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A karácsony illatos kísérője: a mézeskalács

Fahéj, gyömbér, szegfűszeg, 
méz, tojás, liszt, szódabikarbóna, 
porcukor és persze a nélkülözhe-
tetlen gondolatnyi só - ha ez 
mind megvan otthon, készülhet 
az emberiség egyik legnagyobb a 
találmánya, a mézeskalács. Ango-
lul ginger bread, szó szerint lefor-
dítva gyömbérkenyér, évezredek 
óta készül a tűzhelyekben, kemen-
cékben. Időszámításunk előtt 3000 
évvel agyagformákkal már alakot is 
adtak az elkészült süteménynek. A 
13. századtól vallásos témájú figu-
rákat készítettek, majd a mesterek 
céhekbe tömörültek és lassanként 
kialakult a mai hagyománya a 
mézeskalács díszítésének. A méz-
készítés, mézsör- illetve a méhvi-

asz-gyertya készítés megbecsült 
szakmák voltak a középkorban.  

A magyar paraszti családoknál a 
19. századtól kiemelt szerepe volt a 
mézeskalácsnak, és nem csupán 
karácsonykor- tudtam meg Rajtár 
Ilona mézeskalács készítőtől, aki 
gyöngyfűző iparművészként is 
tanulmányozta a magyar folklórt. 
Az első céhek Kassán, Pozsonyban 
és Besztercebányán alakultak a 17. 
században, de Brassó, Kolozsvár és 
Debrecen is mézeskalács-központ 
lett idővel. A magyar mézeskalács-
sütő mesterek egyedi, fából fara-
gott formákat használtak a tészta 
formázásához, ezek voltak az ütő-
fák. Az erdélyi mézeskalácsok 
közül külön is ki kell emelni a tor-

dai pogácsát, ami tulajdonképpen 
egy díszítés nélküli mézes pogácsa. 
Esküvő idején minden vendég 
részére sütöttek mézeskalácsot, 
amit a főasztalon tornyoztak fel. 
Baba születésekor a látogatók kap-
tak magvakkal díszített babakalá-
csot és a keresztelés idején sem 
maradt el az édes meglepetés. A 
szerelem kifejezésének is fontos 
eszköze volt a tükrös szív alakú 
mézeskalács, aminek meghatáro-
zott hagyományos színei voltak és 
a vásárok legkeresettebb termékei 
közé tartoztak. De nem csak az 
udvarlás alatt ajándékoztak tükrös 
szívet, hanem a házasság évei alatt 
is, ezzel kifejezve a nem múló sze-
relmet és szeretetet egymás iránt. 
Rajtár Ilona elmondta, a mézeska-
lács dobozban akár 1 évig is eláll és 
szobahőmérsékleten 1 hétig is 
pihentethető az elkészült tészta, 
ami aztán 7-8 perc alatt megsül 
alul-felül sütéssel, 170-180 fokon a 
tűzhelyben. Viszont a díszítést 
tekintve türelemre intett, nem elég 
megvárni, hogy langyosra hűljön a 
sütemény, a legjobb a másnap 
díszíteni a fehér tojáshabos 
írókázással. Ha választanunk kelle-
ne karácsonykor a mézeskalács és 
a fenyő között, nehéz dolgunk 
lenne, de akár mézesből is építhe-

tünk hófödte fenyőfát, 
ahogy Ilona csillogó 
szemmel megmutatta. Az építmé-
nyeknek csak a képzelet és a fizikai 
törvényei szabhatnak határt. No 
meg türelmünk., ami az utóbbi 
években mintha az ünnepek alkal-
mával kevesebb lenne, pedig jó 
lelassítani. Az idei télen minden 
eddiginél hosszabb lesz a tanítási 
szünet, így a családoknak több 
lehetősége lesz elidőzni egy-egy 
mézeskalács házikón, vagy angyal-
kán. Ha másért nem is, az isteni 
illat miatt nem szabad kihagyni a 
karácsonyi készülődésből a mézes-
kalácsot- jegyzi meg mosolygósan 
Rajtár Ilona, akinek konyhájában 
januártól decemberig sülnek a 
mézes csillagok, szívek és 
mécsestartók. Ahogy beszélgettem 
vele és gyönyörködtem a szebbnél 
szebb mézes csodákon, az jutott 
eszembe, minden ember, kivétel 
nélkül, lakjon egy fűtés nélküli 
szobában, egy zsúfolt tanyán, egy 
rideg palotában vagy egy börtön-
ben, megérdemelne karácsonykor 
egy mézeskalácsot. És hozzá vala-
kit, aki szeretettel adja neki és 
őszintén törődik vele. Van ennél 
fontosabb karácsony idején?

Kakuk Móni
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2019 után ismét lehetősé-
günk nyílt arra, hogy a Városi 
Oktatási Centrum sportcsar-
nokában vendégül lássuk a 
Mikulást, valamint a városi 
intézmények óvodásait és 
alsós diákjait. 

Izgatottan vártuk a december 
6-át, hiszen néhány év kény-
szerszünet után a csarnok újra 
benépesült. A gyerkőcöket 
maga a Mikulás fogadta az ajtó-
ban, aki segítőivel mindenki-
nek egy-egy szaloncukorral 
kedveskedett. De nem csak a 
Mikulás látogatott el a sport-
csarnokba, hanem elfogadta a 

meghívást Dancs Annamari 
énekesnő, aki a Disney világába 
is elkalauzolt bennünket a 
karácsonyi dalok mellett.

A több száz óvodás és iskolás 
egy emberként énekelte a fel-
csendülő dalokat, a fergeteges 
buli hangulat garantált volt.

Köszönjük az intézményveze-
tők és a pedagógusok közremű-
ködését, nélkülük ez az ese-
mény nem lett volna ilyen teljes.

Bodor Márti
Fotó: Szabó Dorina

Új könyv jelent meg a mezőtúri fazekasságról, mely közelebb visz a nagy kun korsó rejtélyéhez is

Pusztai Zsolt húsz éve dol-
gozik a Fazekas Múzeumban 
és 2008 óta vezeti az intéz-
ményt. Ő maga is élő része 
annak a kultúrának, aminek 
az emlékét őrzi, kutatja, 
hiszen mi más is lehetne, 
mint fazekas. Habár hivatása 
miatt napjait főként nem a 
korongon, hanem néprajzi 
adatok és emlékek vizsgálatá-
val tölti, a kör szélén áll: egy-
szerre külső szemlélő és a 
belső szakmai berkek ismerő-
je. 2022 őszén megjelent köte-
tében 180 színes oldalon 
mutatja be a mezőtúri fazekas-
ság 300 évének történetét 
magyar és angol nyelven. 
Ráadásul rögtön a bevezető-
ben leszögezi: ez a három 
részesre tervezett sorozat első 
kötete. Ehhez a kutatók, nép-
rajzi gyűjtők, és a Túri Fazekas 
Múzeumban gyűjtött adatok, 
tárgy emlékeken kívül segítsé-
gül hívta a legmodernebb 
nyomdatechnikát, grafikát és 

tipográfiát. A végeredmény 
egy olyan könyv, amit ha 
kinyitunk, akaratlanul is meg-
simítjuk a benne büszkén 
nyújtózó Badár-vázát. Ha 
pedig véletlenül leejtjük a 
kiadványt, felsikítunk, azt 
gondolva, bizonyára összetört 
benne valami. A könyvhöz 13 
múzeum gyűjteményét járták 
végig és készítettek róluk 
fényképet, a hozzá tartozó 
adatok rögzítésével, mint 
magasság, kor, lelőhely. A 
többsége először, ebben a 
könyvben van publikálva. A 
szerző a felkeresett gyűjtemé-
nyeket a szerint válogatta, 
hogy a túriak merre felé keres-
kedtek. Így elsőként Túrkeve, 
Orosháza, Szarvas, Békés felé 
vezetett az útja. A békési 
múzeumban leltek egy fekete 
nagy kun korsóra, ami talán új 
fejezetet nyitott a népi kerá-
mia kutatásában. Korábban 
Kresz Mária néprajzos ezt az 
edénytípust úgy azonosította 

be, hogy ez egy 20-25 literes 
nagy fülű kanta, ami a víznek 
hordására, tárolására szolgált. 
Pusztai Zsolt elmondta, a 
kötetnek az egyik fontos meg-
állapítása, hogy a meglelt 
kerámia nem ezt igazolja, így 
megkérdőjelezi a nagy kun 
korsó eddigi meghatározását, 
hiszen ezen a túri 30-35 literes 
kanta formájú fekete kerámiá-
nak a két fülén csecsek voltak, 
tehát lehetett belőle inni. 
Hozzátartozik, Pusztai Zsolt 
jóval korábban megfigyelte 
azt, hogy a túriak a korsó 
nevet mindig olyan edényre 
használták, amiből isznak, 
nem olyat, amiben vizet tárol-
nak. Ez helyi jellegzetesség, 
hiszen sok területen az ország-
ban a korsó, butykos, butélia 
egymásnak, ha jól tetszik, szi-
nonimája. Ez egy jó irány, 
amin érdemes elindulni- teszi 
hozzá a megállapítások után. 
Ezek olyan edények voltak, 
amiket határjelnek is használ-
tak a földek kiosztásakor, a 
kimért föld sarkába leásva, 
akár évtizedekig mutatta a bir-
tok széleit. Humorosan fogal-
mazva, a méretük miatt illik 
volt előre köszönni- tette 
hozzá. Ugyancsak ritkaság és 
rendkívül értékes az orosházi 
múzeumból előkerült 19. szá-
zad végi túri miskakancsó K. 
Nagy Gábor műhelyéből. A 

kötet nagy része képes kataló-
gus, ami 14 fejezetben mutatja 
be a kerámiákat a használat 
célja szerint, úgy mint régésze-
ti előzmények, feketekerámi-
ák, apróbb használati tárgyak, 
tejesköcsögök, szilkék és étel-
hordók, korsók, butykos-kor-
sók, kanták, kancsók, bödö-
nök, kulacsok, butellák, 
tálasedények, sütő-és főzőedé-
nyek, valamint gömöri agyag-
ból korongozott fazekasáruk, 
illetve Badár Balázs és utódai 
kerámiái. A könyv végén egy 
kislexikon segít a szakszavak 
könnyebb megértésében. A 
könyvhöz kapcsolódik egy netes 
felület is, a fazekasmuzeum.hu 
oldalon, ahova felkerülnek a 
kerámiákhoz tartozó lábjegy-
zetek, hivatkozások, forrás-
megjelölések, folyamatosan 
frissítve. A kötet igényes grafikai 
munkáját Körömi Csengének és 
Asztalos Csabának köszönhetjük.

