. A 
Herkules kút legendáját is megtud-
hattuk klubvezetőnktől.A palota 
Európa legszebbjei közé sorolható 
a reneszánsz és a késői gótika ele-
meivel. 

A Fellegvár kiállításai, a feltárt 
ásatási maradványok mind-mind a 
történelmet a XIV-XV. század fény-

korát idézték. Felkapaszkodtunk a 
harminc méteres magasságú 
Salamon Toronyba is, ahol lélegzet-
elállító panoráma tárult a szemünk 
elé. 

Szentendrén ízletes ebéddel és 
fagyizással már csak egy sétára volt 
időnk, ahová feltétlen szeretnénk 
visszatérni.

Utunk során a Dunakanyar szép-
séges tájában gyönyörködhettünk, 
élményekkel gazdagon, jó hangu-
latban érkeztünk haza. Köszönjük 
klubvezetőnk, Gellért Edit munká-
ját, utunk megszervezését, a kirán-
duláson nyújtott sok információt, 
érdekes történetet. 

Gránicz Jánosné Henry Dunant 
klubtag

FELHÍVÁS a 2022. évi népszámlálás lebonyolításá-

ban közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Tisztelt Lakosság!

A Mezőtúri Közös Önkor-
mányzati Hivatal számlálóbiztosok 
jelentkezését várja a 2022. október-
november hónapban sorra kerülő 
országos népszámlálás lebonyolítá-
sához.

A népszámlálás Magyarország 
egyik legjelentősebb, mindannyi-
unk életét érintő adatgyűjtése. 
Segítségével pontos képet kapunk 
hazánk népességének nagyságáról, 
demográfiai jellemzőiről, nemzeti-
ségi és vallási összetételéről, egész-
ségi állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, háztartási és 
családi viszonyairól, lakáskörülmé-
nyeiről. A népszámlálás során gyűj-
tött adatok alapvetően határozzák 
meg jövőnket, hiszen megbízható 
alapot adnak az országunkat, a tele-
püléseinket és a lakókörnyezetün-
ket érintő legfontosabb gazdasági, 
szociális és területfejlesztési dönté-
sek előkészítéséhez. Az országos 
összeírás sikeressége nagyban függ 
a számlálóbiztosok munkájától, fel-
készültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:
•körzet bejárása, a körzethez 

tartozó címek felkeresése,
•az adatfelvétel lebonyolítása, a 

népszámlálási kérdőív kitöltése az 
adatszolgáltatóval (ahol nem töltöt-
ték ki a kérdőívet interneten),

•a címek pontosítása, esetleges 
új címek felvétele,

•folyamatos kapcsolattartás a 
felülvizsgálóval.

Előreláthatólag 100–140 címen 
kell kérdőívet kitöltenie, tableten 
keresztül, amit a KSH biztosít az 
adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 
2022. október 17. és 2022. novem-
ber 20. közötti időszak

Követelmények a számlálóbiz-
tossá váláshoz:

•nagykorú, cselekvőképes sze-
mély,

•saját eszköz megléte, internet-
elérés a felkészüléshez (PC, laptop, 
tablet stb.),

•e-mail-cím, telefonszám.
A számlálóbiztosnak 
•legalább középfokú végzettség-

gel,

•magabiztos számítógépes isme-
rettel kell rendelkeznie,

•fontos a megfelelő tájékozódá-
si, térképkezelési képesség,

•a beszédkészség és kapcsolatte-
remtő képesség,

•az összeírás területén való hely-
ismeret,

•rugalmas időbeosztás és állan-
dó elérhetőség.

A számlálóbiztosok kiválasztása 
a helyi népszámlálási felelős (jegy-
ző) feladata. A számlálóbiztosi fel-
adatok ellátására a kiválasztást 
követően elektronikus oktatási 
rendszerben (e-learning) történő 
egyéni felkészülést követően, sike-
res vizsga letétele után köthető 
szerződés.

A 2022. évi népszámlálás tele-
pülési munkáiban részt vevők fel-
adatainak díjtételei a 362/2020. 
(VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú 
melléklete tartalmazza.

Amennyiben a fenti feltételeknek 
Ön megfelel, és szeretne a nép-
számlálás lebonyolításában számlá-
lóbiztosként közreműködni, kér-
jük, hogy a www. mezotur.hu hon-
lapon vagy a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági 
Osztályán (5400 Mezőtúr, Kossuth 
Lajos tér 1.,mfsz. 7. szoba) elérhető 
jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, 
beszkennelve küldje meg a 
hatosag@mezotur.hu címre, vagy 
postai úton a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal 5400 
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címre, 
de beadhatja személyesen is a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Hatósági Osztályán a mfsz. 
7. számú irodában.

Jelentkezési határidő: 2022. 
július 25.

További információ a számláló-
biztosi jelentkezéssel vagy a nép-
számlálással kapcsolatban, a 
hatosag@mezotur.hu e-mail címen, 
vagy a 06-56/551-929 telefonszá-
mon kérhető. 

dr. Enyedi Mihály
jegyző, népszámlálási felelős    

Kedves Érdeklődők!
Szeretettel várjuk Önöket a Tourinform irodában ingyenes 

belföldi kiadványokkal, térképekkel, Kajla füzetekkel, valamint 
megvásárolható termékekkel, melyek a következők:

• új hűtőmágnesek és kulcstartók (képen), képeslap, fából 
készült dísztárgyak, kézműves szappan és ajakír, levendulás 
párna, I love MEZŐTÚR feliratos póló, kerámiák, helytörténeti 
kiadványok, Lámpás újság.

Csikósné Vida Viktória
irodavezető



 2022. július 15. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   közéleti lap

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.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2022. július 20. (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.

ELHUNYTAK

Tóth Bálintné Babos Ilona élt 86 évet,

Patkós Lajosné Szabó Margit élt 89 évet,

Biró László Józsefné Toronyi Erzsébet élt 72 évet,

Karsai Sándor élt 67 évet,

Dr. Szakács Lászlóné Rác Margit Eszter 

élt 84 évet,

Varga István élt 57évet,

Szappanos Ferencné Benke Valéria Ilona 

élt 83 évet,

Török Imre élt 81 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Július 15-21-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Július 22-28-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445

Állatorvosi ügyelet

Július 16-17-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Július 23-24-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-
0936

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.

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

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

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok 
küldik meg a szerkesztőségnek.

Egyesületünket az év minden napján, a nap 24 órájában lehet 
hívni új telefonszámunkon. Keressenek minket bizalommal 
olyan ügyekben, amiket egyesületünk (civil szervezetként) 
orvosolni tud. Örömmel segítünk mindenkinek, aki kérdéssel 
fordul felénk. Viszont nyomatékosan kérjük önöket, hogy 
segélyhívó helyett NE minket hívjanak. 

Tel.: 06 30/621-16-33  
VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Túri Fazekas Múzeum
Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

+36/70 770-2322, +36/56 350-174, fazekasmuzeum@gmail.com
Facebook/Túri Fazekas Múzeum, fazekasmuzeum.hu

Szabó Lili
(Boros Renáta)

Tőkési Lilla Flóra
(Török Annamária)


