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Dr. Virágné Dr. Vizdák Márta lett 2022-ben az „Év gyógyszerésze”
2010 óta minden évben a
Magángyógyszerészek Országos
Szövetsége kezdeményezésére a
Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság segítő közreműködése
mellett, a Roche Magyarország
Kft. támogatásával kívánnak a
gyógyszerészeknek kiemelkedő
szakmai rangot adni munkájához. Az idei évben Dr. Virágné Dr.
Vizdák Márta lett a kitüntető „Év
Gyógyszerésze” cím tulajdonosa.
A pályázat bevezető szakaszában a betegeknek kellett szavazniuk az általuk kedvelt gyógyszerészekre, majd ezt követően az
országban a húsz legtöbb voksot
kapott gyógyszerésszel együtt egy
pályázati anyagot kellett elkészíteni
a megadott témakörökben. Márta a
„Lakossági gyógyszerellátás - Mire
tanított a Covid?” című munkájával
indult, amelyet a neves szakmai
zsűri anonim módon ítélt a legjobbnak. A díjátadón nagyon izgalmas
keretek között, egy zárt borítékból
került elő a nyertes név.
Dr. Virágné dr. Vizdák Márta
elmondta, prioritásnak tekinti a
gyógyszerészi hivatás szeretetét,
a betegek iránti empátiát és a
segíteni akarást. Munkájára egy
életre szóló szolgálatként tekint.
Kihangsúlyozta, bizalommal fordulnak hozzá a Betegek, amibe
beletartozik a közösségi felületeken történő szakmai jellegű kapcsolattartás is. Gyermekkorától
kezdve szorosan kötődik szülővárosához, Mezőtúrhoz. Hozzátette,
munkájával igyekszik meghálálni
az itt élő emberek szeretetét és
bizalmát.
K.M.: Hogy indultál el a gyógyszerészet útján?
Dr. Virágné dr. Vizdák Márta:
Nagy hálával tartozom Szüleimnek,
akik már kiskoromban megmutatták példaadásukkal azt, hogy a
szorgalmas, kitartó tanulás és
munka érdemi eredményekkel
párosul. Szakgyógyszerész Édes-

anyám révén – akit emberileg és
szakmailag is példaképemnek
tekintek – már kislány koromban
közel kerülhettem későbbi hivatásomhoz. 2010-ben végeztem a
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán, majd
három évvel később ugyanebben az
intézményben szereztem szakgyógyszerészi diplomát gyógyszerellátási szakgyógyszerész szakirányon. Tanulmányaim befejeztével
Férjemmel, Dr. Virág Attilával, a
Budapesti Corvinus Egyetem
docensével
szülővárosomban,
Mezőtúron telepedtem le. Munkámat saját családi gyógyszertárunkban, az Újvárosi Gyógyszertárban
kezdtem meg, ahol azóta is aktívan
tevékenykedem. Két imádott gyermekünk, Mártika (2) és Andorka
(5) születése és gondozása idejére
szakítottam csak meg a szolgálatot.
Korábban a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által
megrendezett Ifjúsági Fórumon tartott előadásommal harmadik
(2011), majd első (2012) helyezést
értem el. Emellett éveken keresztül
képviseltem megyénket a Rozsnyay
Mátyás Emlékversenyen, ahol több
ízben díjat nyertem, 2011-ben
kiemelt díjazásban részesültem.
2019-ben megkaptam a „Praxis Pro
Pharmaciae” kitüntetést. A 2022-es

év a szakmai díjak tekintetében
kiemelkedő számomra: vezetésemmel gyógyszertárunk első helyezett
lett a fenntarthatóság témájában
meghirdetett országos, több fordulós Ökopatika Versenyen.