A könyv a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2020-01261- VI. Országos 
Badár Balázs Fazekas Pályázat 
c. pályázat keretében valósult 
meg. A kötetet a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN 
Kft. adta ki. Izgatottan várjuk a 
folytatást, de közben még örü-
lünk, hogy létrejött ez a párat-
lan kiadvány, mely növeli a 
túri fazekasság országos hír-
nevét.

Kakuk Móni

Nálunk is járt a Mikulás
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MOZIMŰSOR 

2022. december 16. péntek
17:00 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
19:15 Avatar: A víz útja 3D (!) amerikai fantasztikus akció 
         film, kalandfilm

2022. december 17. szombat
13:30 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
16:00 Vérapó 2D amerikai vígjáték, akcióthriller
18:30 Avatar: A víz útja 2D amerikai fantasztikus akciófilm, 
         kalandfilm

2022. december 18. vasárnap
13:30 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
16:00 Vérapó 2D amerikai vígjáték, akcióthriller
18:30 Avatar: A víz útja 3D (!) amerikai fantasztikus akció 
         film, kalandfilm

2022. december 23. péntek
16:00 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
18:30 Avatar: A víz útja 2D amerikai fantasztikus akciófilm, 
         kalandfilm

2022. december 27. kedd
13:30 Teddy mackó karácsonya 2D norvég családi film
15:30 Avatar: A víz útja 3D (!) amerikai fantasztikus akció 
         film, kalandfilm
19:30 Vérapó 2D amerikai vígjáték, akcióthriller

2022. december 28. szerda
13:30 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 3D (!) amerikai 
            animációs vígjáték, kalandfilm
16:00 Fura világ 2D amerikai animációs kalandfilm
18:30 Avatar: A víz útja 2D amerikai fantasztikus akciófilm, 
         kalandfilm

Jegyvásárlás személyesen a Szabadság Mozi- és 
Színházteremben, nyitvatartási időben a vetítési 

napokon az első vetítés előtt 1 órával vagy online a 
szabadsagmozi.hu honlapon lehet. 

2022. december 29. csütörtök
13:30 Teddy mackó karácsonya 2D norvég családi film
15:30 Átjáróház 2D magyar romantikus vígjáték
17:45 I Wanna Dance with Somebody - A Whitney 
Houston - film 2D amerikai életrajzi dráma, zenés film

2022. december 30. péntek
13:30 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
16:00 Vérapó 2D amerikai vígjáték, akcióthriller
18:30 Avatar: A víz útja 3D (!)  amerikai fantasztikus akciófilm, 
         kalandfilm

2023. január 2. hétfő
13:30 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
16:00 Átjáróház 2D magyar romantikus vígjáték
18:30 I Wanna Dance with Somebody - A Whitney                                      
         Houston - film 2D amerikai életrajzi dráma, zenés film

2023. január 6. péntek
17:00 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
19:15 Fortune-hadművelet: a nagy átverés 2D kínai-amerikai  
         akcióthriller

2023. január 7. szombat
14:00 Léna és a hógolyó 2D holland filmdráma 
16:00 Gátlástalan örökösök 2D angol vígjáték
18:15 I Wanna Dance with Somebody - A Whitney Houston  
         - film 2D amerikai életrajzi dráma, zenés film

2023. január 8. vasárnap
14:00 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 3D (!) amerikai 
            animációs vígjáték, kalandfilm
16:15 Fortune-hadművelet: a nagy átverés 2D kínai-amerikai  
         akcióthriller
18:45 Avatar: A víz útja 2D amerikai fantasztikus akciófilm, 
         kalandfilm

Kedves Mezőtúriak!
Nagy örömömre szolgál, hogy ebben az évben számtalan városi kultu-

rális- és sportrendezvényen találkozhattunk, emellett egyre többen láto-
gatják a Túri Fazekas Múzeumot, a Draskovits Kerámiagyűjteményt és a 
Városi Galériát is. A nyár folyamán a Hortobágy-Berettyó főcsatornán 
kenuzási, evezési lehetőséget biztosítottunk. A Városi Sportcentrum az 
egész év folyamán kiszolgálja és megteremti a sportolás lehetőségét. 
Ebben az évben megnyílt a nagyközönség számára az interaktív várostör-
téneti kiállítás, pályázati forrás segítségével megújul a Badár ház és 
hamarosan látogatható a kovácsműhely is. Augusztus 2-án újra kinyitott 
a felújítást követően a Szabadság Mozi- és Színházterem, mely régi-új 
színteret teremt a filmnek és a színházi előadásoknak. Megnyílt az 
Ifjúsági Klub a Közösségi Ház emeletén, mely szintén pályázati forrásnak 
köszönhető. Munkatársaimnak  hálásan köszönöm egész éves, áldozatos 
munkájukat.  Önöknek köszönöm, hogy érdeklődnek a rendezvényeink 
iránt és minket választanak értékes szabadidejük eltöltéséhez! Áldott 
karácsonyt és sikeres új évet kívánok!

Bordács László, a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. ügyvezetője 

Mozi a téli szünetben is!
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Testületi tájékoztató

Szűcs Dániel polgármester sajtótájé-
koztatót tartott a legutóbbi,november 
30-i rendes nyilvános képviselő-testüle-
ti ülés főbb napirendi pontjairól. 

Tüzelő vásárlási utalvány
Mezőtúr Város képviselő-testüle-

tének a települési támogatásáról 
szóló rendeletének módosításának 
megvitatásával indult az ülés. Az 
önkormányzat fontosnak tartja a 
legelesettebbek megsegítését, így a 
hátrányos helyzetűek minden évben 
igényelhetnek tűzifa támogatást. Ez 
2022-ben is ennek megfelelően zaj-
lott, azzal a kivétellel, hogy idén 
nyáron a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a város külterületein lévő 
beteg fák kivágásával, behordásával 
megnövelik az adható famennyisé-
get. Az igényelt támogatások már a 
legtöbb háztartáshoz megérkeztek, 
viszont az energia válság miatt több 
igénylő van ezen a télen, akik segít-
ségre szorulnak, így az elbírálásra 
váró igények folyamatosan érkeznek 
a Hatósági Osztályhoz. 180 család 
részére már kiállították a határoza-
tot, ők már biztosan részesülhetnek 
a tüzelő támogatásban. Az aktuális 
helyzetben nem biztos, hogy hely-
ben a kellő famennyiség rendelke-
zésre áll, ennek okán a képviselő-
testület úgy döntött, tüzelő vásárlá-
si utalványt kapnak a kérelmezők, 
amivel nem csak fához, de más tüzelő 
anyaghoz is hozzájuthatnak (pl. szén).

Négy napos munkahét és igaz-
gatási szünet a Hivatalban

A következő fontos napirendi pont az 
SZMSZ-ről szólt (Mezőtúr Város 
Önkormányzatának szervezési és műkö-
dési szabályzata). Az energiaválság miatt 
bevezetésre került a Hivatalban a 4 
napos munkahét, hétfőtől csütörtökig 
pedig meghosszabbított munkaidővel 
dolgoznak a munkatársak. Ezzel a lépés-
sel jelentős energiát megspórolnak a 
fűtési időszakban. Az ügyfélfogadás hét-
főn és szerdán változatlanul működik, a 
részletes ügyfélfogadási rendről a 
mezotur.hu oldalon tájékozódhatnak. 
Igazgatási szünet lesz a kormányhivata-
lokban és a Polgármesteri Hivatalban is 
december 22. és január 6. között. 
December 28-án (szerdán) és január 4-én 
(szerdán) ügyeleti szinten fog működni a 
Hivatal minden osztályon. Termé-
szetesen a városi teendők, feladatok az 
igazgatási szünet ideje alatt is maradék-
talanul el lesznek végezve.

Önkormányzati tulajdonú 
cégek összeolvadása

A Mezőtúri Ipari Park Kft.-be 
olvad két másik önkormányzati cég, 
a Mezőtúri Városfejlesztési Kft., vala-
mint a Mezőtúri Turizmusfejlesztési 
Kft. 2023. elején, várhatóan januárban. 

Pontosítások a városüzemelte-
téssel kapcsolatban 

Szavazott a testület a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Kft. közszolgálati szerződésének 
módosításáról. A cég kötelező fel-
adatait a szerződés mellékletében 
pontosították. Előzetesen a pénz-
ügyi bizottság hosszasan megvitat-
ta és átbeszélte a szükséges módo-
sításokat. 

A közvilágítás korszerűsítése
A nyár folyamán több cégtől áraján-

latokat kért a város a közvilágítás biz-
tosítására. Jelenleg 2022. decemberig a 
Közvil Zrt.-vel van élő szerződés. 
Kiemelt téma ennek kapcsán a közvilá-
gítás LED-es korszerűsítése. A közbe-
szerzési eljárás kiírásánál mérlegelte a 
képviselő-testület, hogy tervezéssel és 
kivitelezéssel együtt írják ki a közbe-
szerzést, vagy előzetes tervezést köve-
tően írják ki a kivitelezést. Utóbbi ese-
tén egyrészt előzetesen a birtokukban 
lenne a megtervezett rendszer leírása, 
másrészt vannak olyan területek, ahol 
jelenleg nincs közvilágítás, de érdemes 
lenne telepíteni vagy ha van is, meg 
kell növelni a lámpák számát (pl. a 
közlekedési csomópontokban). Így 
ezek felmérése után veheti a kezdetét a 
tervezés, majd az adatok ismeretében 
a közbeszerzési eljárás indítása. Erre 
az önkormányzatnak jelenleg nincs 
saját forrása, a legvalószínűbb eset 
szerint hitelből lenne kivitelezhető ez 
a több száz millió forintos, nagy volu-
menű beruházás, ami a magas energia-
árak miatt rövid idő alatt megtérülhet. 
A hitel felvételéről még nem döntött a 
képviselő-testület.

Munkaterv
Az Önkormányzat elfogadta a 

2023. évi munkatervét. 

Elbírálták a felsőoktatási ösz-
töndíjpályázatokat

A képviselő-testület az ülés végén 
megtárgyalta a Bursa Hungarica ösz-
töndíj kérelmeket, összesen 20 gyer-
mek továbbtanulását segíti Mezőtúr 
Város Önkormányzata. 

