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Megjelenik kéthetente

Tavasszal kerülhet sor az első vetítésre

Ingyenes

Több helyszínen is folytatódhat
a kerékpárút-építés

Már javában zajlanak a felújítási munkálatok a Petőfi Sándor utca 5.
szám alatt található színházteremben, ahol a Szabadság Mozi is kialakításra kerül. „Sok feladat vár még a szakemberekre, azonban jó ütemben
haladnak a beruházással”- számolt be az aktuális helyzetről közösségi
oldalán Herczeg Zsolt Mezőtúr polgármestere. A terem felújítását követően sor kerülhet a nagy teljesítményű klímák, mozigépészeti eszközök,
székek és egyéb berendezési tárgyak elhelyezésére. A kettős funkciónak
köszönhetően a filmvetítések mellett, színvonalas színházi előadásokkal is
gazdagodhat a város kulturális élete.
A mezőtúriak régi vágya, hogy ismét helyben mehessenek moziba,
néhány hónap múlva megvalósulhat.
Kakuk Móni

Több mint 300 mezőtúri család kapott

Az elkövetkezendő időszakban a Városháza déli oldalán (a Postával
szemben), illetve a főtéren zajlik a kerékpárút építése. A Telekom vezetékhálózatának kiváltása hamarosan elkezdődhet a Sugár utcában, majd ezt
követően elindulhat a kerékpárút nyomvonalának kiépítése, valamint
néhány héten belül megvalósulhat a gyaloghídra vezető rámpák építése.
Az ivóvízhálózat cseréjét követően tavasszal, a Kossuth Lajos utcában is
folytatódhat a beruházás. A kivitelezés ütemezéséről és az érintett helyszínekről a jövőben is rendszeresen tájékoztatni fogom Önöket.
Kérem, hogy az érintett területeken fokozott óvatossággal közlekedjenek!

Herczeg Zsolt

Fontos pályázatok beadásáról döntött
a képviselő-testület

tartós élelmiszercsomagot az ünnepek előtt

Mezőtúr Város Önkormányzata több száz élelmiszercsomaggal segítette a nélkülöző családok ünnepi készülődését, mely többek között szaloncukrot, Nutellát, száraztésztát, tejet és étolajat is tartalmazott. A Magyarok
Kenyere – 15 millió búzaszem programnak köszönhetően lisztadományok is kiosztásra kerültek december közepén. Az önkormányzat 2 tonna
liszttel a mezőtúri intézmények közétkeztetési feladatainak ellátásához
tudott hozzájárulni, további 3 tonna liszt pedig a rászorulók részére került
átadásra.
Kakuk Móni

Három fontos pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület
2022.01.11-én. A mezőtúri lakosok igényeit figyelembe véve Herczeg Zsolt
polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester többek között a már meglévő
Puskin utcai kerékpárút és a Székes utca felújítására, a vízelvezetőhálózat rekonstrukciójára, a Harmatcsepp Óvoda felújítására és a
Városi Sportcentrum energetikai korszerűsítésére tett javaslatot, mely
beruházások a jövőben pályázati forrásból valósulhatnak meg.
A pályázatok összértéke 870 millió forint. A javaslatot ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag támogatta a képviselő-testület.
Kakuk Móni

Ismét megújult a „Szász” Iskola

3. old.

Lóránt János Demeter Krúdy- kötetet illusztrált

8. old.

Emlékkereszt a csugar-kúriai Béketemplom emlékére

5. old.

60 éves a közgazdasági képzés a Teleikben

8. old.

Éremeső karácsonyra

7. old.

Velem nem történt semmi- emlékezés Köhler Júliára

9. old.

2

mezőtúr és vidéke

2022. január 14.

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok bérletére 2022. március 15-étől 5 évre:
1. Mezőtúr, Erkel Ferenc út 34. fsz. 2. szám
2. Mezőtúr, Erkel Ferenc út 34. 1/6. szám
3. Mezőtúr, Erkel Ferenc út 34. tetőtér 10. szám
4. Mezőtúr, Földvári út 61. B épület fsz. 4. szám
5. Mezőtúr, Földvári út 61. II. épület 1. ajtó
6. Mezőtúr, Földvári út 61. II. épület 3. ajtó
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 21. (péntek) 12 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály,
Mezőtúr, Kossuth tér 1. fszt. 1.
A pályázatról bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal (Mezőtúr,
Kossuth tér 1.) 1. emelet 4. számú irodájában, vagy az 56/551-921-es
telefonszámon Békefi-Mucsi Lídia ügyintézőtől kérhetnek.
A hirdetmény teljes szövege a www.mezotur.hu honlapon megtekinthető.

Herczeg Zsolt
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt földtulajdonosok, földhasználók!
2021. december 22. napján kihirdetésre került az egyes agrártárgyú törvények módosításáról
szóló 2021. évi CL., ami jelentős módosításokat eredményez a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény).
Az alábbiakra kell figyelni a földforgalmi ügyek kapcsán 2022. január 1. napjától.
A Módosítás értelmében a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogának, illetve
haszonélvezeti jogának megszerzése vonatkozásában 2022. január 1. napjától a korábbi gyakorlattól
eltérően az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést első körben nem a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének kell megküldeni,
hanem a szerződés előzetes megvizsgálása céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek.
A mezőgazdasági igazgatási szerv a szerződést annak tartalmi és alaki kellékei alapján vizsgálja meg (pl. semmisnek minősül-e a szerződés, tartalmazza-e a szerződés az előírt nyilatkozatokat stb.), és 15 napon belül dönt a szerződés jóváhagyásának megtagadásáról, vagy annak közzétételéről.
Abban az esetben, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az előzetes vizsgálat során nem tagadja meg az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést, akkor
hivatalból elrendeli a közzétételt (azaz kifüggesztést, azonban a közzététel nem minősül az szerződés jóváhagyásának), továbbá a döntéséről tájékoztatja a feleket, valamint a szerződést megküldi a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, aki hirdetményi úton közli az adásvételi
szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.
Ennek értelmében Mezőtúr város közigazgatási területét érintően a haszonbérleti szerződést:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Földmérési és Földügyi Osztály, Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 5400
címre kell megküldeni a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelemmel.
Az adásvételi szerződést: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Földmérési és Földügyi Osztály, Szolnok, Ostor
utca 1/A. 5000 címre kell megküldeni az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelemmel.
További részletek a https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/jogszabalyok/235-jogszabalyi-osszefoglalo/104126-mire-kell-figyelni-afoldforgalmi-ugyek-kapcsan-2022-tol linken olvashatók.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tájékoztatás
A 2022. évi szelektív hulladékszállítás időpontjait minden
lakos levélben megkapta. A részletes ütemezés, további információk megtekinthetőek a www.mezotur.hu oldalon.
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Hit, remény, szeretet, öröm
Advent negyedik vasárnapján az
adventi koszorúkon együtt ég a hit,
a remény, az öröm és a szeretet
gyertyája, így már teljes fényében
pompázik a koszorú.
Mezőtúr város adventi koszorújának utolsó gyertyáját dr. Enyedi
Mihály Mezőtúr város jegyezője
gyújtotta meg, majd dr. Draskovits
Dénes osztotta meg a szépszámú
közönséggel, saját élményeivel tarkított adventi gondolatait.