K.M. Mik a jövőbeli tervek?
Dr. Virágné dr. Vizdák
Márta: A kislányom jövőre
kezdi az óvodát és Édesanyámmal úgy állapodtunk
meg, hogy akkor fogom teljes mértékben átvenni a
gyógyszertár vezetését,
amely hatalmas kihívás
lesz számomra. Bízom
benne, hogy Édesanyám
tudását és tapasztalatait is
követve sikerül továbbra is
magas színvonalú ellátást
biztosítani a Betegek számára.
K.M. Sok szakma esetében felmerül a kérdés, így
a gyógyszerész szakma
esetén is: van-e utánpótlás, választja-e sok fiatal
napjainkban ezt a hivatást?
Dr. Virágné dr. Vizdák
Márta: A gyógyszerészi
szakma egészét nézve talán
a legnagyobb jövőbeli kihívás az utánpótlás biztosítása. Itt nem elsősorban a minőségi,
hanem a mennyiségi szempontokra
gondolok. Bár a gyógyszerészképzés hazánkban kiemelkedőnek számít, azonban egyre kevesebben
maradnak itthon a diploma megszerzését követően. Meglátásom
szerint kellő tudásunk arról a mikrokörnyezetről lehet igazán, amit
valóban ismerünk, úgy is mondhatnám, hogy arról a helyről, ahol a
gyökereink vannak. Eredeti megoldások és ötletek ott születnek,
ahonnan eredünk, így én személy
szerint a szakmai elköteleződést
elválaszthatatlannak tartom a haza
szeretetétől. Szerencsére a mi
gyógyszertárunkban munkaerőhiány nem fenyeget, ideális a korös�szetétel, kifogástalan a légkör mind
emberileg, mind szakmailag, egy
családként dolgozunk együtt.
K.M. Érdemes-e ezt az utat
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választani és ki alkalmas rá?
Dr. Virágné dr. Vizdák Márta:
Egyik oldalról komoly idő- és energia-befektetés előzi meg azt, hogy
valaki gyógyszerészként dolgozhasson, személyes tapasztalatom
ugyanakkor az, hogy a befektetett
munka megtérül. Szüksége van
Magyarországnak olyan, a helyi
kihívásokat is ismerő szakemberekre, akik a gyógyszerészi hivatásra,
mint életcélra tekintenek, akiknél
az empátia, a beteg emberek iránti
elhivatottság és a szakmai felkészültségre való törekvés nélkülözhetetlen.
Aki hasonló habitussal rendelkezik és örömét leli a betegellátásban,
annak mindenképpen ajánlani
tudom ezt a nagyszerű hivatást.
Kakuk Móni
Fotó: beküldött fotó
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mezőtúr és vidéke
Képviselő-testületi tájékoztató

Szűcs Dániel polgármester sajtótájékoztatót tartott a 2022.
szeptember 29- i rendes nyilvános
képviselő-testületi ülés főbb döntéseiről.

hívó jelölések az építkezés bizonyos szakaszainál, ami fokozta a
balesetveszélyt, nehezítette a napi
közlekedést. Szűcs Dániel polgármester elmondta, a lakossági jelzé-

2022. október 21.

MOZIMŰSOR
2022. október 21. péntek
17:00 Beugró a paradicsomba 2D amerikai romantikus
vígjáték
19:15 Nincs baj drágám 2D amerikai horror, thriller
2022. október 22. szombat
15:00 Toldi- A mozifilm 2D magyar animációs film
17:30 Beugró a paradicsomba 2D amerikai romantikus
vígjáték
19:45 Mosolyogj 2D amerikai horror
2022. október 23. vasárnap
14:00 Toldi- A mozifilm 2D magyar animációs film
16:30 Beugró a paradicsomba 2D amerikai romantikus
vígjáték
18:45 Nincs baj drágám 2D amerikai horror, thriller

Rendkívüli támogatásért fordult
Mezőtúr Város Önkormányzata az
állam felé, nagyságrendileg 30 millió forint összértékű számla rendezéséhez igényelt támogatást. Ez a
korábbi évekhez hasonlóan történt,
ugyanis az önkormányzatoknak
lehetősége van segítséget kérni az
államtól a stabil működés fenntartása érdekében.
Az Ipari Park infrastruktúrájának
fejlesztéséhez kapcsolódó projekt
még nem zárult le, jelenleg szünetel, mert a kivitelezővel a vállalkozói szerződés felmondásra került. A
korábbiakban új kivitelezőt kerestek a munka befejezésére feltételes
közbeszerzési eljárás keretében. Ez
sikeresen lezárult. Emellett forrásráemelési kérelmet nyújtottak be az
irányító hatósághoz, ha ez pozitív
elbírálást kap, 2023 nyaráig befejeződhet a beruházás. A kikötőfejlesztés még nem indult meg, de
már kiválasztásra került a kivitelező. Ebben az esetben is forrásráemelésre adott be kérelmet az
önkormányzat. Az Észak-Déli, illetve a Kelet-Nyugati kerékpárút fejlesztése folyamatban van, de több
gond nehezítette a beruházást.
Ilyenek például az ütemtervtől eltérő lassú munkafolyamatok, vagy
éppen a nem megfelelő figyelemfel-

seknek és a Városüzemeltetési és
Városfejlesztési Osztályon dolgozó
szakemberek észrevételeinek megfelelően folyamatosan egyeztet a
kivitelezővel, továbbá kérte, hogy a
korábbi megbeszélések alapján a
már előkészített útszakaszok még
októberben legyenek leaszfaltozva.
Az építőanyagárak emelkedése
miatt a kivitelező forrásráemelési
kérelemmel élt, ezért az önkormányzat támogatási igénnyel fordult az Államkincstárhoz.
Változtak az avarégetés szabályai október
1-től. Az égetés hétfőtől
– péntekig 10:00 és
18:00 között, szombaton 10:00 és 15:00
között
lehetséges.
Vasárnap tilos a zöldhulladék égetése.
Megszavazta a képviselő-testület, hogy a 2023. évet a MAFC 100.
jubileumi évének nyilvánítja és
több rendezvény ennek jegyében
kerülhet majd megrendezésre.
Értékelte a testület a 2022. évi
nyári rendezvényeket is, Szűcs
Dániel megköszönte a Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. munkatársainak a
színvonalas kulturális programokat. Szintén gratulált Soós Péternek,