Kakuk Móni

A második és harmadik adventi gyertya is ég a városi koszorún

Advent második hétvégéjén, dec-
ember 3-án karácsonyi kézmű-
veskedésre várták a Közösségi Ház 
munkatársai a gyermekeket a volt 
Főiskola aulájába, ahol karácsonyfa 
díszeket készíthettek. 

A Csoda-vár Óvoda óvodásai 
adventi műsorral kedveskedtek a 
karácsonyi falu látogatói részére. 
Ezután a Reni Zumba Dance tartott 
jó hangulatú zumba bemutatót a 
Petőfi téren. Majd a Csiga-Duó gyer-
mekműsora táncoltatta meg a legki-
sebbeket. A műkorcsolya pálya és a 
játszóház is népszerű volt ezen a 
napon. December 4-én a véradók 
köszöntése után, Patkós Éva, 
Mezőtúr Város alpolgármestere 
gyújtotta meg a városi adventi 
koszorú második gyertyáját. Az 
emlékező gondolatokat Seres 
Attiláné karnagy közvetítette, 
miközben az ünnepi műsort a 
Mongol-Agrár Zrt. Népdalköre adta. 

Advent harmadik hétvégéjén az 
esős időjárás miatt a szombatra 
tervezett programok elmaradtak. A 
vasárnapi napon a Városi Oktatási 
Centrum ebédlőjében és aulájában 
kerültek megrendezésre az erede-
tileg kintre tervezett előadások. A 
délután folyamán a FICSAK 
Mezőtúr Alapítvány családi 
kézműveskedésre várta a gyermeke-
ket, aminek során a Vöröskereszt 

által felajánlott fenyőfát közösen 
díszítették fel a kicsik és nagyok. 
Természetesen a meglepetés sem 
maradt el. Majd a „A mi családi 
karácsonyunk” című rajzpályázat 
eredményhirdetése következett. 
Rafael Zsaklin, az ifjú, mezőtúri 
énekes műsora után a Ramazuri  
Zenekar lépett színpadra. Vidám 
zenéjükkel előcsalogatták a 
Mikulást is, akik megölelt minden 
gyermeket és ajándékkal is készült a 
számukra.

A városi adventi koszorú harma-
dik gyertyáját dr. Balla Vilmos, 
Mezőtúr Város aljegyzője gyújtotta 
meg, aki felelevenítette, azóta iga-
zán boldog a karácsony, mióta 
édesapává vált. Az emlékező gon-
dolatokat Szarka Imréné, nyugdí-
jas óvodapedagógus közvetítette, 
aki felidézte nem csak saját családi 
karácsonyainak emlékét, de bete-
kintést adott a meghitt, óvodai 
ünnepségek, készülődések élmé-
nyeibe is. A műsorról Buch Tibor 
énekes, színész gondoskodott, aki 
előadása közben a közönség sorai-
ba ült, fokozva az ünnepség ben-
sőséges hangulatát. 

Kakuk Móni 
Fotó: Csikósné Vida Viktória (1.), 

Szabó Dorina (2.)



 2022. december 2. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   5

- XVI. Németh József Matematika Emlékverseny zajlott a 
Kossuth Lajos Általános Iskolában december 6-án, Németh József 
tanár úr szakmai munkája előtt tisztelegve.

- Klubvezetők találkoztak december 5-én a Közösségi Ház 
nagytermében, Mezőtúron, ahol a városi és helyi civil élet kérdé-
seinek megvitatása mellett a városi fejlesztésekről is tájékoztatást 
kaptak Szűcs Dániel polgármestertől. 

- Mikulás Bált rendezett december 9-én a Barátság Nyugdíjas Klub.
- A Városi Oktatási Centrum sportcsarnokában szebbnél szebb 

táncokat láthatott a közönség, a Dalma Dance Klub szervezésében 
megrendezésre kerülő Mikulás Kupán, december 3-án.

- A Martfűi Mentőállomás dolgozóit ajándékozta meg az idei év 
adventjén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.

- Szolnok város önkormányzatán kívül az illetékességét és 
működését tekintve a megyehatáron túlra is kiterjesztő Aba-Novák 
Agóra Kulturális Központ, a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi 
Igazgatóság, a Szolnoki Tankerületi Központ és a Verseghy Ferenc 
Könyvtár részesült 2022-ben Családbarát Munkahely-díjban.

- A Kötivízig jelentése szerint kedden a Tisza vízállása 
Tiszafürednél 493 centiméter, Kisköre-felsőnél 619 centiméter, 
Kisköre-alsónál 222 centiméter, Szolnoknál 114 centiméter.

- 61 mm csapadék hullott a harmadik adventi hétvégén 
Mezőtúron, ami miatt a kintre tervezett kulturális programok a 
volt Főiskola épületében kerültek megrendezésre.

- Európa-szerte közös karácsonyi válogatással készülnek az EBU-
tagországok komolyzenei rádiócsatornái december 18-ra, összeköt-
ve a klasszikus zene kedvelőit, így a hazai Bartók Rádió is.

- Komoly légútivírus-járványra számítanak a gyerekorvosok 
Magyarországon. Európában egyre több gondot okoz a fertőzés, a 
német egészségügyi miniszter már aggasztónak nevezte a helyzetet.

- Ünnepi népszokásainkról nyílt szabadtéri fotókiállítás a 
Várkert Bazárban. A „Porka havak esedeznek” című szabadtéri 
fotókiállítás december elején nyílt meg a Budavári Palotanegyedben, 
a Halászó gyerekek teraszán és a Várkert Bazár Déli teraszán.

- Adventi kalendáriummal készült az ünnepekre az Opera. 
Meglepetéseket és jegyvásárlási kedvezményeket tartalmazó 
adventi kalendáriummal készült az ünnepekre a Magyar Állami 
Operaház: december 24-éig minden napra egy-egy zenei érdekes-
séget tartogató videóklippel kedveskedik közönségének - áll az 
intézmény MTI-hez eljuttatott közleményében.

- Advent idején és karácsonykor megemelkedik a lakástüzek 
száma, naponta átlagosan huszonöt otthon gyullad ki ilyenkor, így 
óvatosságra intenek a tűzoltók. A fő veszélyforrások közé tartozik 
az adventi koszorú, sose hagyjuk felügyelet nélkül az égő gyertyát.

- Immár hatodik alkalommal rendezték meg a „Karácsonyváró 
sokadalmat” Örményesen, a település közparkjában, december 11-én. 

- Advent idején sem pihennek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei 
igazgatóságának munkatársai. A revizorok decemberben a vásárokon, 
piaci kitelepüléseken az ünnepi termékek árusítóit ellenőrzik kiemelten.

- Kerüljön színházjegy a karácsonyfája alá! A Körúti Színház 2023 feb-
ruárjában elhozza a Miért nem marad reggelire? című darabját Mezőtúrra 
február 18-án. A nagy érdeklődésre való tekintettel ezúttal dupla előadással 
készülnek. Karácsony előtt az alábbi időpontokban vásárolhatóak meg a 
jegyek a Közösségi Ház pénztárában: 2022. december 15-én 13-16 óráig, 
2022. december 16-án 8-16 óráig, december 19-én 8-12 óráig. A téli leállást 
követően a jegyek ismét kaphatóak lesznek január 9-étől.

Kakuk Móni

Elkezdődött a kikötőfejlesztés

A beruházás részeként megvalósul a Hortobágy-Berettyó 
partján található térköves sétány közel 50 méterrel történő 
meghosszabbítása, továbbá sólyázó kialakítása, mely nagy-
ban megkönnyíti a vízijárművek partra húzását, illetve vízre 
eresztését.

Jelenleg a szádfal építése van folyamatban. A 6 méter magas, 
acélból készült lemezt 4,5 méter mélyen helyezik el, mely a part-
vonal megerősítését és a vízátfolyás megakadályozását szolgálja.

Szűcs Dániel polgármester elmondta: a fejlesztés fontos alap-
köve lehet a turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázásának – hoz-
zátette: bízik abban, hogy a Hortobágy-Berettyót érintően a 
jövőben további turisztikai fejlesztések is megvalósulhatnak. 

-szerk-

Befejeződött a kerékpárút-építés során felbontott 
útszakaszok aszfaltozása

Az elmúlt hetekben a város több pontján is dolgoztak a szakemberek 
annak érdekében, hogy még az idei évben sikeresen befejeződjön a 
kerékpárút-építés során felbontott útszakaszok aszfaltozása. A baleset-
mentes közlekedés érdekében fontos volt, hogy a kerékpárút aszfaltozása 
mellett mielőbb elkészüljön a kerékpárút nyomvonalába eső útcsatlako-
zások helyreállítása is- emelte ki Szűcs Dániel polgármester. 

A következő évben tovább folytatódik a beruházás, mely várhatóan 
2023 első felében fog teljesen elkészülni. 

-szerk-
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A Mezőtúr-Szarvas között 
közlekedő komp a vízállás 
miatt nem közlekedik! A rév-
átkelő jövő évi indulásával 
kapcsolatban kérjük, tájéko-
zódjon weboldalunkon: www.
mturiel lato.hu/komp.php 
illetve facebook oldalunkon 
https://www.facebook.com/
M.I.I.KN.Kft elhelyezett infor-
mációk alapján.

Decemberben is folyamato-
san takarítjuk a város köztere-
in, közterületein a lehullott 
falevelet elsősorban a járdák-
ról, burkolt felületekről. 
Hetente körülbelül 60 m3 fale-
vél elszállítását végezzük el 
ebben az időszakban.

A város közterületein kihe-
lyezett hulladékgyűjtő edé-
nyek rendszeres ürítését ebben 
az időszakban is folyamatosan 
végezzük. Decemberben több 
mint 10 tonna szemét kerül 
összegyűjtésre és kiszállításra 
a Kétpói hulladéklerakóba. 

Folyamatosan végezzük az 
Önkormányzat által kezdemé-
nyezett téli segélyfa kiosztását 
és kiszállítását az arra rászoru-
lóknak. A fejenként 5 mázsa 
fát az Önkormányzat Hatósági 
Osztályának Szociális csoport-
ján keresztül lehetett igényelni.

Befejeződött az E.ON 
Hungária cégcsoport Mező-
túron végzett éves vezeték 

közeli növényzet metszése, 
eltávolítása illetve gallyazása. 
A munkálatokból visszama-
radt gallyakat munkatársaink 
még az ünnepek előtt elszállít-
ják és kijelölt helyre deponálják.