Az ünnepi műsort ez alkalommal
a TV2 Megasztár 2 műsorának
döntőse, a mezőtúri születésű
Kovács Tímea adta. Kovács Tímea
Mezőtúron ének-zene tagozatos
általános iskolába járt, majd

Békéscsabán és Vácott volt zeneművészeti szakközépiskolás, érett-

Magyar állampolgárságot kapott
két mezőtúri fiatal

ségi után magántanároknál folytatta zenei tanulmányait. Számos
énekversenyen dobogós helyezettje, ám az országos ismertséget a
Megasztár műsor hozta meg.
Jelenleg is fontos helyen van életében a zene, hiszen az Avanti Party
zenekar énekesnőjeként szinte
minden hétvégén különböző rendezvényeken énekel. Műsorában
közismert karácsonyi dalok csendültek fel. Nagyon örülünk, hogy
Kovács Timi elfogadta meghívásunkat.
A közreműködők jelenlétét
Szűcs Dániel Mezőtúr város alpolgármestere köszönte meg.
A negyedik adventi vasárnappal
a karácsonyi vásár is bezárta kapuit. Idén új helyszínen, újra gondolt struktúrával várta az adventi
vásár az érdeklődőket, bízunk
abban, hogy elnyerte az Önök tetszését. Köszönjük a fellépőink
műsorát, nélkülük nem lett volna
teljes az adventi várakozás, valamint köszönjük kiállítóink, árusítónk részvételét és hálás szívvel
köszönjük meg Önöknek, látogatóknak, hogy velünk tartottak.
Tartsanak velünk 2022-ben is. Az
új évre pedig kívánunk Önöknek
sok boldogságot, egészséget, sikerekben gazdag új esztendőt.

2021. december 15-én két mezőtúri fiatal, Szanyi Anna és Szanyi
András kaphatta meg a magyar
állampolgárságot. Az eskütételen
részt vett Herczeg Zsolt, Mezőtúr
város polgármestere is, aki elmondta, megható pillanatokat éltek meg.
A család Nagydobronyból, Kárpátaljáról költözött Mezőtúrra
három évvel ezelőtt. Szanyi Anna

szentestéig minden nap különböző
háztartásban, intézményben világít
az adott napot jelző szám, amelyet
a játék követői egy feladvány megfejtése után meg tudnak keresni.
Örülünk, hogy idén a játékban részvevők mellett a keresgélők száma is
növekedett.
Szentestén együtt világítottak
az ablakok, így Önökkel lett teljes
a városi kalendárium is.
Bodor Márti

jelenleg a mezőtúri Szent István
Katolikus Általános Iskola diákja,
míg bátyja a középiskolát elvégezve, csak az állampolgárság megszerzéséről álmodott, hogy elérni
kívánt céljait Magyarországon valósíthassa meg.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Ismét megújult a „Szász” Iskola

Bodor Márti

Egy kalendáriumot alkotott a város
Ismét sorra nyíltak az ablakok
Mezőtúr városában.
Az élő adventi kalendárium felhívásunkra 2021-ben több, mint
harmincan jelentkeztek, amely
eredményeképp volt olyan nap,
amikor párosával világítottak a számok a város különböző pontjain. A
kezdeményezéshez először 2020ban csatlakoztunk, a nagy sikerre
való tekintettel 2021-ben is meghirdettük a programot. A felhívás
lényege, hogy december elsejétől
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Az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma és a Karcagi
Tankerületi Központ támogatásának köszönhetően ismételten megújulhatott a Mezőtúri Általános
Iskola és AMI Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolája „Szász” Iskola
telephelye.
A 2021. év őszén az iskola teljes
tetőszerkezete megújult. A beruházás teljes értéke meghaladta a
25 millió forintot.
A beruházás az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
szóló 312/2012. Kormányrendelet
alapján nem minősült építési engedélyhez kötött beruházásnak. A felújítás során eltávolításra került az
elöregedett tetőhéjazat, a nem

használt tetőelemek, mint bádogozás, valamint használaton kívüli
kémények. A beruházás során a
tankerületi központ, mint beruházó
elvárása volt, hogy a tetőhéjazat
cseréje környezettudatosan valósuljon meg, a kor elvárásainak megfelelő, korszerű technológia alkalmazásával és mindenekelőtt az ott
tanuló gyermekek biztonságát szolgálja.
A felújítás által matt, barna színű
cserepeslemez, könnyűszerkezetes
tetőhéjazat került kialakításra a
színazonos eresz csatornázattal
együtt, valamint a villámvédelmi
rendszer kiépítése is megtörtént.
Köszönjük a Karcagi Tankerületi
Központ támogatását, így az előző
évek felújításait is tekintve
(teljeskörű homlokzati nyílászáró
csere; hőszigetelés; játszóudvar
kialakítása, illetve tetőhéjazat korszerűsítése) elmondhatjuk, hogy a
gyerekeket és kollégákat egy megújult „Szász” iskola fogadja nap
mint nap, mely megfelel a kor elvárásainak, esztétikus környezetet
teremtve a mindennapi tanulás és
tanítás számára.
-szerk-

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Tisztelt Lakosok, kedves Olvasók!

Az elmúlt évhez hasonlóan idén
is tervezzük, hogy a Mezőtúr és
Vidéke hasábjain bemutatásra
kerüljön Társaságunk feladatköreinek részletezése, és hogy folyamatosan tájékoztassuk Önöket a legfrissebb városüzemeltetéssel kapcsolatos információkkal. 2021-ben
többek között részletes betekintést
nyerhettek az élelmezési ágazatunk
feladatainak ellátásába, a városi
strandfürdő üzemeltetésébe, a
városban működő közfoglalkoztatási programok szervezésébe, a
zöldterületek fenntartásának szabályaiba valamint a Mezőtúr-Szarvas
között közlekedő révátkelő üzemeltetési feladataiba is.
Pozitív lakossági visszajelzések
is megerősítik, hogy sikeresen részt

vettünk több városi program szervezésében, mint például az általunk hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal megrendezett
Strandnyitó Rendezvény vagy decemberben az Oktatási Centrum
előtt megtartott Adventi Vásár, ahol
a „Télapó futás” programunkhoz
kapcsolódóan megnyitottuk a város
téli-nyári korcsolyapályáját is.
Április elején meghirdettük a
„Fogadj örökbe egy parkot” programunkat, melynek elsődleges célja
volt a lakóközösségek és civil egyesületek bevonásával, a Mezőtúr
közterületi zöldterületeinek, környezeti színvonalának emelése.
Most már nagy örömmel kijelenthetjük, hogy nagy érdeklődés mellett, minden meghirdetett terület is

gondos gazdát talált, melyet ezúton
is köszönünk. Pályázati forrásnak
köszönhetően lehetőséget kaptunk,
hogy a városi közterület felügyelőkkel együttműködésben, illegális
hulladékkal szennyezett területeknek a megfigyelése céljából, mobil
kamerákat beszerezzünk és azokat
elhelyezzük. A nagy érzékenységű,
éjjel is látó kamerák telepítésének
célja az volt, hogy az általunk megtisztított hulladéklerakók ismételt
kialakulása megelőzhető legyen. A
megfigyelt, korábban szemét deponálóként használt kilenc helyszín
egyikén sem alakult ki azóta újabb
hulladéklerakó sziget, így kijelenthetjük, hogy a pályázat célját sikeresen megvalósítottuk.
Jelenlegi feladatainkat leginkább