2022. október 29. szombat
15:00 Tad- Az elveszett felfedező és a smaragdtábla 2D
spanyol animációs film
17:00 Black Adam 2D amerikai sci-fi akciófilm
19:45 A Halloween véget ér 2D amerikai horror, thriller
2022. október 30. vasárnap
14:00 Tad- Az elveszett felfedező és a smaragdtábla 2D
spanyol animációs film
16:00 Black Adam 2D amerikai sci-fi akciófilm
18:45 Amszterdam 2D amerikai történelmi dráma
2022. október 31. hétfő
14:00 Tad- Az elveszett felfedező és a smaragdtábla 2D
spanyol animációs film
16:00 Black Adam 2D amerikai sci-fi akciófilm
18:45 A Halloween véget ér 2D amerikai horror, thriller
Jegyvásárlás személyesen a Szabadság Mozi – Film és Színházban, nyitvatartási időben a vetítési napokon az első vetítés előtt 1 órával, vagy
online a szabadsagmozi.hu honlapon lehet.

az East Fest Even Kft. ügyvezetőjének a nagyszabású fesztivál sikeréhez.
A rendkívüli energiaár emelkedések miatt Szűcs Dániel polgármester kérésére az önkormányzati
tulajdonban álló szervezetek és
intézmények intézkedési terv javaslatokat nyújtottak be még augusztusban, melyeknek középpontjában a gáz- és áramfogyasztás csökkentéseinek lehetőségeit sorolják
fel. A kiállítóterek (Városi Galéria,
Túri Fazekas Múzeum és a többi
helyszín) csak előzetes bejelentkezés után lesznek látogathatóak. A
Szabadság Mozi- és Színházterem
nem zár be, mert klímákkal fűthető
a nézőtér és továbbra is számítanak
a
közönség
érdeklődésére.
Megszavazta a képviselő-testület a
Mezőtúri Városi Strandfürdő és

Fedett Uszoda térítési díjainak és
nyitvatartásának változását. Hétfőnként zárva lesz az uszoda, hétköznap egy órával korábban zár,
mint eddig, tehát 19 órakor. A szauna hétköznap nem használható,
viszont hétvégén továbbra is várja a
vendégeket. További tájékoztatás
az intézmények, közösségi terek
tekintetében novemberben várható.

A legközelebbi rendes nyilvános képviselő-testületi ülés
október 29-én, 13.30-kor közmeghallgatással kezdődik. A
nyilvános testületi ülést élőben közvetíti minden esetben
a Mezőtúri Városi Televízió,
mely a TV YouTube csatornáján a későbbiekben is visszanézhető.
Kakuk Móni

2022. október 21.
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Kutyáktól szép az élet!
Másodjára volt az ember legjobb
barátjáé
a
főszerep
Mezőtúron, a Szabadság téren
október 8-án. Hűség, szeretet,
őszinteség- az első szavak, amik
eszünkbe jutnak a kutyákról.
Szokták mondani, megbízhatóbbak, mint az emberek. Nem csapnak be, nem vágnak át és mesteri
módon ráéreznek kimondatlan
gondolatokra. Nincs bennük hátsó
szándék, nem akarnak előrébb
jutni a ranglétrán, nem álmodoznak kincsekről- „csak” szeretnek,
főképp, ha biztonságban érzik
magukat. Soha nem adják fel a
reményt és hitet, akkor sem, ha
nem jól bánnak velük. Nehéz, láncon töltött évek után is képesek
újra felhőtlenül játszani. Verések
után is képesek újra bízni és mintha még hálásabbak lennének a
simogatásokért. Lesz olyan idő,
hogy méltóak leszünk a barátságukra?
A Kóborka Túri Állatvédők
Közhasznú Egyesület ezért tesz,
nap, mint nap, immár 15 éve. Nem
látják a kutyákat kevesebbnek
azért, mert nem tudnak beszélni
vagy épp nem építenek gépeket.
Azt vallják, érző élőlények, amiért a
jobb helyzetben lévők felelősséggel
tartoznak.
Egy társadalmat alapjaiban határoz meg az, ahogy a kiszolgáltatokkal viselkednek. A honfoglaló
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Badár Balázs és Bozsik Kálmán műveiből nyílt
különleges kiállítás a Túri Fazekas Múzeumban

sorban mindent áthatott a délután
során a közös móka és a játék. A
szervezők, Imrikovics Alexandra,
Varga Nóra, Dombvári Rebeka, Sós
Rita és Podmaniczky Izolda két
versenyt is meghirdettek és egy
kutya-gazdi
divatbemutatót.
Nagyszerű hír, hogy összesen
168.380 Ft adomány gyűlt össze,
melyből „rágásbiztos” kutyaházakat tud vásárolni a Kóborka.
Kutyaszépségverseny
1. Szin Zsuzsi Málna nevű német
vizslával
2.Szabó Ádám Maxi nevű
Huskyval
3. Pillár Napsugár, Lilo nevű
Border Collie-val
Különdíj mentett kategóriában
Nagy Dóra, Pötyi nevű keverék
kutyusával
Ügyességi verseny
1. Pillár Napsugár, Lilo kutyával
2. Pillár Napsugár, Böbe kutyával
3. Szabó Ádám, Maxi kutyával