Téli üzemelési időszakban a 
fedett uszoda úszó-, gyógy- és 
élménymedencéje várja ked-
ves vendégeit. Tanuszoda 

nyitva tartása: kedd- péntek: 
13:00 - 19:00 között, szombat 
– vasárnap: 09:00 - 18:00 óra 
között. December 24-26 között, 
december 31-én és január 1-én 
zárva tartunk. Szauna kizáró-
lag hétvégén üzemel. 
Köszönjük megértésüket!
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             Kiemelkedő sikert elérő mezőtúri sportolókat díjaztak

2022. december 7-én tartot-
ták meg a Sportévzáró elneve-
zésű rendezvényt Mezőtúron. 
A hagyományoknak megfele-
lően ezen az eseményen 
kerülnek díjazásra az adott 
évben kiemelkedő sportsikert 
elérő utánpótláskorú mezőtú-
ri sportolók. Szűcs Dániel pol-
gármester úr köszöntőjét 
követően sor került az elisme-
rő oklevelek átadására. 

Díjazottak: 
Mezőtúri AFC - Labdarúgó 
Szakosztály:
Seres Zoltán, Vasas Levente, Kőnig 
Balázs, Salamon Attila, Kovács 
Károly, Nagy Dominik, Sipos 
Ádám, Gyalog Máté

Mezőtúri AFC - Női Kézilabda 
Szakosztály:
Kolozsvári Georgina, Kiss 
Annabella Éva, Csuka Ildikó, Janó 
Janka Sára, Cser Noémi, Juhász 

Luca, Szentmártoni Olga, Janó 
Imre
Mezőtúri AFC - Férfi Kézilabda 
Szakosztály:
Papp Nándor, Gecser Benett, 
Mihalina Marcell, Kun Balázs, 
Hrncsárovits Richárd, Borzi 
Kristóf, Muzsai Tamás, Soós 
György

Mezőtúri AFC- MOTOCROSS 
Szakosztály:
Máté Levente és Herceg Richárd

Mezőtúri Atlétikai Club:
Mester Zalán, Karsai Krisztián, 
Karikás Máté

Invictus Úszó és Vízilabda SC:
Farkas Viktor és Kun Gergő

Mezőtúri Úszó és Vízilabda SE:
Gonda Zita és Tuba Péter

Impérium Ökölvívó Egyesület:
Rafael Dávid, Rafael András, 

Nikolics Dávid, Cseri Lajos

Kick és Thai-Boksz Klub:
Négyesi Milán, Rácz Antal, Bata 
Levente

Mezőtúri WingChun Kung Fu 
Harcművészeti Sportegyesület:
Lakatos Csilla, Jancsa Sára, Ecsedi 
Kristóf, Szilágyi István, Farkas 
Richárd

Ászok Judo Club:
Vékony Vivien, Juhász Balázs, 
Török Zsombor, Vékony Patrik

Erőemelés:
Pabar Ákos Zsolt 

Lovaglás:
Papp Lili

Kner TSE-Társastánc:
Tömösközi Kata Berta, Szaszkó 
Dorka Aletta, Lakatos Veronika 
Klaudia

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti 
Iskola - Balett tanszak:
Borsi Vanda Fruzsina és a Neon 
csoport

DALMA DANCE Club Sport 
Egyesület:
Fróna Réka, Lovas Lilla, Gácsi Éva

MÁTRIX Fitness SE:
Major Regina, Sztvorecz Gréta 
Napsugár, Soczóné Mester Szabina

Mezőtúri Mazsorett Csoport:
Papp Nikolett, Cser Noémi, Billédi 
Ágnes

Körösvidéki Horgász Egyesületek 
Szövetsége:
Sipos Lili és Polgár Bence

Az eredményekhez szívből gra-
tulálunk! A következő évre 
hasonló sportsikerekben gazdag 
boldog új esztendőt kívánunk! 

- szerk- 
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Teleki-Közgé60

A Teleki Blanka Gimnázium, 
Technikum és Kollégium idén 
kettős évfordulót ült, hiszen 
nemrégiben került sor az iskola 
125 éves fennállásának megün-
neplésére, 2022.11.30-án pedig a 
közgazdasági képzés elindulásá-
nak 60. évfordulójára emlékez-
tünk a közgazdasági munkacso-
port szervezésében. Ezt a jeles 
alkalmat egy rendezvénysorozat-
tal ünnepelte a Teleki, amely 
tavaly ősszel vette kezdetét és 
szerepeltek benne egyetemi 
oktatók által tartott szakmai elő-
adások, vetélkedő, karácsonyi 
vásár és gyárlátogatás is. 

1962. szeptember 1-jén Berényi 
Zoltánné igazgatósága alatt indult 
el az első közgazdasági osztály 47 
lánnyal, Kovács Imre osztályfőnök 
vezetésével. Külön öröm, hogy a 
jubileumi ünnepségen ebből az 
első osztályból két öregdiák is 
jelen tudott lenni, akik az osztály 
nevében jelképesen átvették a 
korábban elveszett érettségi tabló-
juk másolatát. Kókainé Szűcs 

Ildikó egykori közgés 
Telekis, jelenlegi szak-
mai munkaközösség-
vezető méltatta a beszé-
dében elődeit, akik nél-
kül ő sem tarthatna itt a 
pályáján. Majoros 
Gergely igazgató úr és a 
kilencedikes fecskék 
műsorának köszönhető-
en visszatekinthettünk 
1962 kiemelkedő ese-
ményeire. Szűcs Dániel, 
Mezőtúr város polgár-
mestere köszönetét 
fejezte ki az oktatótestü-

letnek a magas színvonalon vég-
zett szakmai munkáért és a neve-
lő-oktató tevékenységért, amely-
nek elismeréseképpen egy aján-
dékcsomagot nyújtott át. A 
közgések sokszínűségét kihangsú-
lyozandó a műsorban kortárs ver-
sek és dalok is elhangzottak a tol-
mácsolásukban, valamint egy díj-
nyertes táncprodukciót is megcso-
dálhattunk. 

A jubileumi ünnepséget egy 
emléktábla avatása zárta, amelyet 
a kétszeres Telekis öregdiák, 
Balogh Ibolya képzőművész készí-
tett. Az emléktábla hamarosan fel-
kerül a végső helyére, az iskola 
belső falára. Ahogyan Juhász 
Sándorné Koppány Márta nyugal-
mazott közgazdász tanár fogalma-
zott a visszaemlékező gondolatai-
ban, 60 év nagy idő egy ember 
életében, viszont egy iskola életé-
ben ez még csak kamaszkornak 
számít. Mi visszük tovább a stafé-
tát, amit az elődeinktől kaptunk, 
őrizve a Teleki szellemiségét. 

Balázsné Szabó Marianna

„Ászok” a Telekiben

2022-ben már hatodik alka-
lommal szervezte meg a 
Karcagi SZC Teleki Blanka 
Gimnázium, Technikum és 
Kollégium közgazdasági 
munkacsoportja a Kassza 
Ásza vetélkedőt felső tagoza-
tos diákok számára. A verseny 
célja a pénzügyi tudatosságra neve-
lés, a közgazdasági-gazdálkodási és 
kereskedelmi területek megismerte-
tése. A megmérettetésre 2 fős csa-
patok jelentkezhettek a „60 éves a 
közgazdasági képzés a Telekiben” 
témában plakát tervezésével vagy 
egy képzelt riport elkészítésével a 
pénzügyminiszterrel illetve a 
Magyar Nemzeti Bank elnökével. A 
döntő fordulóba a legjobb hat csa-

pat jutott tovább a pályamunkák 
értékelése alapján. 2022. november 
24-én két csapat képviseltette magát 
a mezőtúri Kossuth Lajos Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolából, valamint négy csapatér-
kezett a Szent István Katolikus 
Általános Iskola és Óvodából. A 
vetélkedőn nyolc feladaton keresz-
tül kellett bebizonyítania a verseny-
zőknek, hogy ők a legérdemeseb-
bek a Kassza Ásza címre. A min-
dennapjainkat átszövő infláció volt 
az egyik fő eleme a feladatoknak, 
de volt anagramma, betűháló, szó-
kereső, céglogó felismerés, adó-totó 
és saccolós feladat is. A sort egy 
Kahoot! feladat zárta, amit tablet 
segítségével oldhattak meg a ver-
senyzők. A jóhangulatú verseny 
végén eredményhirdetés követke-
zett: első helyezett lett a Money 
Girls, Major Judit és Kovács Luca 
alkotta csapat (Kossuth), második 
helyen végzett a GossipGirls, Tóth 
Hanna Hajnalka és Vaskó Iringó 
Anikó csapata (Kossuth), a dobogó 
harmadik fokára pedig a 
Pénzvadászok csapata, Farkas Nóra 
és Rácz Adrienn Fanni (Katolikus) 
állhattak fel. 

Balázsné Szabó Marianna

Több mint 100 darab rajz érkezett 
„A mi családi karácsonyunk” elnevezésű rajzpályázatra

Az idei évben is népszerű 
volt a gyermekek körében a 
Mezőtúr Város Önkormány-
zata által meghirdetett kará-
csonyi rajzpályázat. Az alkotó 
gyermekek a karácsonyhoz kap-
csolódó közös családi élményeiket 
örökítették meg. Összesen 106 
darab rajz érkezett az önkormány-
zathoz, melynek zsűrizésében 
Szűcs Dániel polgármester és 
Patkós Éva alpolgármester mellett 
az önkormányzat munkatársai is 
részt vettek. Szűcs Dániel elmond-
ta: nagyon örül annak, hogy ilyen 
sokan ceruzát ragadtak és hozzátet-
te: a gyerekek nem könnyítették 
meg a zsűri munkáját, hiszen idén is 
gyönyörű alkotások készültek. 
Mezőtúr karácsonyi képeslapja, 
melyet az újság első oldalán tekint-
hetnek meg Gácsi Vivien Adél rajza 
alapján készült el.

Díjazottak: 
Alsó tagozat: 
I. Gácsi Vivien Adél
II. Guth Bianka 
Emma
III. Guth Jázmin Lili
Felső tagozat: 
I. Rafael Gábor
II. Bujda Eszter
III. Bordács Bianka
Különdíj: Tisler Dorina 
Különdíj: Fodor Noel

Az ünnepélyes eredményhirde-
tésre a III. adventi gyertyagyújtást 
megelőzően került sor, ahol a szü-
lők, a gyermekek és a rendezvény-
re érkező vendégek is meg tudták 
tekinteni a kiállított alkotásokat. 
Szívből gratulálunk minden alkotó 
gyermeknek! 