a város tulajdonában levő közútjainak, kerékpárutjainak és járdáinak
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkálatai teszik ki. Hatályos
szabályozás szerint az ingatlanok
előtt lévő járdák hótakarítása és
síkosság-mentesítése minden esetben az ingatlan tulajdonos feladatai
közé tartozik. Továbbra is kérjük,
hogy a lakosság segítse munkánkat
azzal, hogy az úttesten levő parkolóhelyek szabadon hagyásával biztosítja a síkosságmentesítést végző
gépjárműveink akadálymentes közlekedését. Ezúton is balesetmentes
közlekedést kívánunk a téli hónapokban is!
Továbbra is kérjük Önöket, hogy
bármilyen a városban tapasztalt és
üzemeltetésünkhöz tartozó problémával, választ váró kérdéssel és
javaslataikkal, bizalommal forduljanak közvetlenül hozzánk akár
személyesen székhelyünkön, akár
emailben vagy telefonon az ismert
elérhetőségeinken, elérve azt, hogy
a felmerülő kérdéses feladatot
minél gyorsabban és sikeresen
megoldjuk. Köszönjük figyelmüket
és együttműködésüket!

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
A Mezőtúr-Szarvas között közlekedő 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 is folyamatosan ürítettük a város közterületein található
szemétgyűjtő
edényeket,
melyekből összesen 1200Kg közterületi hulladék lett elszállítva az
NHSZ Szolnok Közszolgáltató
Nonprofit Kft. hivatalos deponáló

helyére.
Síkosságmentesítést december
27-én végeztünk az ónos eső miatt,
valamint január 8-án havazás előtti
sózást és január 10-én szükség szerinti hótolást és sózást a járdákon,
kerékpárutakon, gyalogos átkelőknél valamint a gyűjtőutakon összesen 5,2 tonna só felhasználásával.
Pénteken 16:00 és 19:00 óra
között, hétvégén pedig 14:00-21:00
óra közötti nyitva tartással szeretettel várunk minden sportolni és
kikapcsolódni vágyó vendégeket a
volt főiskola előtti rendezvénytéren
felállított korcsolyapályánál.

A Városi Strandfürdő közvetlen
szomszédságában
található
„Vadászház” Kávézó és Szálláshely
rendezvényterme kiválóan alkalmas 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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Emlékkeresztet állítottak az 50 éve lerombolt Csugar-kúriai Béketemplom emlékére

2004-ben jelent meg Áldás és
kárhozat címmel, Tóth Boldizsárné
könyve a mezőtúri Csugar-kúriai
templom, a tanyai „katedrális” történetéről, amihez az előszót Gyulai
Endre szeged-csanádi püspök írta.
Ebben a kötetben részletes visszaemlékezések, épületrajzok, korabeli képek találhatóak.
A tanyasi ember ritkán mehetett
templomba, a nagy távolságok
miatt. Évente néhány alkalommal
tehették meg, lovas kocsin, kivételt
jelentett az éjféli mise, amire akár
gyalogoltak is, 12-13 kilométert. A
világháború előtt sem volt egyszerű
életük, hiszen nem volt ritka, hogy
hat-hét gyermek közül csak egy
érte meg a felnőttkort a viszontagságok, gyermekbetegségek miatt.
De a nagy világégés közben és

után a szenvedés soha nem látott
változatossággal gyötörte a tanyasiakat. Fájdalmuk könnyítésére
Kónya Gábor, mezőtúri lelkész
javasolta, hozzanak létre egy parókiát. A felvetést elvetette a presbitérium, majd két évvel később Kónya
Gábor elhunyt.
Így egy időre félbeszakadt a
templomról alkotott elképzelés
megvalósítása. Dr. Urbán Mihály
mezőtúri esperes- plébános missziós munkája során megismerte a
vidéket, és 1941-ben jegyzőkönyv
rögzítette tervét, miszerint Harkányi Anna bárónő felparcellázott uradalmának területén lévő
magtárat alakítsák át templommá. Egy újabb világháború érkezett, s 1943-ban letették az alapkövet, az átadó ünnepségre a meghí-

„Fogas” verseny

vót a Mezőtúr és Vidéke 1943.
május 14-i számában tette közzé.
Körmenetben hozták a téglát
egyenként a tanyasiak, sokan ráírták háborúban eltűnt, elhunyt vagy
még hazavárt férjük, fiúgyermekük, testvérük, édesapjuk nevét.
A viharos időben felépült 1944ben a Csugar- Kúriai Jézus Szíve
Béketemplom. Hatalmas aranykeresztjével és tornyával messzire
látszódott. Akkoriban Mezőtúron
a 30 ezer fős lakosságból 12 ezer
fő tanyán lakott. Majd új idők jöttek, a központi hatalom intézkedései miatt a tanyasi világ egyre
inkább elnéptelenedett, a tanyasi
iskolák, amik gyerek zsivajtól voltak hangosak, romokban hevertek.
A csugari templom a hatvanas évek
közepére egyre elhanyagoltabb
állapotba került. Az egykor, jázminbokroktól, ciprusoktól illatozó kertjét, szobrait vandálok verték szét. 1967-ben az egyházmegye a kihasználatlanság miatt
értékesítésre kínálta a templomot
a TSZ vezetőségének. A Magyar
Mongol Barátság TSZ vezetői megvásárolták és lebontásra ítélték, az
építőanyagot értékesítették. A tornyot nem merték lebontani, így
felrobbantotta a magyar honvédség (ami harmadjára sikerült). A
2000-es évek elején, a mezőtúri

Nagyboldogasszony egyházközsége, Ondavay Tibor plébános irányításával elhatározta, templomukban kialakítják a „csugari kápolnát”. Majd elkészült az emléktábla,
amin a következő olvasható:
„Csugari kápolna” Az 1944-1971.
között fennálló csugar- kuriai templom hagyatékából épült kápolna a
2000. év nagy jubileumának emlékére.”
A hívek összefogásából megvalósulhatott, hogy 2021. december
10-én a Nagyboldogasszony
Katolikus Templom kertjében
átadták a Béketemplom emlékkeresztjét, a következő felirattal:
„Készült a csugar-kúriai „Béketemplom” emlékére adakozásból az
Eucha-risztikus Kongresszus évében
2021.” Szűcs Lászlóné Horváth
Erzsébet különösen szorgalmazta
ennek megvalósulását.
Ötven évvel a lerombolás után,
így van immár egy mindenki számára jól látható emlékműve ennek
az elveszett értéknek, amit kön�nyekkel, verejtékkel, imával tettek
kézzelfoghatóvá egykor, s ami a
reményt jelentette a tanyasiaknak
egy viharos, bizonytalan, nélkülözésekkel teli korszakban.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Polgármesteri elismerő okleveleket adtak át

Versenyfelhívás!

Kedves Óvodások, Általános és Középiskolai tanulók!