Nagyon izgalmas megközelítése egy alkotó munkásságának, ha
a műveire gyakorolt hatásokat
vizsgáljuk. A szecesszió stílusirányzata a 19. század végén, 20.
század elején a növényvilág motívumaiból táplálkozott, lágy, gömbölyded formák, hullámok mentén sarjadt a gazdag táptalajból.
Badár Balázs (1855-1938) stílusa
a helybeli népi díszítés és a korai
szecesszió egyéni ötvözete. Működése a magyar népi fazekasság válságos korszakára esik, műveivel
magasabb társadalmi osztályok
ízlésének akart megfelelni. Nagy
hatással volt az Alföld fazekasságára- fogalmazott Kresz Mária.
Bozsik Kálmán (1872-1959)
Badár Balázs fazekasmester kunszentmártoni tanítványa volt. Badár
Balázs méltó utódjának tekinthetjük, aki magas színvonalon vitte
tovább a mestertől tanult technikai

tudást, szín- és motívumvilágot, s
azon túllépve képes volt azt gazdagítani, s létrehozni egyéni stílusátolvashatjuk a Jeles kunszentmártoniak című kiadványban.
Kettejük műveiből nyílt kiállítás
a Túri Fazekas Múzeumban október 13-án a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közreműködésével.
A megnyitón köszöntőt mondott
Szűcs Dániel, Mezőtúr polgármestere, és Wenner-Várkonyi Attila,
Kunszentmárton polgármestere. A
kiállítást megnyitotta dr. Latorcai
Csaba János területfejlesztési
miniszterhelyettes,
parlamenti
államtitkár.
Domoki Soma ütőhangszeres
játéka után Patkós Erika fazekas
által korongozási bemutatón is
részt vehettek az érdeklődők.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

HIRDETMÉNY –Településrendezési terv felülvizsgálatának véleményezése
Tisztelt Lakosság!
magyarok a kutyákat nagyobb
becsben tartották, mint a lovakat.
Már akkoriban rendeztek agárversenyeket. Mátyás király legkedvesebb négylábú ebe egy kuvasz volt.
A nemrégiben elhunyt II. Erzsébet
is igazi kutyarajongó volt, utolsó
éveiben négy szeretett kutyája volt:
két corgi, egy dorgi és egy cocker
spániel. A történelem során az uralkodók mellett rendre helyet foglalt
a kutya, mint állandó társ a viharos
századokban.
A II. Mezőtúri Kutyafesztivál
egyik célja az adománygyűjtés volt
a Kóborka Túri Állatvédők
Közhasznú Egyesület részére,
emellett fontos részt szenteltek az
ismeretátadásnak és nem utolsó

Az biztos, kutyául éreznénk
magunkat, ha jövőre nem lenne
Kutyafesztivál, de a szervezők megígérték, rajtuk nem múlik, így izgatottan várhatjuk az Állatok Világnapját, október 4-ét és a nap közelében megtartott vidám vahúr eseményt. Jól tudjuk, csahos kis csodáink minden alkalommal örülnek,
ha egy együtt lehetnek velünk.
Ráadásként, ha megkérdeznénk
őket, biztosan elmondanák, hogy
szívesen megmutatják másoknak
azt is, mit tudnak, milyen ügyesek
és nem utolsó sorban, a gazdával
milyen jó csapatot alkotnak.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Mezőtúr Város Önkormányzata a Településrendezési
eszközök (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési
Szabályzat, Szabályozási Tervek) az egész közigazgatási területet érintő felülvizsgálatával kapcsolatban
véleményezés
vélemé
nyezés céljából - LAKOSSÁGI FÓRUMOT szervez,
melynek időpontja és helyszíne:
2022. november 02-án 16.00 óra
Közösségi Ház, jurta terem
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Bővebb tájékoztatás az eseményről
a mezotur.hu honlapon található.
Tisztelettel:
Szűcs Dániel
polgármester
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Aradi Vértanúk Emléknapja
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon
kivégzett 13 vértanúra, valamint
az aznap Pesten kivégzett gróf
Batthyány Lajosra, Magyarország
első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeztek
október 6-án, Mezőtúron.