-szerk-
Fotó: Jenei József
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Eseményekben gazdag évet zárt idén is a FICSAK

Pozderka-Korcsok Anitával, a 
FICSAK Mezőtúr Alapítvány 
kurátorával beszélgetek. 

K.M.: Hogy vagytok? Hogyan 
értékeled az Alapítvány idei esz-
tendejét? Minden célotokat sike-
rült valóra váltanotok?

•Jól vagyunk, köszönjük, kicsit 
fáradtan így az év vége felé, de úgy 
gondolom a munka nem volt hiába, 
minden perc megéri, amit az alapít-
vány érdekében végzünk. Büszkén 
mondhatom, hogy amit erre az évre 
elterveztünk, azt meg is tudtuk 
munkatársaimmal, segítőinkkel 
valósítani. 

K.M.: Mondanál pár szót az idei 
évben megvalósult programjaitokról?

• Az idei évet februárban egy 
nagyszabású Drogprevenciós 
Nappal nyitottuk (forrás: NEAO-
KP-1-2021/10-000425), amelyen 
közel 1000 fő általános – és közép-
iskolás diák vett részt. Azt gondo-
lom, hogy a megelőzés fontosságát 
hangsúlyozva a témában egy nagy-
szerű, hatékony programot sikerült 
összeállítanunk a megyei-, illetve a 
helyi rendőrkapitányság együttmű-
ködésével, valamint Dr. Zacher 
Gábor toxikológus közreműködésé-
vel. A következő nagy projektünk a 
gyereknap alkalmából a Közösségi 
Házzal közös szervezésben megva-
lósuló FICSAK Családi fesztivál volt 
(forrás: TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2021-
02202). Bár az időjárás nem nekünk 
kedvezett, de szerencsére ez a csa-
ládokat, gyerekeket nem tartotta 
vissza, így egy fantasztikus koncer-
tekkel, kézműveskedéssel, kutya 
ügyességi versennyel és még szá-
mos színes programmal megspé-
kelt, szuper napot tudtunk együtt 
tölteni. Augusztusban a szívemnek 
mindig oly kedves, egy hetes, 
ingyenes FICSAK tábor került meg-
rendezésre, immáron harmadik 
alkalommal (forrás: NEAO-
KP-1-2022/8-000984). Az idei 
évben a környezetvédelemre neve-
lés a testi-, lelki egészség szellemé-
ben volt a fő témája a tábornak. Így 
hallhattak a gyerekek ezzel kapcso-
latos előadást, szemetet szedtünk 
együtt, kirándultunk Szarvasra a 
Körös-Maros Nemzeti Parkba. 
Hajókáztunk a Körösön, betekin-
tést nyertünk Szarvas új, impozáns 
épületébe az Újváros Bisztróba és 
az ott működő Cool4u Kft. 
irodházába, ahol a vállalat jóvoltá-
ból még saját idegenvezetőnk is 
volt és egy-egy háziszörpre is meg-
vendégeltek minket.  Ezenkívül 
Oláh Gergő is járt nálunk, aki moti-

vációs előadásával biztatta a gyer-
mekeket arra, hogy a nehezebb 
sorsból is van kiút, soha ne adják 
fel! De természetesen énekelt is 
nekünk. Voltunk strandolni a 
Túrkevei Strand- és Termál-
fürdőben, rengeteget játszottunk, 
kézműveskedtünk. Többek között 
jártak nálunk a Vakok és 
Gyengénlátók JNSZM Egyesülete és 
az Én is Vagyok! Mozgássérült 
Generációk Érdekvédelmi Egye-
sülete is, akik élettörténeteit léleg-
zet visszafojtva hallgatták a gyerkő-
cök és számomra is megdöbbentő 
érettséggel fogalmazták meg és tet-
ték fel kérdéseiket a vendégeink-
nek. A hetet pedig a mindig nagyon 
népszerű „Ki mit tud?”-dal zártuk, 
ahol minden táborozó bemutathat-
ja tehetségét. Ki táncol, ki énekel, 
de egy biztos, hogy a „verseny” min-
dig egy hatalmas buliba torkollik. 

• Apropó „Ki mit tud?”.. Ha jól 
tudom, akkor a tehetséggondozás-
ra is hangsúlyt fektettek. Rafael 
Zsaklin neve például már sokunk 
számára ismert, hiszen énektudá-
sával több rendezvényen lenyű-
gözte már a közönséget. 

• Igen, hatalmas büszkeségünk 
Zsaklin. Először három éve talál-
koztunk, már akkor is feltűnt a 
táborban, hogy milyen szépen éne-
kel, könnyeket csalt a szemembe, 
amikor először kiállít az a pici, 
törékeny kislány és csak úgy kitört 
belőle a Hallelujah című nóta. 
Aztán jött a második tábor és újra 
hallottam énekelni. Lenyűgözött a 
fejlődés, ami egy év alatt történt és 
a legszebb dolog az egészben, hogy 
mindez az önképzés eredménye. 
Ezek után megpróbáltunk neki 

lehetőséget biztosítani a városi ren-
dezvényeken és szerencsére egyre 
nagyobb sikerrel. Az idei évben 
már ott tartunk, hogy nem csak a 
városi rendezvények fellépője, 
hanem rendszeresen kap meghí-
vást a helyi civil klubok vezetőitől 
rendezvényeikre és természetesen 
ott is elkápráztatja a közönséget. 
Mi több abban az elismerésben volt 
részünk, hogy szeptemberben a 
Civil Kavalkád megyei rendezvény 
díszvendége volt Mezőtúr, ahová az 
alapítványunk is meghívást kapott. 
Amellett, hogy egész nap gyerek-
programokkal vártuk az érdeklődő-
ket a FICSAK sátor alatt, hatalmas 
büszkeségünkre Zsaklin is fellépett 
a nagyszínpadon. De nem csak 
Zsaklin ám az egyetlen „felfedezet-
tünk”! Vannak csodás táncoslábú 
lánykáink is, akik szépen felöltöz-
ve, önállóan összeállított koreográ-
fiára roma táncot járnak, nem is 
akárhogyan! Ők is lehetőséget kap-
tak a szolnoki fellépésre. A múlt 
héten meghívást kaptunk a JNSZ 
Megyei Család, Esélyteremtő és 
Önkéntes Ház 2022. évi Önkéntes 
Tevékenységért Díjkiosztó Gálájára, 
mint a tavalyi év különdíjasai. A mi 
kis FICSAK-os gyöngyszemünket is 
felkérték énekelni, aki hangjával 
őszintén mondhatom lenyűgözte 
az ottani közönséget is. Természetes 
számunkra, hogy lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk támogatni, segí-
teni a tehetséges gyerekeket. 

K.M.: Az adventi programsorozat-
ban is tevékenykedtetek. A harmadik 
adventi vasárnapon csillogó szemű 
gyerekek gyűltek össze a FICSAK 
kézműves sarokban.Terveztek még 
valamit az év hátralévő részében?

• Örülünk, hogy nagyon jó az 
együttműködésünk többek között a 
Közösségi Ház dolgozóival is, így 
ha lehetőség van, mindig gondol-
nak ránk a programok szervezése-
kor. Így például első advent vasár-
napján társszervezőként csatlakoz-
tunk a rendezvényhez, vasárnap 
pedig kézműveskedéssel foglaltuk 
el a gyerekeket, amíg izgatottan 
várták a Mikulást. Lehetett nálunk 
barátság karkötőt készíteni, kará-
csonyi színezőkkel vártuk a gyere-
keket, de emellett a fő cél volt, hogy 
közösen díszítsük fel a Vörös-
kereszttől kapott kis fenyőfát. 
Készültek is szebbnél szebb angyal-
kák, fenyőfácskák. Ezúton is 
köszönjük Nagyné Erzsikének, 
hogy ezen a szép napon is igyeke-
zett minél több gyereknek átadni 
fantasztikus tudását. Termé-
szetesen a munkának meg lett a 
gyümölcse és senki nem távozott 
üres kézzel és üres hassal. Az ado-
mányozóknak köszönhetően min-
den gyermek egy-egy plüssel térhe-
tett haza, a Vöröskereszt szörppel, 
csokimikulással, szaloncukorral 
kedveskedett a gyerekeknek, a 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
pedig édességekkel halmozta el a 
résztvevőket. Lassan eljön az év 
vége, mi is elmegyünk egy picit 
pihenni, de azért még vár ránk egy 
felemelő program. Mire az újság 
megjelenik, addigra a tervek szerint 
túl leszünk egy csodálatos buda-
pesti kiránduláson, ahová közel 40 
fő, elsősorban hátrányos helyzetű 
gyermeket viszünk el. Ellátogatunk 
az Országházba, majd a Szent 
István Bazilikába és sétálunk egy 
hatalmasat az immáron harmadik 
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alkalommal Európa legszebb kará-
csonyi vásárának választott adventi 
vásárban. Megnézzük az ország 
fáját, az óriási adventi koszorút, a 
számos kézműves szebbnél szebb 
portékáját, de ami a lényeg, hogy 
együtt eltöltünk egy felejthetetlen, 
élményekben gazdag napot. 

K.M.: Fogad-e még az alapít-
vány adományokat? Elsősorban 
mik azok, amire a családoknak 
leginkább szükségük van? 

• Az adománygyűjtés egész 
évben folyamatos. Már ismerik az 
alapítványunkat, így szinte napi 
szinten érkeznek a felajánlások. Pl. 
így talált meg minket a Dalma 
Dance Egyesület vezetője is Győrfi 
Dalma, aki nagyszerű kezdeménye-
zésére a szülők gyűjtöttek adomá-
nyokat a december 3-án, Mezőtúron 
megrendezésre kerülő nagyszabású 
táncversenyen és az a megtisztelte-
tés érte az alapítványunkat, hogy 

ránk bízták az adományok sorsát, 
szétosztását. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni minden adományo-
zónak a segítséget, felajánlásokat! 
Az évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy gyermekruhákra, bútorokra, 
háztartási eszközökre, tartós élelmi-
szerre van a legnagyobb szükség. 
De természetesen minden használ-
ható (működő, nem szakadt, nem 
koszos, nem hiányos) adománynak 
találunk megfelelő helyet. 