Ha szerettek játszani, rajzolni, írni, alkotni, akkor itt a lehetőség!
Vegyetek részt ezen a versenyen, mutassátok meg, hogy milyen ismereteitek vannak a
fogaitokkal kapcsolatban, vagy más fogakhoz kapcsolódó témában.
Lehet egyetlen feladat megoldásával is részt venni a versenyen, de akár az összes feladatot is
megoldhatjátok, ami a korcsoportotokhoz tartozik.
Korcsoportonként az első három legtöbb pontot elérő versenyző díjazásban részesül, illetve
lehetőség van egyetlen jól sikerült rajzzal, kreatív feladattal vagy fogalmazással is a különdíjra
pályázni. A rajzokhoz, kreatív feladatokhoz vagy fogalmazásokhoz kérjük. csatoljátok a
megfelelő adatlapot.
A feladatokat óvodátok vezetőjétől vagy iskolátok igazgatójától igényelhetitek. A versennyel
kapcsolatban bővebb információt Dr Patakfalviné Novák Juliánna fogászati asszisztenstől
lehet kérni.
A megoldott feladatokat a kórház portáján kérjük leadni Dr Patakfalvi Károly nevére címzett
borítékban vagy dobozban (kreatív feladat felső tagozatosok és középiskolások számára).
Szűrés és verseny iránti érdeklődés telefonon:
Dr Patakfalvi Károly:
+3656/550468
hétfő, szerda, péntek:7-12
kedd, csütörtök: 13-17
Szűrésre Dr Rácz Ildikónál és Dr Patakfalvi Károlynál lehet jelentkezni.
A feladatok megoldásánál kérjük betartani a határidőt.
Eredményhirdetés kiállítással egybekötve: 2022. április 8 (Tervezet)

Jó szórakozást, kellemes időtöltést, alkotást kívánunk.
A szervezők
Dr Patakfalvi Károly
Dr Patakfalviné Novák Juliánna

2021. december 16-án polgármesteri elismerő oklevelek átadása
előzte meg a képviselő-testületi
ülést.
Kitüntetésben részesült Rácz
József bátor, életmentő segítségnyújtásáért. A Hortobágy - Berettyó
partján horgászott, amikor segélykiáltásokra lett figyelmes. Ezt követően észrevette, hogy a közelben
tartózkodó Bíró Sándor bajban van,
mivel úgy esett bele a vízbe, hogy a
bal lába beszorult a csónakba, a
jobb lába a csónak alá, a bal vállát
pedig nem tudta mozgatni. Rácz
József tétovázás nélkül a bajbajutott segítségére sietett.
Kitüntetésben részesült a FICSAK

Mezőtúr Alapítvány kurátora,
Pozderka – Korcsok Anita, valamint
két önkéntes segítője Veres Anikó
és Nyujtó - Czeglédi Bernadett.
Anita tevékenységét két főmunkatársával önkéntesen, odaadással
végzi. Napi szinten közvetítenek
ruha, bútor, élelmiszer, tüzelő adományokat a felajánlók és a rászoruló családok között, továbbá szükség
szerint célirányosan próbálnak meg
segíteni a bajba jutott családoknak.
Elismerésükhöz szívből gratulálunk!
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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Éremeső karácsonyra

Zalaegerszeg városa adott otthont az ICO (International Combat
Organisation) Szövetség küzdősport Európa-Bajnokságának 2021.
december 17-19 között. A verseny,
az aktuális járványügyi szabályok
maximális betartatása mellett
került megrendezésre, így a maszkhasználat kötelező volt, nézők nem
lehettek jelen, és szúrópróbaszerű
PCR tesztelés is került több esetben
végrehajtásra.
A nemzetközi megmérettetésre
13 ország versenyzői érkeztek. A
versenyzői létszám nem volt maximális, azonban így is meghaladta a
300 főt. Érdekes volt, hogy a helyszínen a külföldi csapatok domináltak létszámügyileg, a magyar egyesületek viszonylag kevés számban
jelentek meg.

A
küzdelmi
kategóriák
PointFight, Lightcontact, K-1 Light,
K-1 rules, Muaythai,Light Boxing
(Tatami boxing) és Oriental Boxing
szabályrendszerekben kerültek
megrendezésre, melyből szakosztályunk a K1 light és K1 rules szabályrendszerű küzdelmekben képviseltette magát. A küzdelmek
három tatamin és kettő ringben
folytak, szinte folyamatosan. A
TVSE csapatát 6 versenyző erősítette, név szerint Rácz Brendon,
Gulyás Bence, Lajter Dorina, Novák
Ferenc, Móga Márk és Varga Tibor.
A selejtezőkön már kiderült,
hogy ezen a versenyen magyar
ellenfélre elvétve lehet csak számítani, így létrejött a hőn áhított nemzetközi megmérettetés versenyzőink számára. A küzdelmeket az ICO
Szövetség nemzetközi bírói vezették, így nem lehetett részrehajlásra
hivatkozni a hazai pályára való
hivatkozással.
Versenyzőink a délelőtti selejtezőket követően már örülhettek,
hiszen mindenki sikeresen vette az
első akadályokat. A küzdelmi
napon befejezésig tartottak a mérkőzések, nem vittek át döntőt másnapra. Rácz Brendon 9 évesen, a 28
kg-os súlycsoportban K1 light szabályrendszerben román és ukrán

MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET VICTOFON
HALLÁSVIZSGÁLÓ
Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet
A kialakult járványügyi veszélyhelyzetben is várja ügyfeleit időpont egyeztetéssel, várakozás nélkül!
A 06-30/692-3153 vagy a 06-56/550-466telefonszámokon az alábbi időpontokban:
Hétfő és csütörtök 10.00-15.00, kedd és szerda 08.00-12.00
-hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek
-hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz
-díjtalan hallásvizsgálat, hallókészülék próbahordás, hallásjavító
eszközök széles választéka.

ellenfelét búcsúztatta óriási küzdelmekben, így megérdemelten lett
jelenlegi csapatunk legfiatalabb
Európa Bajnoka. Gulyás Bence
súlycsoportjában hat román és egy
ukrán versenyző volt, így Bencének
egyedüli magyarként kellett helyt
állnia. Esélyt sem adva ellenfeleinek, magabiztosan nyerte a kategória döntőjét, K1 light szabályrendszerben 50 kg-os súlycsoportban.
Lajter Dorina ezúttal ringben, K1
szabályrendszerben képviseltette
magát, és ahogy az utóbbi időben a
tatamin, itt most a kötelek között
sem talált legyőzőre. A döntőben a
ciprusi ellenfelét TKO-val búcsúztatta. Novák Ferenc -85 kg-os súlycsoportban K1 light szabályrendszerben, veterán korcsoportban
lépett a pástra, azonban itt nem
sikerült a bravúr. Az ukrán ellenfelét nagyon szoros mérkőzésen
búcsúztatta, ahol a szakmai kör ezt
a mérkőzést választotta a legsportszerűbb küzdelemnek egész napra.
A döntőben viszont egy hazai versenyző véletlen találatát követően
az orvos lezárta a mérkőzést, így a
nagyon megérdemelt ezüstéremmel zárta a küzdelmeket. Móga
Márk és Varga Tibor a +94 kg-os
súlycsoportba mérlegelt be K1 szabályrendszerben.. Márk ukrán, míg