földrajz szakos tanára, a Szegedi
Tudomány-egyetem doktorandusza
mondott megemlékező beszédet,
majd a Mezőtúri Általános Iskola és
AMI Kossuth Lajos Magyar-Angol
Két tanítási nyelvű iskolájának 8.
osztályos tanulói és a Harangvirág
kórus tagjai adtak színvonalas

Vitathatatlan az aradi vértanúk
jelentős szerepe, de ennek ellenére
igazi vállalásukat csupán csak
elképzelni tudjuk. Hogy mit jelent
az erkölcsi győzelem, és hogy miért
is ér többet, mint az egyszerű túlerőből eredő győzelem azt
Damjanich János utolsó szavaiból
tudhatjuk meg: „Legyőztük a halált,
mert bármikor készek voltunk elviselni azt.” A műsor kezdetén
Kudlacsek Zsigmond, a Mezőtúri
Református Kollégium történelem-

műsort. Ezt követően imádságot
mondott a Református Egyház képviseletében Gyurasicsné Uherkovich Éva református lelki pásztor,
az Evangélikus Egyház képviseletében Selmeczi Lajos Péter lelkész.
Az ünnepélyes megemlékezés
zárásként a kegyelet, az emlékezés
koszorúinak, virágainak elhelyezése következett a Kossuth Lajos utcai
emlékműnél.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Újabb babafákkal gazdagodik a város
A szabadgyökerű fák ültetésének
legalkalmasabb ideje az ősz, éppen
ezért a hűvös idő beköszöntével
ismét folytatódik Mezőtúron is a
legifjabb lakosok tiszteletére kitalált „babafa” ültetés. A városszépítő
közösségi program által több figyelem jut a környzetvédelemre, a
gyermekek környezettudatos nevelésére. Ezúttal a 2021-ben született
lakosok kaphatnak névtáblával
ellátott a fácskát, aminek öntözése,
gondozása a szülők feladata. A
facsemetét minden esetben a
Mezőtúr Város Önkormányzata
biztosítja.
Kakuk Móni

2022. október 21.
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Életműdíjat vehetett át Lóránt János Demeter
Lóránt János Demeter
Munkácsy-díjas festőművész,
Érdemes Művész Életműdjíat
vehetett át október 15-én, a
Szolnoki Galériában Pataki
András művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes
államtitkártól.
A Magyar Festészet Napja
alkalmából az Élő Magyar
Festészet 2022 - Doyenek és
középgeneráció című kiállítás ünnepélyes megnyitóján került
sor a díjak átadására a kitüntetettek részére.
Lóránt János Demeter évekig élt Mezőtúron és napjainkban is
84 évesen aktív tagja a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelepnek.
Jelenleg főként szülőfalujában, a Holt-Körös menti
Békésszentandráson alkot. Elismeréséhez szívből gratulálunk!
Kakuk Móni
Fotó: beküldött fotó

A város több pontján zajlanak a munkálatok

Elkészült a Tulipán utca aszfaltozása és a padkarendezése, még
apró munkálatok vannak hátra, például az útburkolati jelek felfestése.
A
Gyermek-kert
(Kilián)
Óvodához vezető bekötő úton elindult az aszfaltozás október 14-én,
de az aszfaltkeverő üzem műszaki
probléma miatt nem tudott több
aszfaltot szállítani, így a kivitelező
felfüggesztette a munkálatokattájékoztatott Szűcs Dániel, hozzátette várhatóan ezen a héten befejeződik.
A kerékpárutak kivitelezése nagy
türelmet kíván a városban élőktől.
Egyszerre épül kerékpárosok részére leaszfaltozott út a Sugár úton, a
Kossuth Lajos utcában és a Rákóczi
utcában. Ha elkészülnek, biztosan
többen választják majd a kerékpárt
az autó helyett az iskolába, óvodába, munkába járáshoz, viszont a

kivitelezésnek ez a szakasza megnehezíti a környéken ingázok mindennapjait. Éppen ezért kérte Szűcs
Dániel polgármester a kivitelezőt,
hogy a már előkészített szakaszok
októberben kapjanak aszfalt réteget
az ütemtervnek megfelelően.
A közúti hídon immár zavartalan
a közlekedés. Április óta tartott a
híd felújítása, jelentősen lassítva a
forgalmat a környéken. A híd déli
oldalán lévő üzemi járdávával kapcsolatban Szűcs Dániel egyeztetéseket folytat a közútkezelővel,
hiszen a cél az, hogy ezt a szakaszt
is használhassa a lakosság a kön�nyebb közlekedés érdekében. A
kerékpárút projekt részeként a
Makk József utca- Füzes utca
kereszteződésnél gyalogos átkelőhely lesz a tervek szerint kialakítva.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
Tel.: 06 30/621-16-33
VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