K.M.: Hallva mindezeket, nem 
kis feladat, amit a munka és a 
család mellett véghez visztek. Ki, 
illetve kik segítik a munkádat? 

• Nem egyszerű, de ahogy az 
elején mondtam is, megéri. A szere-
tet érzése, amit kapunk azoktól, 
akikkel kapcsolatba kerülünk, min-
den fáradtságért kárpótol. Elsősorban 
két önkéntes kolléganőm azok, 
akik mindig, az elejétől kezdve mel-
lettem állnak és mindenben segíte-

nek. Veres Anikó és Nyujtó-
Czeglédi Bernadett. Nagyon hálás 
vagyok nekik, hogy velem együtt 
önkéntesen, önzetlenül végzik a 
feladatokat. Emellett vannak segítő-
ink, pl. a nyugdíjas klubbok, akik 
igazán csodálatos emberek és soha 
nem mondanak nemet, ha kérünk 
tőlük segítséget. De fantasztikus az 
együttműködés a Vöröskereszttel, a 
Család-és Gyermekjóléti Központtal, a 
JNSZM Család, Esélyteremtő és 
Önkéntes Házzal és a JNSZ Megyei 
Civil Közösségi Szolgáltató Központtal 
is. Mezőtúr Város Önkormányzata 
mellett számos magánember is 
támogat minket.

Amire a legbüszkébbek vagyunk, 
hogy „saját” kis FICSAK-os gyereke-
inkből neveljük ki a jövő önkénte-
seit, így már több programon, így a 
hétvégi Mikulás kézműveskedésen 
is ők voltak a segítőink, ha kell 
pakolnak, arcot festenek, karkötőt 

készítenek. Ez fantasztikus és leír-
hatatlan érzés…. Nem utolsó sor-
ban még egyszer nagyon köszönjük 
a jószándékú emberek felajánlásáit, 
adományait, az emberek évek 
során belénk vetett bizalmát.

K.M.: Szeretettel gratulálok az 
alapítvány munkájához és bízom 
benne, hogy jövőre hasonló sikerek-
ről tudunk majd beszámolni. 

• Én köszönöm a lehetőséget. 
Szeretnénk folytatni természete-
sen. Búcsúzásként engedd meg, 
hogy magam és munkatársaim 
nevében mindenkinek áldott kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag, békés új esztendőt kíván-
jak, szeretteik körében!

Kakuk Móni
Fotó: beküldött fotó

Hírek a centerpályáról
- véget ért az őszi szezon -

A Mezőtúri AFC felnőtt férfi 
labdarúgóinak beszámolóját a 
10. fordulónál hagytuk abba, 
ekkor a tabella 6. helyén állt a 
hazai gárda. 

November 5-én Tószegre 
utaztak játékosaink, ahol Pesti 
Zoltán 1 gólja elég is volt ahhoz, 
hogy a mezőtúriak győztesen 
térjenek haza. Tószeg KSE - 
Mezőtúri AFC 0-1.

November 12-én Szajol csa-
pata fogadta a mieinket, ahol 
már a 8. percben Pesti Zoltán 
pontjával megszereztük a veze-
tést, majd Pesti újabb találatá-
val 0-2-s végeredmény szüle-
tett. 

A helyi közönség előtt nov-
ember 19-én játszott a csapat, 
Rákóczifalva gárdáját fogadtuk. 

A veretlen széria ezen a mecs-
csen is folytatódott. Pesti Zoltán 
2, Kántor Lajos 1, Rentler Milán 
2 góljával fölényes győzelem-
mel zárult a rangadó. 

A 14. fordulót idegenben ját-
szották volna labdarúgóink, ám 
a nagy esőzés miatt Tiszaföldvár 
pályája használhatatlanná vált, 
ezért ez a mérkőzés is Mezőtúron 
zajlott, majd a tavaszi szezonban 
várja otthon Tiszaföldvár a 
mezőtúriakat. A hazai pálya 
előnyét ezúttal nem sikerült 
kihasználni. Bár már a 6. perc-
ben Debreczeni Milán megsze-
rezte a vezetést, az ellenfél 
reakciójára nem sokat kellett 
várni, 3 másikkal felelt az addig 
veretlen csapat találatára. A 80. 
percben Patkós Péter szépített, 

ennek ellenére a végeredmény: 
Mezőtúri AFC - Tiszaföldvár SE 
2-3.

December 3-án ismét hazai 
pályára lépett csapatunk, 
Kunszentmárton együttesét 
fogadtuk. Az őszi szezon záró 
mérkőzésén kiegyenlített volt a 
gólok aránya, Pesti Zoltán és 
Rentler Milán góljával 2-2-es 
végeredmény született.

A Mezőtúri AFC az őszi sze-
zon végére megőrizte a tabella 
6. helyét. 

A tavaszi szezont hazai 
pályán kezdik meg a fiaink, feb-
ruár 18-án Jászfényszaru VSE 
érkezik a Városi Sportcentrumba. 

Bodor Márti

Ha önt vagy ismerősét erő-
szak éri a kapcsolatában, 
vagy ha valakiről úgy véli, 
emberkereskedelem áldoza-
ta lett, akkor hívja az  
Országos Kríziskezelő  és 
Információs Telefonszol-
gálatot a belföldről ingyenes 
06-80-20-55-20-as számon. 

A NANE Egyesület bántal-
mazott nőknek és gyerme-
keknek szóló segélyvonala 
szerda kivételével minden 
hétköznap 18 és 22 óra 
között ingyenesen hívható a 
06-80-505-101-es telefonszá-
mon.

KITOLÁS
Lengyel Tamás 
egyszemélyes 

vígjátéka
Mezőtúr, 

2023. január 27. 
19:00

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

esemeny/3437/
kitolas/2023-01-27-19-00-00   
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Idén történt Mezőtúron... 
Szemezgetés a 2022-es év eseményeiből

- A kommunizmus bukására emlékező „30 éve szabadon” című kültéri 
kiállítás nyílt Mezőtúron, a Szabadság téren 2022. február 17-én.

- Egy nem mindennapi MAFC Öregfiúk - Fradi Öregfiúk rangadót 
láthatott a football kedvelő közönség február 19-én a Városi 
Sportcentrum csarnokában.

- Az idei Valentin- naptól kezdve Mezőtúron, a Közösségi Ház előtti nagy 
piros szíven is lehetősége van a szerelmeseknek az olasz minta szerint 
lakatot elhelyezni.

- Az ukrajnai menekülők oltalmáért zendült fel Mága Zoltán világhí-
rű hegedűjátéka március 2-án óriási sikerrel, a Mezőtúri Református 
templomban.

- Megnyílt az Ifjúsági Klub február 26-án. Egy rendhagyó csocsó rang-
adóval nyitotta meg kapuit az új ifjúsági klub a Közösségi ház emeletén.

- Március 14- én megnyílt a „Gonda István 70” kiállítás a Városi 
Galériában. 

- Megrendezésre került Mezőtúr-Tiszazug térség - hagyományőrző prog-
ramja, a Kolbászkészítő Vigadalom, 2022. március 19-én.

- Megvalósult a Petőfi Sándor utca újraaszfaltozása. 
- Gépkarnevállal rajtolt el a 2022. évi Városi Majális Mezőtúron. A boron-

gós idő ellenére is sokan választották programként május 29-én a FICSAK 
Családi Fesztivált a Gyermeknap jegyében, amit a FICSAK Mezőtúr 
Alapítvány és a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. varázsolt a 
Szabadság térre a városiak és a vidékről érkező családok részére. 

- Május 1-i hatállyal lemondott polgármesteri tisztségéről Herczeg 
Zsolt, aki immár országgyűlési képviselőként folytatja tovább a mun-
kát a térség huszonhárom települését képviselve.

- Török János, a Zsolnay- gyár iparművésze, porcelántervező művész 
tiszteletére a Városházán állítottak emléktáblát a „Törökterem” mellett 
május 7- én.

- Dr. Várady Mária emléke és kiemelkedő munkássága előtt tiszteleg-
ve, a doktornő családjának közreműködésével emléktáblát avattak 
Mezőtúron május 19-én a Csokonai utcában. 

- Május 28-án Mezőtúron került megrendezésre a Magyar ChanWu 
Szövetség XV. Magyar ChanWu Bajnoksága a Mezőtúri WingChun Kung fu 
Harcművészeti Sportegyesület szervezésében.

- Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. június 3-án Városi 
Pedagógusnapot szervezett a korábbi évek hagyományainak megfelelően. 

- 81. évében, június 23-án elhunyt Búsi Lajos fazekas mester, Mezőtúr 
Város Díszpolgára, a Népművészet Mestere, a magyar népi iparművészet 
meghatározó alkotója. 

- 2022. július 17-én, Mezőtúron időközi önkormányzati választást 
tartottak. SZŰCS DÁNIEL, a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte el a legtöbb, 
2 538 (57,85%) szavazatot, FEKÉCS GÁBOR, a TEKE jelöltje 1 631 
(37,18%) tudhatott magáénak, NAGY ISTVÁN, függetlenként 218 
(4,97%) voksot szerzett. 

- Tűzvész Mezőtúron - Összefogott a város. Az idei év legmelegebb nap-
jára készültek a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltók is 2022. július 23-án, hiszen 
40 fokot meghaladó értéket jósoltak a meteorológusok. Nagylapostól 
Csugarig, kb. 16 km hosszan gyulladt meg a vasúti töltés, amely a meleg-
ben és szélben, ahol éghető anyagot talált, arra terjedt.

- Újra mozizhatunk Mezőtúron. Augusztus 2-től várja a nézőket a 
felújított, modern Szabadság Mozi- és Színházterem. 

- Két éves kényszerszünet után, idén – az elmúlt évekhez hasonlóan – a 
Mezőtúri Városi Strandon és a mellette lévő hatalmas ligetben, parkos kör-
nyezetben találkozhattak a fesztiválozók a magyar könnyűzenei élet élvo-
nalbeli előadóival, összesen hat zenei helyszínen július 27-től 4 napon 
keresztül az East Festen.

- Megnyílt Búsi Lajos (1941. augusztus 17. - 2022. június 23.) és az 
idén 70. születésnapját ünneplő Gonda István, a Népművészet mesteri-
nek alkotásait bemutató kiállítás a Magyar Népi Iparművészeti 
Múzeumban, Budapesten, Életcserepek címmel július 26-án.