Tibi ciprusi ellenfelén túljutva csaptak össze a döntőben, ahol egy
nagyon látványos, roppant sportszerű, mégis igazi kemény küzdelmet produkálva, a pontozók végül
Márkot látták jobbnak, bár elmondásuk alapján megnéztek volna
még egy extra menetet is, annyira
tetszett nekik a küzdelem.
A nap végére szakosztályunk
összesen négy arany és két ezüstéremmel zárta a napot.
Hatalmas büszkeség ez szakosztályunknak, hiszen a Covid vírushelyzetre való tekintettel nem sok
lehetőség adódott az utóbbi időben
a nemzetközi megmérettetésre, így
különösen nagy meglepetés volt a
jelentős számú külföldi versenyző
a versenyen.
Az igazi pozitív visszacsatolást
viszont az eredmények nyújtották,
hiszen az utóbbi időszak legeredményesebb nemzetközi versenye
lett ez az Európa Bajnokság a szakosztályunk részünkre.
Szeretnék köszönetet mondani a
TVSE elnökségének az egész éves
támogatásért, és a Mezőtúri
Önkormányzat vezetésének, hogy
az Európa Bajnokságra való eljutáshoz segítséget nyújtottak.
Bíró László
edző
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Lóránt János Demeter festőművész Krúdy- kötethez készített illusztrációkat

Vannak könyvek, amik megszólítanak minket, amik azt éreztetik, szükségesek ahhoz, hogy
meg tudjuk, kik vagyunk és hová
tartunk.
Nem toporgunk előttük, nem
keresünk kifogásokat, megragadjuk
és kosárba tesszük a könyvesboltban vagy mindent átszervezünk és
elmegyünk a bemutatójára.
Amikor először megtudtam,
hogy Kőrössi P. József író, kiadó
felkérésére Lóránt János Demeter
Munkácsy-díjas Érdemes Művész
készített illusztrációkat egy Krúdy
Gyula karácsonyi novelláit összeválogató kötethez (Krúdy Gyula:
Karácsony hangja, 2021, Noran
Libro Kiadó), azt éreztem, ez egy
időszerű varázslat, ami úgy kell,
mint egy falat kenyér a magyar
olvasóknak. Ebben van spiritusz.

Ebben van szenvedély. Csoda.
Ahogy a kötet fedelén olvashatjuk,
Krúdy Gyula majd 40 éves írói
pályafutása alatt, számlálhatatlanul
írta le a bűvös szót: karácsony.
Novellákban, publicisztikákban,
regényben. Az új gyűjteményben
ebből 16 mű szerepel. A kötetet
decemberben bemutatták Budapesten,
Békésszentandráson,
Lóránt János Demeter községében,
harmadjára december 13-án, Lucanapon, Szolnokon, a Szolnoki
Művészeti Egyesület szervezésében. Ide látogattunk el Lengyel
Krisztinával, a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep ügyvezetőjével. A házigazda, Verebes György,
Munkácsy-díjas grafikus- festőművész nyitotta meg az estét, aki mély
elragadtatással beszélt a novellákhoz készített grafikákról és elárulta
mély kötődését Krúdy Gyulához

is. Lóránt Lujza fuvolajátéka és
felolvasásai meglibbentették a
művészi közeget, amit Lóránt
János Demeter felépített maga
köré gyermekei, unokái révén csupán a személyiségével, a példamutatásával. Holott, ahogy mosolyogva, szerényen megjegyezte, óvta a
művészeti pályáktól hozzátartozóit. Megható volt látni az apró rezdüléseket a jelen lévő képzőművészek

között, Lóránt János Demeter
őszinte megkönnyebbülést és meghatódást mutatott, amikor nagyszerűnek nevezték pályatársai illusztrációit. Ez apró, alig észrevehető
gesztusokban nyilvánult meg.
Igazán elgondolkodtatott. Hiába a
díjak sokasága, a megtett sok évtizedes pálya, az elismerő szavaknak

még ekkor is súlya marad, s elhangzásuk előtt minden bizonytalannak
tűnhet. Ekkor még inkább nőtt a
csodálatom Lóránt János Demeter
iránt, aki sok évig Mezőtúron is élt
és 83 évesen is aktív résztvevője a
Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep táborainak. Az est folyamán kiderült: a könyvből származó saját tiszteletdíját a koronavírus járvány alatt elhunyt szülők
árván maradt gyermekeinek ajánlotta fel, a Regőczi Alapítvány
részére. Ugyanezen okból grafikákat is választott eladásra, amiknek
ellenértékét szintén erre a jótékony
célra különített el.
Egy írónál mindig karácsony van
- olvashatjuk a kötet hátoldalán.
Legyen így az olvasóknál is, melegedjünk fel a hátralévő téli hónapokban a Krúdy Gyula: Karácsony
hangja című kötettel, adjuk kölcsön (olyannak, aki visszaadja),
hozzuk ki a könyvtárból, keressünk
neki méltó helyet a könyvespolcon,
hogy amikor újra sötétednek a nappalok és közeleg a téli napforduló,
legyen egy saját titkos csillagunk,
ami vezet, és nem engedi, hogy
eltévedjünk.
Kakuk Móni

60 éves a közgazdasági képzés a Telekiben
A mezőtúri Teleki Blanka
Gimnázium sokszínű palettáján
állandó és magas színvonalú a 60
éve működő közgazdasági képzés.
Az első szakközépiskolai osztályba 1962-ben 47 fő tanuló iratkozott be, ez is mutatja a nagyfokú
érdeklődést a képzés iránt, ami
annak volt köszönhető, hogy az
érettségi bizonyítvány mellé közgazdasági képesítést is szerezhettek a diákok, amellyel akár munkába is állhattak. A lendület azóta is
töretlen, a jelenben is az egyik legnépszerűbb terület a Telekiben a
gazdálkodás és menedzsment ágazat. A Teleki Blanka Gimnázium
egy rendezvénysorozatot indított el
a 60 éves évforduló megünneplésének részeként, amelynek a nyitó
eseménye 2021. 09. 23-án volt.
Ekkor Majoros Gergely igazgató úr
megnyitója után Dr. Veres Zoltán a
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatója tartott
előadást a felsőbb évfolyamos
pénzügyi-számviteli ügyintéző
tanulóknak. Az érdekes előadás
témája a „Minden reklám hazu-

dik?” címmel boncolgatta a gazdaság, kereskedelem, média, pszichológia egymásra történő hatásait.
A
második
rendezvényre
2021.11.02-án került sor rögtön az
őszi szünetet követően, két előadó
is érkezett a Telekibe Veszprémből,
a Pannon Egyetemről. Dr. Dániel
Zoltán András „Vállalkozz okosan!”
témában tartott érdekes előadást az
alsóbb évfolyamosoknak, míg
Simon-Bosnyák Nikolett a „Tudod,
mi a számvitel?” kérdésre kereste a
választ a felsőbb évfolyamos tanulókkal.