- Badar Tibor festőművész kiállítása nyílt meg a Közösségi
Házban teltház előtt „Föld felett, ég alatt” címmel október 4-én,
melyet Salánki Anikó mezőtúri írónő nyitott meg.
- Az országos pedagógussztrájkhoz október 5-én, az oktatás
világnapján mezőtúri oktatási intézményekből is csatlakoztak
tanárok.
- 125. születésnapját ünnepelte a Teleki Blanka Gimnázium,
melynek alkalmából ünnepi műsort szerveztek a Szabadság Moziés Színházteremben október 7-én. A Teleki hangulatát és erejét
felidézve rövidfilm is készült öregdiákok és tanárok készítésében.
- A Városi Nyugdíjas Klub zenés mulatságot rendezett az
Idősek Világnapja alkalmából október 8-án, ahová a környékbeli
baráti klubok is meghívást kaptak.
- Szüreti bált szervezett a Mezőtúri Szépkorúak
Hagyományőrzők Klubja október 14-én, melyen megelevenítették
a hazai szüreti hagyományokat.
- Ősi, a Bibliában is felbukkanó mesterségeket próbál ki Mező
Misi a Duna Televízió új, Jézus és… című műsorában. A Magna
Cum Laude frontembere az egy évig tartó forgatáson katonaként,
pásztorként és halászként is helytállt.
- Pályaorientációs napot tartott a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI október
15-én.
- A rendőrök 2022. október 17-23. között a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság illetékességi területén drón bevonásával hajtottak végre közlekedésrendészeti ellenőrzést az elsőbbségi és az
előzési szabályokat megsértők kiszűrése érdekében. Ezen szabálysértések ugyanis, a vezető baleseti okok közé tartoznak.
- A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem programnak
köszönhetően 500 kg liszt kerül rászoruló mezőtúri családokhoz.
A felajánlott búzából készült liszt kiosztására novemberben fog
sor kerülni, ennek pontos időpontjáról hamarosan értesíteni fogják
az érintetteket.
Kakuk Móni

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. október 27-én (csütörtökön) 13:30 órakor

közmeghallgatást tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza Díszterme
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)
Szűcs Dániel
polgármester
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Virágbörze Mezőtúron

Városszépítő programunk keretében első alkalommal szervezzük
meg 2022. október 19-én a Városi
Oktatási Centrum (Petőfi tér 1.)
parkolójában „Virágbörze” elnevezésű programunkat, melyen minden kedves növényszerető érdeklődőt szeretettel látunk. Nem csak
magokat, de virágtöveket és palántákat is lehet hozni, így bármilyen
dísz-és haszonnövények magja,
hagymája vagy töve cserélhető.
Várjuk a már feleslegessé vált hajtásokat, virághagymákat, dugványo-

kat és magokat, főleg az ősszel
ültethető évelő vagy kétnyári palántákat.

A program célja zöldterületeink
környezeti színvonalának emelése,
lakókörnyezetünk kulturáltabb,

igényesebb kialakítása ezzel együtt
egy esztétikusabb utcakép megteremtése. Bízunk abban, hogy sok
mezőtúri növénybarát jelentkezésére számíthatunk majd és ennek
eredményeképpen a városban még
azok a területek is sokkal virágosabbak és zöldebbek lesznek, ahol
erre egyébként az adottságok esetleg szerényebbek voltak.
További információért, illetve
jelentkezéseik leadásáért keressen
bennünket az intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail címen vagy a
0656/350-037-es telefonszámon.

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Mezőtúr és Szarvas között közlekedő komp 2022. októberében az
alábbi menetrenddel közlekedik:
naponta 07:00-18:00 óráig. A szolgáltatás 12:00-12:30 között szünetel. Online jegyvásárlási lehetőség:
mezoturikomp.city-pay.hu
Tisztelt Lakosság! Mezőtúr Város
Önkormányzata 174/2022.(IX.29.)
képviselő-testületi határozata alap-

ján a Mezőtúri Fedett Uszoda térítési díjai 2022. október 1-től mellékelt
táblázatunk szerint módosultak!
A külterületi nyaraló övezetekhez kihelyezett és a nyaralótulajdonosok számára fenntartott hulladék
gyűjtő konténereket illegális hulladéklerakóként használják. A kommunális hulladékok részére kihelyezett konténerekbe állandó jelleggel nagyméretű bútorok, építési- és

A komp október 1-től hétfőtől vasárnapig
07:00-18:00-ig üzemel
12:00-12:30 között a szolgáltatás szünetel.

bontási hulladék és lomhulladékok
miatt, az összesen 36 konténerürítés történt, ami kb. 40 m3 hulladékot jelent, amit az NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft. szemetes autója az Intézményellátó
Kft. munkatársainak segítségével
szállított el a hulladéklerakó helyről. Kérjük, fokozottan ügyeljenek
környezetükre, köszönjük!
Közfoglalkoztatási program kere-

tében folytattuk Mezőtúr rossz állapotú járda szakaszainak felújítását
így október hónapban a Széna úton
és az I. úton összesen 40 méteres
szakasz került felújításra.
Gondnok / Karbantartó munkakörben munkavállalók jelentkezését várjuk fényképes önéletrajzzal
az intezmenyellato@mturiellato.hu
e-mail címen, vagy telefonon a
0656350037-es telefonszámon.