- Jubilált a mezőtúri újrarendezett XXX. Túri Vásár, és a XX. Artúr 
Fesztivál, melyek 2022- ben is sok érdeklődőt vonzottak.

- Augusztus 20-án ünnepélyes keretek között átadták az új interaktív 
várostörténeti kiállítást a Városházán.

- Társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta a képviselő-testü-
let többsége augusztus 25-én Patkós Éva képviselő asszonyt.

- Egy újabb mérföldkőhöz érkezett el a Mezőtúri Városi televízió 
2022 szeptemberében. Az OPC NETWORK, azaz a volt Vidékháló háló-
zaton mostantól digitális formában is elérhető a csatorna.

- Új könyv jelent meg a mezőtúri fazekasságról Pusztai Zsolt néprajzku-
tató, muzeológus tollából „A mezőtúri fazekasság - Kermiák I.” címmel.

- 50 éves jubileumát ünnepelte a Mongol-Agrár Zrt. Népdalköre, ami-
nek alkalmából Seres Attiláné könyvet írt a népdalkör történetéről. 

- A Városháza dísztermében, október 23-án, átadták a városi díjakat, kitüntetéseket.
- Október 23-án nyílt meg a Városi Galériában egy rendkívüli tárlat, 

ahol először volt látható a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep teljes, 
több mint 500 db műalkotásból álló gyűjteménye. 

- 15 éves lett a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület.
- Újra kezdődtek a színházi előadások Mezőtúron november 24-től. 

Elsőként a Körúti Színház Meseautó című előadását tekinthették meg a 
nézők a Szabadság Mozi- és Színházteremben.

- Adventi falu, korcsolyapálya és színpadi programok várták a négy 
adventi hétvégén az érdeklődőket a Petőfi téren november 27-től. 

Kakuk Móni
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Európai Karácsonyfadísz-eső a Refiben

A Mezőtúri Református 
Kollégium az idén első ízben csatla-
kozott az angliai Durham County 
Council által elindított „Európai 
Karácsonyfadísz Csereprogram” 
elnevezésű projekthez. Ezt a prog-
ramot azzal a céllal hozta létre az 
angliai szervezet, hogy a részt vevő 
iskolák kézzel készített, az adott 
országot, vagy régiót szimbolizáló 
karácsonyfadíszeket küldjenek egy-
másnak, majd minden iskola a 
kapott díszeivel feldíszíthesse a 
saját „európai karácsonyfáját”. 
További feladatként kérték, hogy a 
résztvevők állítsanak össze egy 
portfóliót saját országuk nevezetes-
ségeiről, kultúrájáról, illetve a kará-
csony megünneplésének helyi szo-
kásairól.

A program iránt óriási volt az 
érdeklődés: Európa 17 országából 
több, mint 350 iskola csatlakozott. 

Angol szakkörös diákjaink óriási 
lelkesedéssel fogtak hozzá az aján-
dékok elkészítéséhez. Magyar-
országot reprezentáló karácsonyfa-
díszként mézeskalácsot készítet-
tünk, amit a diákok maguk díszítet-
tek, illetve Kodály Zoltán karácso-
nyi kottájával dekorált papírból 
hajtogattunk karácsonyfákat. A 
díszek készítését teljes egészében 
az ötödikesek vállalták magukra, 
míg a szövegek megírásában, illetve 
angolra fordításában segédkeztek a 
nyolcadikosok is. 

Jó érzés volt összeállítani a gye-
rekek munkája által megszületett 
karácsonyi csomagokat. Ezt az örö-
met viszont sokszorosan felülmúlta 
a november közepétől folyamato-
san érkező ajándékok áradata. A 
képek illusztrálják tanulóink bol-
dogságát, amint egy-egy csomagot 
felbonthattak, és próbálták kiolvas-
ni a francia, portugál, román, vagy 
lengyel diáktársaik üzeneteit, vagy 
éppen a görög ábécé betűivel aláírt 
képeslapokat. A karácsonyfadí-
szekkel felöltöztettük mi is a saját 
európai karácsonyfánkat, amiben a 
gyerekek gyönyörködhetnek az 
iskola lépcsőfordulójában.  A meg-
kapott információs csomagokat 
angol szakkörön tanulmányozzuk 
át, hogy egy kis ízelítőt nyerjünk 
egységes Európánk sokszínű kará-
csonyi szokásaiból. Mi ezzel a pro-
jekttel kívánunk áldott karácsonyt 
mindenkinek Európa-szerte.

Mezőtúri Református Kollégium

Elismerésben részesült Balogh Géza

Balogh Géza festő- és 
szobrászművész, a Mező-
túri Alkotótelep oszlopos 
tagja, a Mezőtúr Művé-
szeti Közalapítványa kura-
tóriumi elnöke különdíjat 
vehetett át november 
11-én, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Prima Díj 
2022. évi ünnepségén. 

Balogh Géza Nyíregy-
házán született. Szülő-
városában él és alkot 
jelenleg is, 76 évesen. A 
város rendkívül büszke 
jeles szülöttjére, 2020-
ban számára ítélték meg 
az Inczédy György-
életműdíjat. 

Tanári pályafutása 
éppolyan kiemelkedő, 
mint művészi pályája. Tíz 
évig a Krúdy Gyula 
Gimnáziumban tanított 
művészettörténetet és a 
nevéhez kötődik az 
1987-ben létrejött 
Művészeti Szakközépiskola 
képző- és iparművészeti 
tagozata. Balogh Géza 12 

szakot indított: üveg, bőr, gobelin, szobrász-bronzöntő, 
kerámia, alkalmazott grafika, díszítő festő, díszlet- és 
jelmeztervező, fotó, díszítő szobrász, festő, képgrafika 
szakokat. Az iskola országos hírnevet sszerzett. Közben 
egészen 2004-ig vezette az 1977-ben alakult 
Nyíregyházi Művésztelepet Sóstón, illetve 1983-ban a 
mezőtúri alkotókhoz is csatlakozott.

Egri Mária művészettörténész 343 oldalas, színes,  
angol-magyar nyelvű grandiózus kötetet írt és 
szerkeszkesztett az alkotóról 2018-ban, melyben 
külön fejezetekben fogalkozik többek között az akvarel-
lekkel, olajképekkel, érmekkel, térplasztikákkal, egész-
alakos portrészobrokkal, de többet megtudhatunk a 
művész gyermekkoráról és családjáról is. A kötet a 
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtárának olva-
sótermében átböngészhető. 

Az elismeréshez szívből gratulálunk!
Kakuk Móni

FISE-Újkígyós- Mezőtúri AFC-Syngenta (11-20) 26-37

Mezőtúri AFC-Syngenta

Kezdő: Kapus- Lipták, 
Zalai 15, Bella 4, Dénes 1, 
Murányi 2, Soós 3, 
Zvolenszki 2, 

Csere: Schnetter 5, 
Tusjak, Andrikó 1, Kovács 4,

Csizmadia Tamás: 
Csapatunk Újkígyóson 
lépett pályára. Az első pár 
percben felváltva estek a 
gólok. Az első félidő köze-
pétől viszont folyamato-
san nőtt az előny. A félidő-

be már 9 gólos vezetéssel mentünk szünetre. A második félidőben 
sikerült tovább növelni az előnyt, így egy könnyed magabiztos 
győzelmet sikerült kialakítani.

Zvolenszki Attila

Tisztelt Látogatók!

A Túri Fazekas Múzeum 
és a Draskovits Kerámia-
gyűjtemény kiállításai 2022. 
december 14. és 2023. janu-
ár 16. között csak előre beje-
lentkezéssel látogathatók. 

Bejelentkezni, legalább 48 
órával a látogatás előtt a 
múzeum elérhetőségein 
lehet. Részletek: 

www.fazekasmuzeum.hu
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Véradókat díjaztak Mezőtúron

A Magyar Vöröskeresztnek 
naponta mintegy 1600-1800 vér-
adót kell toborozniuk, hogy biz-
tonságos vérkészlet álljon rendel-
kezésre műtétekhez, baleseti 
sérültek ellátásához, vérkészít-
ményekre, transzfúzióra szoruló 
betegek ellátásához. Egyetlen vér-
adással - 450 ml - három betegen 
segíthet az önkéntes véradó: a 
levett vérből plazmakészítmény, 
vörösvérsejt- és vérlemezke-
koncentrátum készül. A véradás a 
véradó egészségét is szolgálja, 
hiszen a kötelező tesztek elvégzése 
után nemcsak a vércsoportját 
ismerheti meg, a szűrővizsgálat 
kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a 
Hepatitisz-C, a Szifilisz kimutatására is.

November 27. a Véradók Napja 
Magyarországon. A jeles napot a 
Magyar Vöröskereszt jóvoltából, 
1988 óta ünnepeljük hazánkban. A 
Magyar Vöröskereszt Mezőtúri 
Szervezete Mezőtúron december 
4-én, az adventi programsorozat 
részeként, a Petőfi téren ismerte el 

a sokszoros véradók rendszeres, 
önzetlen áldozatát. Körmöndi 
Andrea, a Vöröskereszt Mezőtúri 
Szervezetének munkatársa a díját-
adón kihangsúlyozta, köszöni min-
den véradónak, aki az elmúlt évben 
akár csak egyszer is eljött vért adni, 
hiszen a Vöröskereszt szlogenje 
szerint (adj vért, és ments meg 
három életet) három ember életét 
mentette meg. Gondoljunk bele, 
hogy egy 100x-os véradó 300 ember 
életét mentette meg. Mezőtúron 
egy évben 10 véradást rendeznek, 
több mint 400 egység vért adnak le 
véradóik. Kiszámolható, hogy több, 
mint 1200 ember életét mentik meg 
évente. Hozzátette, az elmúlt két év 
nem volt egyszerű időszak a világ-
járvány miatt, nehéz helyzetbe állí-
totta a véradásszervezést is. 
Körmöndi Andrea köszönetét fejez-
te ki a Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Kft-nek, hogy ebben a nehéz 
időszakban is biztosították a hely-
színt véradásaikhoz, és nem maradt 
el véradásuk.