Kapcsolódó
rendezvényként
2021. 11. 17-én rendezték meg
2021-ben már ötödik alkalommal a
Kassza Ásza vetélkedőt a helyi és
környékbeli általános iskolákból
bejutott 2 fős csapatok számára. Az

előválogató során választhattak a
diákok, hogy a matematikai, történelmi vagy a kreatív feladat áll-e
hozzájuk közelebb. A vetélkedő
központi témája egy másik, számunkra fontos jubileum volt,
hiszen idén 75 éves a forint. A csapatok 8 fordulóban bizonyíthatták
a tudásukat, többek között volt evőeszköz- és fűszerfelismerés, állati
márkák, betűháló, anagramma.
Szoros küzdelemben a mezőtúri

Kossuth Lajos Általános Iskola csapata, az Anime Fanok (Patkós
Máté, Kerezsi Alex 8. o) győzedelmeskedtek. A képzeletbeli dobogó
második fokára a mezőtúri Szent
István Katolikus Általános Iskola és
Óvoda csapata, a Lyukas Pénztárca
(Szabó Enikő Boglárka, Kalmár Zita

Kinga 8. o.) állhatott, míg a bronzérmet szintén a Kossuth Lajos
Általános Iskola csapata, a Kassza
Királyok (Bojó Simon, Strausz
Patrik 8. o.) szerezte meg. Az első 3
helyezett oklevelet és ajándékcsomagot kapott, míg a többi résztvevő
csapat emléklappal és egy kis ajándékkal távozott.
2021. 11. 26-án két előadást tartott Szentes Balázs, a Pannon
Egyetem
Gazdaságtudományi
Karának oktatója menedzsment
témában. Míg az első előadásában
(„Westeros urai vs. mai vezetők”) a
Trónok harca szereplőivel vont párhuzamot a vezetési stílusokat illetően, addig a második előadásban
(„Menedzsment esetek”) a Google
sikertörténetét boncolgatta.
A rendezvények 2022-ben folytatódnak, hiszen a diákok látókörének szélesítését célzó, egyetemi
professzorok által közvetített előadások, a változatos közösségi
programok méltó keretet biztosítanak a Telekiben 60 éve virágzó
gazdasági képzés megünnepléséhez.
Kakuk Móni
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„Velem nem történt semmi” – Emlékezés Köhler Júliára
„Mindenkor idejük van a zsoltároknak. Gyémánt hegyen állunk,
De zsebünkben kavicsok vannak.
Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok vagyunk…”

95 évvel ezelőtt, 1926. december
19-én szentelték fel a mezőtúri
evangélikus templomot. Csodálatos
belegondolni, hogy ez a nap akkor,
és idén is vasárnapra esett. Advent
4. vasárnapjára. A gyülekezeti
teremben van egy emlékeztető fotó
erről a napról. A hideg, téli napon
nagykabátokban, kucsmákkal a
fejükön, tömött sorokban állnak a
szentelésre váró evangélikusok,
hogy bejussanak a templomba. A
bejárati ajtó felett fenyőágakkal
díszítették a homlokzatot.
95 évvel később, azonban nem
csak a templom szentelésének
emlékére jöttünk össze, de emlékezni akartunk az itt szolgálatot
teljesítő lelkészekre is. Kis márványtáblán örökítjük meg a nevüket és szolgálati idejüket. A már
felkerült 3 tábla mellé most egy
negyedik is sorra került. 2021. március 27-én, 87. évében hunyt el
Köhler Julia testvérünk, aki 1991 és
2002 között munkálkodott a mezőtúri evangélikus gyülekezetben.

„Igen, baj van a memóriánkkal,
elfelejtettük, hogy kik voltunk.
Elfelejtettük, hogy angyalok, küldöttek lehetnénk. Elfelejtettük,
hogy ki küldött el minket.
Elfelejtettük, hogy hová és kihez
küldettünk el. Elfelejtettük, hogy
mi bízatott ránk. Zsebünket, életünket értéktelen kavicsokkal tömjük tele. A sok kis kő súlya lefelé
húz minket. A kavicsokkal csak
megsérteni, megkövezni tudjuk
egymást. Ürítsük ki bátran zsebeinket, szabaduljunk meg a sok
begyűjtött kacattól és bóvlitól.
Tárjuk ki üres zsebünket és szívünket. Felszabaduló kezünket nyújtsuk egymás felé. Fedezzük fel az
ajándékot egymásban. Nyíljon
tágra a szemünk, és csodálkozzunk, gyémánt hegyen állunk, gazdagok vagyunk. Kavicsok helyett
drágakővel lephetjük meg egymást.
Fecsegés helyett gyógyító beszédre
nyílhat ajkunk. Felszabadult
kezünket tárjuk az ég felé. Merjünk
újra kérni a költővel együtt, mert
bizony mindenkor idejük van a
zsoltároknak, gyémánt hegyen
állunk, szigorú hó, takard el bűneinket, oldozd fel nyelvünket, men�nyei világosság, te határtalan kristály.”
Ő, Köhler Julia így „lakozott”
közöttünk. Nem csak a saját zsebéből szórta ki a felesleges kavicso-

Nagy Zoltán esperes megáldja az emléktáblát
Mielőtt néhány gondolattal felidézném Julika néni ittlétét, Gáncs
Péter nyugalmazott püspökünk
néhány gondolatát szeretném megosztani az olvasókkal. Egy József
Attila idézettel vezeti be az Egy
csepp emberség címmel megjelent
válogatásban közölt írását.

kat, de igyekezett a mi zsebünket is
kiüríteni. Nem volt neki könnyű
dolga, amikor 1991-ben eljött hozzánk Mezőtúrra, egy kicsiny, talán
fáradt és reménytelen gyülekezetbe. Nem csak a lelkeket kellett erősítenie, de fizikailag is rendbe kellett szednie a templomot és a paró-

kiát. És az első munkák végeztével
segített nekünk a felszabadult
kezünket egymás felé nyújtani.
Kialakult a kis gyülekezet mindennapi rendje. Istentiszteletek, bibliaórák, szeretetvendégségek, ünnepi
alkalmak színesítették testvéri
összetartozásunkat. Valóban gyémántokat rejtett el zsebeinkben és
szívünkben. Az ő kinyújtott keze
nagyon hamar megtalálta az utat az
akkor még csak rejtőzködő evangélikusokhoz. Szívvel, lélekkel, de
fizikumával is kereste, látogatta a
betegeket, időseket. Életre szóló

Juhászné Koppány Márta
leleplezi az emléktáblát
testvériségek, barátságok születtek.
Nem lehet elfelejtenünk azt sem,
hogy 3 évvel a rendszerváltás után
került hozzánk, amikor az egyházon belül óriási lelkesedéssel indult
az iskolák átvétele, a hittanoktatás
erősödése. Ő mindebben nagyon
nagy felelősséggel, elhivatottsággal
és boldogsággal vett részt. Komoly
eredményeket ért el a városvezetéssel való jó kapcsolat kialakításában
is.
Az ő szolgálati idejére esett a
templom felszentelésének 70. és
75. évfordulója (1996 és 2001),
melyre sikerült rendbe szedetnie a
templomot, a parókiát és a gyülekezeti házat. Erejét, idejét és tudását
nem kímélve összeterelte az elszármazottakat, az elmaradtakat, a
megmaradtakat.
Oltárterítőket
készítettek, meszeltek, takarítottak,
kertet rendeztek, ami éppen soron
volt. Lambériázták a gyülekezeti
termet, villamosították a harangot.
Élet költözött a falak közé és Isten
igéje újra eljutott a szívünkhöz.