2022. október 21.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot
hirdet házmesteri munkakör
betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő (napi 4 óra)
A munkavégzés helye: Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ellátandó feladatok:
- Városháza bejáratainak nyitása,
zárása, riasztórendszer aktiválása;
- Városháza épülete üzemeltetési
feladatainak ellátása
- A Városháza udvarának rendben
tartása (fűnyírás, sepregetés, hóeltakarítás, lombtakarítás)
- raktárból való pakolás, a raktár
rendbe tartása,
- rendezvényekre bútorok, szavazófülke, urna, szék, stb. elrakása, áthordása,
- költözködésnél (irodai) bútorszállítás, pakolás,
- szeméttároló kukák ellenőrzése,
rendben tartása;
- a Városháza épületében felmerülő, szakmai feltételekhez nem
kötött karbantartói feladatok ellátása (pl. zárjvítás, vízcsapjavítás
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- minimum szakmunkás végzettség.
Előnyt jelent:
- villanyszerelői vagy vízvezeték

szerelői végzettség
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt (esetleg annak
másolata vagy az igénylésről szóló
igazolás),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázati eljárásban részt vevők a
pályázati anyagát megismerhessék,
A munkakör 2023. január 1.
napjától tölthető be.
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. november 30.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat postai úton (Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér
1.), illetve személyesen (Titkárság
I. em. 7. ) is benyújtható.
A borítékon fel kell tüntetni a
„Házmesteri pályázat” jeligét.
A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírás a www.
mezotur.hu honlapon megtekinthető.
A pályázattal kapcsolatosan
Biriszló Beáta hatósági osztályvezető ad további felvilágosítást a
06-56/551-929-es telefonszámon.
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ÁLLÁSBÖRZE- ÉS INFORMÁCIÓS FÓRUM
GINOP 5.2.1-14-2015-00001 IFJÚSÁGI GARANCIA
RENDSZER

Ezúton tisztelettel meghívjuk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
szervezésében a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia
Rendszer kiemelt program keretében megrendezésre kerülő
Állásbörze- és Információs Fórumra.
A rendezvény helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya,
5400 Mezőtúr Rákóczi u. 3. Időpontja: 2022. november 04. (péntek) 9:00 óra
Az igénybe vehető szolgáltatások:
- Aktuális állásajánlatok bemutatása
- Támogatási lehetőségek ismertetése
- EURES tanácsadás
PROGRAM:
9:00 - 9:15 MEGNYITÓ – Köszöntőt mond Herczeg Zsolt
országgyűlési képviselő, a rendezvényt megnyitja Rácz Péter
Béla járási hivatalvezető
9.15 - 12.00 MUNKÁLTATÓK ÉS ÁLLÁSKERESŐK SZEMÉLYES
TALÁLKOZÁSA, ÁLLÁSKÖZVETÍTÉS
A rendezvény sajtónyilvános.
A projekt az Észak-magyarországi, az
Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Déldunántúli régiókban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban részesül.

www.mezotur.hu

Hírek/Önkormányzat/Hivatal/E-Ügyintézés/Turizmus/Közérdekű
adatok/Orvos, Gyógyszertár, Védőnők... és még sok más
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A
Mezőtúri
Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár a
NÉPMESE NAPJA alkalmából
a 17. mesemondó versenyét
rendezte meg Benedek Elek
születésnapján, szeptember
30-án. A megmérettetésre a
kistérség általános iskolás
korú tanulóit vártuk.

mezőtúr és vidéke

Nem feledhetjük népmeséinket
Mesemondó verseny 2022.

72 gyermek nevezett a kistérségből, sajnos néhányan betegség
miatt nem tudtak eljönni. Érkeztek
versenyzők Mezőtúrról, Túrkevéről, Kétpóról.
Minden korosztályban 2 fős
szakmai zsűri hallgatta meg és értékelte a mesemondókat. Az alsó
tagozaton minden évfolyam külön
versenyzett, a felső tagozatosok egy
csoportba kerültek.
A zsűri tagjai voltak: Varga
Katalin, Major Mihályné, Matló
Fruzsina, Tiba Mihályné, Némethiné
Tolnai Edit, Busi Erzsébet, Szöllősi
Ilona, Nyíri Lajosné, Kovács Sándorné, Kun Mária.
Köszönjük szépen a zsűritagok
munkáját!
Köszönjük szépen a Krónika
Könyvesbolt különdíj felajánlását
Csehné Takács Anette Paulának.
A jók között a legjobbak, vagyis
az első, második, harmadik helyezettek és különdíjasok könyvjutalomban részesültek, illetve meghívást kaptak az október 9-én tartandó Mesegálára, amelyen újra
elmondhatták a meséiket.
A Mesegálára nem csak őket,
hanem mindenkit szeretettel vártunk. A mesék mellett Tücsökszabi
szórakoztatta a közönséget zenés
műsorával.