2021-ben elmaradt a hagyomá-
nyos ünnepség a pandémia miatt, 
de az oklevelet a részükre is eljut-
tatták. Kitüntetésben részesült: 
Nagy Lajos 120x-os véradásért, Jász 
Ferenc 100x-os véradásért, Gál 
Csaba 90x-os véradásért. 2022- ben 
kitüntetésben részesült: 110 X-os 
véradásért Jordán László, 100x-os 
véadásért Tar Lajos, 80x-os véradá-
sért Kálnai Károly, 70x-os véradásért 
Andrássy Judit és Szegény János, 
60x-os véradásért Bihari Mihályné, 
Hegyi Attiláné, Horváth János és 
Kézsmárki Attila, 50x-es vérdásért 
Ozsváth Sándor, Szabó Tamás, 
Sólyom István, Bárdos János, 30x-os 
véradásért Neumann Péter, 25 X- os 
véradásért Farkasinszki József, 
Fejesné Kovács Magdolna, Fórizs 
János Tamás, Gonda Sándor, Hodos 
Andrásné és Róka Róbert.

Az elismerésekhez és önzetlen, 
rendszeres jócselekedetükhöz szív-
ből gratulálunk!

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Két agyonlőtt 

fiatalra emlékeztek 

Pusztabánrévén

Megrendítő volt olvasni dr. Nagy 
Éva Anna 2014-ben, a Lámpásban 
leközölt cikkét, melyben válaszo-
kat ad a pusztabánrévi vasútállo-
másnál lévő sírok mibenlétére 
„Hetven éve... aki csak segíteni 
szeretett volna...” címmel.

A régi sírköveken két név áll: 
Jenei István (1905-1944) és Szécsi 
Gábor (1923-1944).

Dr. Nagy Éva Anna a „Mezőtúr 
állomás története” című összeállí-
tás nyolcadik fejezetében bukkant a 
rettenetes esemény leírására, 
melyet Szilágyi Sándor örökített 
meg Szappanos András beszámo-
lója alapján és emellett megkérte 
Szűcs Imréné Szécsi Zsuzsannát, az 
egyik áldozat testvérét, hogy idézze 
fel azokat a rettenetes napokat. .

Ebből kiderül, hogy 1944. októ-
ber 7-én ártatlanul mészárolták le 
a 39 éves MÁV tisztet és a 21 
éves fiatalt. Nem tudni, az oro-
szok vagy a németek lőttek. A 
holttesteket napokig nem tudták 
eltemetni, mert pont mellettük 
vonultak öt napon keresztül az 
oroszok, akik szórakozásképp 
sortüzelték holtában őket és a 
cipőiket is elvitték. Miután elvo-
nultak, a pályamunkások is segí-
tettek  a családnak széles sírt ásni. 
Külön akarták fektetni őket, de 
egymásra estek, azóta is úgy 
nyugszanak. Jeneiné többször 
próbálkozott, hogy felnyittatja a 
sírt, de a Szécsi fiú családja nem 
engedte. A hivatal megállapította, 
nincs kút a közelben, nem zavar a 
szokatlan helyen lévő sír senkit, így 
a végtelenségig ott maradhatnak. 

A nyughelyet a leszármazottak 
mellett  lassan harminc éve a 
Református Kollégium Benkő Gyula 
Természetismereti szakkörös tanu-
lói is koszorúzzák az évfordulón, 
Krizsánné Józsa Piroska szervezé-
sében.  Idén először bevonták a 
Vasutas Nyugdíjas klubokat is. 

A szomorú évfordulón a sír 
mellett Nagy Márti, a Református 
Kollégium 10 osztályos tanulója 
olvasott fel a Lámpásban megje-
lent cikkből. Ezután a tragikusan 
elhunyt fiatal, ártatlan férfiak tisz-
teletére koszorúkat helyeztek el. 

Kakuk Móni
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Az Alkotmány úti kút örökbe 
fogadói, önkéntesei juttatták el 
szerkesztőségünkhöz a következő 
levelet:

Már régebben működnek a 
városunkban olyan csoportok, akik 
építik, szépítik a városunkat. Ezek 
közé tartoznak a nyugdíjas klubok 
is. Velük ellentétben sajnos létre 
jött és működik egy másfajta cso-
port: ők a városunk rombolói és 
pusztítói. A városunk egész terüle-
tén törnek zúznak és lopnak, ezt az 
Alkotmány úti kútnál is tapasztal-
juk. Ugyanis sikerült egy gyönyörű 
gömb alakú bokor virágot kialakíta-
ni, amely nagyon szépen mutatott, 
erre jött az utóbb említettek közül 
az egyik képviselőjük, aki a bokor 
közepéről kivagdosta a szép virágot 
és elvitte, hogy tökéletesebb legyen 
a pusztítás jött a másik képviselő-
jük, aki pedig a bokorra borította a 
kerékpárját, holott ott van a kerék-
pár tároló és oda kéne tennie és 
nem a virágra vagy kerítésnek 
támasztva, hogy összecsikargatják 
vele a kerítést. Ezek közzé tartoz-
nak azok is,  akik az edényt moso-
gatják, nem otthon mossák el az 
edényt, hanem a drága ivóvízzel a 
kútnál és nekik is, hogy tökélete-
sebb legyen a tevékenységük, 
azután a beton keretben levő virág-
ra locsolják, amelyen már áll a víz, 
úgy vannak vele így biztosabban 
kifog  pusztulni a virág. Másoknál 
sajnos fürdőszoba hiánya miatt ide 
kénytelenek jönni mosdani, amely 
fertőzés szempontjából igen veszé-
lyes lehet, nekik ajánlanánk a 
Berettyót, ott több víz van és köny-
nyebb tisztálkodniuk. Még egye-
seknél mindig van Kresz ismeret 
hiányossága is, mert nem ismerik a 
megállni tilos tábla hatályát, mert 
ahol az ki van helyezve ott az „útes-
ten tilos megállni.”    

 A következő képviselőjük pedig 
nem elviszi hanem oda hozza a 
nem oda illő anyagot nejlon sza-
tyorban az  tele minden féle fertő-
zésre alkalmas anyaggal, legutóbb 

már ezt is tovább fokozta, mert 
vagy emberi vagy állati ürüléket 
hozott a szatyorban és a kifolyó 
közelében a beton keret mellé 

helyezte el. Ezt az embert csak saj-
nálni lehet, mert szellemileg annyi-
ra leépült, hogy nem tud különbsé-
get tenni a szervi szükséglet kielégí-
tésére szolgáló anyag és ennek a 
végterméke közt valószínű otthon 
is mind a kettőt az asztalra helyezi 
és esetleg amelyik közelebb van azt 
fogyasztja el, ezért ő nagy veszély-
nek van kitéve egészség szempont-
jából, javasoljuk minél előbb elme 
gyógyintézetbe szállítani mert 
kezelésre van szüksége. Ezen kívül 
azonban vannak olyanok is, akik a 
padon ülve békésen károsítják az 
egészségüket, azután pedig a kör-
nyezetet, mert a kifolyó környékén 
dobják el a csikket, papírzsebkendőt 
és egyéb hulladékot, de volt olyan 
is, aki a kocsiból a virágok közzé 
szórta ezeket a végtermékeket. Ha 
véletlenül szólnak nekik a válasz 
az, hogy „mi köze van hozzá” (mint 
legutóbb az egyik hölgy). Úgy lát-
szik egyes emberek a demokrácia 
fogalmával nincsenek tisztában, 
nem tudják alkalmazni - csak a 
„jogom” szót tanulták meg, de a „ 
kötelességet” már elfelejtették. 
Mellékelt képen láthatók a tevé-
kenységük eredménye, de sajnos a 
személyiségi jogok miatt nem lehet 
mellékelni a fényképüket is mellé, 
ha lehetne biztos hatásos lenne, de 
nálunk a törvény ezeket az embere-
ket védi. Akik a város szépítésére 
képtelenek, azoktól, vagy hozzátar-
tozóitól csak annyi segítséget 
kérünk, hogy lehetőleg nagy ívben 
kerüljék el a kút környékét, mert ez 
nekünk nagy segítség lenne a kul-
turált környezet kialakításában. 
Sajnos az ezen típusú emberek 
eredményes tevékenysége miatt 
lassan el megy a kedvük azoknak 
is, akik építenék, szépítenék a 
városunkat és megindul a visszafej-
lődés az ősközösség felé.

Az örökbe fogadók

Az Alkotmány úti kút körüli problémák

Tisztelt Látogatók!

A Közösségi Ház december 20-tól 
január 9-ig zárva tart!

KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!



 2022. december 2. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   közéleti lap

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Tel.: 06 30/621-16-33  

VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Lapzárta: 2023. január 11. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-

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

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

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

tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

Készenléti gyógyszertár:
 

December 16-22-ig: 
Vasúti Gyógyszertár

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

December 23-29-ig:
Újvárosi Gyógyszertár

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

December 30 -2023. január 5-ig:
Kamilla gyógyszertár

Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel: 56/350-993

Január 6-12-ig: 
Városháza gyógyszertár

Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044

Január 13-19-ig: 
Pink Patika 

Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel: 56/550-445

Január 20-26-ig: 
Vasúti Gyógyszertár

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

 

Állatorvosi ügyelet:
 

December 17-18-ig:
dr. Matuska László

Mezőtúr, Szabadság utca 7.
Tel: 06/30-978-2286

December 24-25-26-ig:
dr. Nagy Levente

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

December 31- 2023. január 1-ig:
dr. Szabó Zoltán 

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

Január 7-8-ig: 
dr. Begazy Zsolt

Mezőtúr, József Attila u. 9. 
Tel: 56/352-265; 06/30-977-0936

Január 14-15-ig: 
dr. Bodó Péter

Túrkeve, Debreceni út
Tel: 06/30-239-9343

Ü G Y E L E T E K Pietas Kft.
Cím: Mezőtúr, Dózsa Gy. út 16. 

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

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

Koszorúk, sírcsokrok 
megrendelése és kiszállítása.

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

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

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

TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.

TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS

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

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg a szerkesztőségnek.

Keresse a gyepmestert:
Kóbor állat bejelentése, otthonában elhullott házi állatok 

elszállítása, közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:

Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig,  - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon 
egyeztetés szükséges.  TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Fotó : Uzsoki Jánosné

Balogh PetraBalogh Petra
(Tüdős Vivien Judit)(Tüdős Vivien Judit)

Egri ZoéEgri Zoé
(Szabó Nikolett(Szabó Nikolett))

Lakatos LiaLakatos Lia
(Kovács Edina)(Kovács Edina)

Következő megjelenés: 2023. január 20. 

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

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

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

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