Ő tudta, hogy ki által küldetett.
Egész életében a hit volt egyetlen
kapaszkodója. 1934-ben született
Mezőberényben, és az ő családja is
megsínylette a háború utáni évek
meghurcoltatását. Bár a közgazdasági egyetemre nem vették fel,
mégis világi foglalkozásában könyvelő lett. Könyvelőként ment nyugdíjba 1986-ban. Isten útjai azonban
kiszámíthatatlanok – szoktuk mondani. Julika néni, már nyugdíjba
vonulása előtt készült a „csendesebb” napokra. 1983-ban (49 évesen!) jelentkezett és felvételt nyert
az Evangélikus Teológiai Akadémia
levelező tagozatára. Az élete együtt
mozgott a mezőberényi evangélikus gyülekezet életével. Folyamatosan aktív tagja volt a közösségnek. De nem csak Mezőberényben,
az egyházmegyében is vállalt feladatokat. A teherbírása, akarata
nem ismert határokat. 1986-ban
fejezte be teológiai tanulmányait.
Ezzel lehetővé vált, hogy lelkészi
munkát is vállaljon elsősorban
Berényben. Mindig oda ment,
ahová küldték, ahová küldte őt
Isten gondviselő szándéka. Valóban
küldött volt, angyal, ahogy Gáncs
püspök úr is fogalmazott.
Most is előttem van nyugodt
tekintete. Hallom lassan és szépen
megfogalmazott gondolatait a szószékről. Hangja nem hatolt a felhők
magasságába, de eljutott a szívekhez, akár bánat gyötört, vagy öröm
ért. Nem emlékszem hangos,
bántó, számon kérő szavakra, talán
sose volt dühös. De mindig volt
ideje a szolgálatra: bíztatást adni,
megnyugtatni, együtt sírni, búcsúztatni, örülni a boldogságnak, elismerni a sikert, elfogadni a másik
embert.
Az élet úgy hozta, hogy nem volt
társa, nem ment férjhez. Nem született gyermeke. Ő úgy fogalmazta
meg önéletrajzi írásában, hogy
„Velem nem történt semmi”. De ez
nem volt egy bánatos megjegyzés.
Nem megbékélés volt a sorssal.
Egyszerűen elégedett volt az életével, mert végig vele vándorolt
Jézus. Sok-sok embert szeretett,
nagyon sokan szerették. Élete utolsó éveiben is szerettei körében volt.
És amíg tudott, ő is kereste velük a
kapcsolatot.
Ilyen
volt
Köhler
Júlia!
Köszönjük, hogy közöttünk is voltál 1991-től 2001-ig.
Juhászné Koppány Márta
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Épül a magyar szuperbank: 2022 tavaszán egyesül a Budapest Bank és az MKB
Elfogadtáka Budapest Bank, az
MKB Bank és a Takarék Csoport
fúziós menetrendjének első lépését.Ennek értelmében 2022. március 31-én egyesül a Magyar
Bankholding két tagbankja, a
Budapest Bank és az MKB Bank.
A Takarék Csoport 2023 második

negyedévének végéig csatlakozik
az egyesült bankhoz, addig a
Bankholdinga belső működést harmonizálja.
A létrejövő egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt
fog működni, az egységes pénzintézet végleges márkanevét a tervek

szerint 2023 elején vezetik be.
Az egyesüléselőtt a Budapest
Bank és az MKB Bank ügyfelei a
korábban megszokott módon intézhetik a banki termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket.
Március 31-ét követően mindkét
bank ügyfelei a megszokott bankfi-

ókjaik és ügyintézési csatornáik
mellett a korábbiakhoz képest több
helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják majd pénzügyeiket
intézni. A Takarék Csoport meglévő
ügyfeleit egyelőre nem érintik ezek
a lépések.

Olvasópályázat a könyvtárban
söknek az Alma című regényt kellett elolvasniuk, és az olvasottak
alapján egy feladatlapot kitölteniük. A mezőtúri gyerekek mellett
kétpói és budapesti gyerekektől is
érkeztek megoldások.
A pályázók nagyon ügyesen válaszoltak a kérdésekre és szép rajzokkal örvendeztettek meg minket.

A 2021/2022-es tanév elején a
Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár olvasópályázatot
hirdetett általános iskolás korú
gyermekek részére Berg Judit

írónő könyveiből. A pályázatokat
december 17-ig vártuk.
Az 1-2. osztályosoknak a
Tökmagok Afrikában, a 3-4. osztályosoknak A holló gyűrűje, a felső-

Munkáik között nagyon kicsi
különbségek voltak. Az eredményhirdetésre 2022. január 5-én
került sor a gyermekkönyvtárban. Az ügyes pályázatok közül a
legjobbak benyújtóit könyvvel
jutalmaztuk, de senki sem ment
haza üres kézzel, az elismerő oklevél mellé minden gyermek kapott
ajándékot. Az eredményhirdetést
egy jókedvű játékpartival zártuk,
ahol igazán jól éreztük magunkat.
Gyermekkönyvtárosok
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Hajrá, meseírók!

A Közösségi Ház karácsonyi
meseíró pályázatának eredményhirdetésére a negyedik adventi hétvége szombat délutánján került sor,
a színpadi zenei program megkezdése előtt.
A zsűrinek a mesék értékelése
során nem volt egyszerű feladata,
hiszen nem csak Mezőtúrról,
vidékről is érkeztek be színvonalas pályaművek, így hosszú
tanácskozás előzte meg a végleges helyezetti listát.
Felnőtt kategória: Különdíj: Busi
Gyöngyi - Karácsonyi kívánság, III.
hely: Dorogházi Krisztina - A karácsonyi mézeskalács, II.
hely:
Keresztes Károly - Karácsonyi
gyógyulás, I. hely: Vargáné Szűcs
Ágnes - A szeret hangja.
Általános Iskola felsős korcsoport: Különdíj: Madura Lili - Nem
várt csoda, III. hely: Kézsmárki
Hanna - Szarv-töréses baleset, II.
hely: Vékony Vivien Virág - Bomi és
Momi kalandja, I. hely: Papp
Vivien Kitti - Karácsonyi kívánság.
Általános Iskola alsós korcsoport: Különdíj: Balázs István Télapó segédje, Különdíj: Kiss
Emma Melinda - A Mikulás és a

nagy baj, III. hely: Szabó Luca Karácsonyi Meglepetés, II. hely:
Nagy Blanka Antónia - Karácsony
egy új családtaggal, I. hely: Guth
Bianka Emma - Láma.hu.
Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek, hiszen minden fantázia
vagy gondolat nyomán született
betű értéket hordoz.
Reméljük továbbra is tollat
ragadnak, vagy billentyűzet elé
ülnek a versenyben induló meseírók, ha felfedeznek a világban valamit, amit az ő egyedi szemüvegükön keresztül másoknak is megmutatnának. Az író is pillanatot örökít
meg, akárcsak a fényképész, s ha
jól teszi ezt, a leírt szöveg mozgó
képkockákként, filmként jelenik
meg az olvasó képzeletében.
Nem csak az író alkot- az olvasó
is ez által, és olykor ez az agymunka tántorít el a zajló hétköznapokban a könyv kinyitásától sok leterhelt gyermeket és felnőttet, és terel
el inkább a közösségi oldalak, web
áruházak böngészése felé. Pedig
ahogy Vámos Miklós fogalmaz,
ahány jó könyvet olvasunk, annál
több életünk lesz.
Kakuk Móni
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Megjelent a Túri Kalendárium 2022. évi kötete
Az előző évektől eltérően –
nyomdatechnikai okok miatt – nem
a karácsonyi ünnepek előtt, hanem
az újesztendő első napjaiban jelent
meg a Túri Kalendárium 2022.
Berczeliné Boldog Mária felelős
szerkesztő a következőket mondta el: - Szellemi csemegének szánjuk a téli olvasmányok között, a
helyi élet iránt érdeklődők számára. Beszélgetős könyv az itt
élőkkel, családról, hitről, városszeretetről, barátságokról. Nekem a
legkedvesebb cikk a Holczknecht
Gyula bácsi életmeséje, Ő több évtizeden át az Alföldi Téglaipari
Vállalat vezetőjeként rengeteget tett
az országos hírű cégért, és
Mezőtúrért. Herczeg Zsolt polgármester úrral Csider István beszélgetett. Kovács János pedig a
„Szomszédoló” rovatban Túrkeve
polgármesterét interjúvolta meg és
hosszasan elbeszélgetett Koltai
László magyarnóta énekessel, valamint Garai Vendellel, a fiatal mezőtúri mérnök-szakfordítóval, aki feleségével együtt Mezőtúron képzeli
el életét. Bizonyára nagy érdeklődésre tart számot a Brakszatórisz
Éva által összeállított „Egy kis
kalendárium” című fejezet, melyben sok-sok érdekes Mezőtúrral
kapcsolatos országos sajtóhírt válogatott össze a régmúltból. Szerintem
kedves, tartalmas és tanulságos a
vállalkozó hölgyekkel készült sorozat, melyben Bordács Mónikát,
Harmath Mihályné Évit, MajorSzabó Szilviát, és Pusztai Katát
ismerheti meg az olvasó alaposabban. A Hét+1 fejezetben Bélley
Ferenc, Bíró-Sipos Karina, Hegyi
Anita, Kakuk Móni, Kádár Edit,
Kovács Péter mesél élete fontosabb
eseményeiről. Kiemelkedik a sorból Achs Károly tanár úr nagyriportja a Telekiből indult Esti Kornél
együttessel, kiemelten a Lázár
tesókkal, jó néhány fotóval színesítve, és Juhászné Patkós Edit mélyreható beszélgetése Veres Gyula
mezőtúri keramikus művésszel és
Tuba Ferenc középiskolai tanárral.
Berczeli Endre fiatalságunk nagy
kedvenceivel, a WATT’ 73 zenekar

tagjaival beszélgetett, egy másik
írásban pedig Marczi Ernővel a
református egyházközség orgonista-karnagyával, énektanárával. A
Hitben élni című összeállításban
megismerhetjük Mihalináné Lipták
Judit gondolatait az ökumenikus
imahét üzenetéről, Selmeczi Lajos
Pétert, a mezőtúri evangélikus gyülekezet új lelkészét.A Református
Kollégium tanára, Bujda Lajosné
Kriszti nagy családjáról beszél,
Nagy Mariann szervátültetett új életéről tesz vallomást. A gasztronómiai fejezetben a mezőtúri vendéglátás két kiválóságát, Herbályné
Rózsikát és Rácz Túrkevei Lajost
szólaltatjuk meg, de megossza életének fontos pillanatait és kedvenc
receptjeit Karsai Istvánné is. A
hagyományőrzés keretében nagy
riportot
készítettem
Herceg
Antallal, Szabóné Margittai Ági
pedig egy szenvedélyes néprajzi
gyűjtőt, Kucsera Bélát bírta szóra.
Ez most csak egy ízelítő a tartalomból, természetesen most is külön
fejezet méltatja mindazokat, akik
2021-ben kitüntetéseket vehettek
át, és gondolom érdekes lesz vis�szatekinteni az erdélyi testvér-települési kapcsolat három évtizedére
is. A kötetet 20 színes oldal illusztrálja, benne több közösségi eseményről. Köszönöm a szerzőtársaknak az igényes, odaadó és
önzetlen munkát és hálás vagyok
mindazoknak, akik vállalták, hogy
beszélnek magukról, gondolataikat
megosztják a nyilvánossággal.
Köszönöm Major Leventének, hogy
gyönyörű fotója díszítheti a legújabb kötet fedőlapját, Vékony
Zsókának, hogy vállalta a tipográfiai feladatot, a Príma Nyomda és
Reklámstúdiónak a megjelentetést.
Köszönöm a Mezőtúr és Vidéke
Szerkesztőségének a kötet beajánlásának lehetőségét!
A kötet kapható a kiadónál, a
Dózsa György úti papírboltban, az
Aszódi ajándékboltban és a
Tourinform Irodában (Kossuth tér
l.).
-szerk-
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közéleti lap

TÁJÉKOZTATÁS KÉMÉNYSEPRÉSRŐL
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai
szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM
rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint
kéményseprő-ipari szerv a 2022. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette. A sormunka ütemtervvel, és a
tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ
szervezetünk
lakossági
honlapján:
www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető. Mezőtúron 2022. február 1- április 29. között zajlik a kéményseprés.

ELHUNYTAK

Pietas Kft.
Elköltöztünk! Új 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.

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

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

Január 14-20-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa György út 22.
Tel: 56/350-993

2022. Január 15-16-ig:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30-239-9343

Január 21-27-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044

Január 22-23-ig:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 7.
Tel: 06/30-978-2286

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

Lakatos Béla élt 64 évet,
Hraskó Sándorné Boda Eszter élt 75 évet,
Vékony Lajos élt 62 évet,
Aszódi Tiborné Varga Zsuzsanna Ibolya
élt 70 évet,
Veres Sándor Imre élt 74 évet,
Ajtai Sándor élt 44 évet,
Fehér Lajos élt 65 évet,
Vida József élt 67 évet,
Köteles Sándor élt 95 évet
Szilaj Istvánné Takács Ilona élt 89 évet,
Herbály Józsefné Karsai Ilona élt 82 évet,
Papp István élt 86 évet,
Szőllősi József élt 62 évet,
Szalai Gáborné Farkas Ilona élt 77 évet,
Szűcs Károly István élt 83 évet,
Molnár Bálintné Juhász Ilona élt 92 évet,
Zsilka Sándorné Danyó Ilona élt 81 évet,
Tóth Mihály élt 57 évet,
Dr. Dávid András élt 86 évet,
Benga László élt 82 évet,
Dandár József élt 83 évet,
Kiss Zoltán élt 52 évet,
Gonda Sándor élt 83 évet.
Nyugodjanak békében.
Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság
szerkesztőségének.

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

Lapzárta: 2022. január 19. (szerda) 15.00 óra

Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.

Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-

Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Kakuk Móni.

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

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

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

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.

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

ISSN 0864-7607

tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