Petőfi Sándor Általános Iskola,
felkészítője-Kovácsné Szécsi Mária
3. helyezett-Bíró Zsuzsanna, Szent
István Katolikus Ált. Isk.
felkészítője-Varga Tímea
Különdíjas: Veres Alma Zselyke,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola, felkészítője-Kovácsné
Szécsi Mária
3. osztály
1. helyezett-Bíró Tamás, Túrkevei
Petőfi Sándor Általános Iskola,
felkészítője-Szabó Tünde
2. helyezett-Debreczeni Andrea,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola, felkészítője-Szabó Tünde
3. helyezett-Vad Gábor, Túrkevei
Petőfi Sándor Általános Iskola,
felkészítője-Forgács Marianna
Különdíjas: Busi Antónia Piroska,
Szent István Katolikus Ált. Isk.
felkészítője-Enyedi Beáta, Pappné
Beke Melinda
4. osztály
1. helyezett-Kapás János István,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola, felkészítője-Hollósiné Varga
Ilona
2. helyezett-Nagy Blanka, Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája, felkészítője-Bíró Éva
3. helyezett-Muraközy Kinga,
Mezőtúri Református Kollégium
Általános Iskolája, felkészítője-Bíró
Éva
Különdíjas-Ratkai Luca Fanni,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola, felkészítője-Hollósiné Varga
Ilona

A Mesemondó verseny
helyezettjei:
1. osztály
1. helyezett-Kókai Amira Zara,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola,felkészítője-Deák Ildikó
2. helyezett-Kovács Zétény
Csenger, Kaszap Nagy István Ref.
Ált. Isk. és Óvoda Kétpói
Tagintézménye , felkészítője-Papp
Andrea
3. helyezett-Geszti Zsolt, Mezőtúri
Általános Iskola és AMI Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolája,
felkészítője-Orosz Klaudia
Különdíjas-Torkos Dorka
Tamara,Mezőtúri Általános Iskola
és AMI Kossuth Lajos MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolája, felkészítőjeOrosz Klaudia, Pálinkás TamaraFejes Nóra, Mezőtúri Általános
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Iskola és AMI Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolája, felkészítőjePeténé Bárdos Erzsébet

2. osztály
1. helyezett-László Ágoston, Szent
István Katolikus Ált. Isk.
felkészítője-Varga Tímea
2. helyezett-Faragó Adél, Túrkevei

Felső tagozat
1. helyezett-Rácz Nóra Brigitta,
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola,felkészítőjeBánné Gaudi Éva
2. helyezett-Nagy Botond,
Mezőtúri Református Kollégium
Ált. Iskolája, felkészítője-Bujda
Lajosné, Busi Gyöngyi
3. helyezett-Rafael Zsaklin,
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, felkészítőjeBánné Gaudi Éva
Különdíjas-Cser Noémi, Mezőtúri
Református Kollégium Ált. Iskolája,
felkészítője-Fodorné Vajai Krisztina
-Boros Martin Patrik, Kaszap Nagy
István Ref. Ált. Isk. és Óvoda
Kétpói Tagintézménye ,
felkészítője-Csontos Mónika
Gyermekkönyvtárosok
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Olvasói levél: Szeretlek, Mamika!

A tulajdonos feladata a gallyazás,
de az E.ON is elvégzi a munkát

„Tudom, hogy meghaltál, de nem
hiszem, még ma sem értem én; hogy
pár kavics mindörökre bezárhat, hogy
föld alatt a hazád és a házad, ugyan
hogy érteném.” (Szabó Magda – Elégia
– Béke-sziget)
Megtört szívvel tudatjuk, hogy mindenki Évike nénijének, Éva mamának, vagy ahogy sokan ismerték,
Hőgye Istvánnénak 2022. szeptember
27-én örökre megállt a szíve és megszűnt többé dobogni.
Mikor reggelente kiléptem a szobám ajtaján, keserű kávéillat lengte már
be az egész házat. Reggel 6 órától szinte minden nap talpon volt. Főzte a
kávét, bekapcsolta a tévét, ült a fotelban a megszokott régi köntösében, és
nézte a híreket. Szerette tudni, mi van a nagyvilágban, de sosem politizált.
Amikor olyas valakivel beszélgetett, aki esetleg más véleményen volt, mint
Ő, mindig egyetlen kérdést tett fel: Igen? de a válasz már nem kötötte le, és
inkább másra terelte a szót. Nem izgatta, ha valaki nem értett vele egyet.
Egy esős hétfőn azonban megváltozott minden. A kávé nem csordogált a
régi kávéfőzőből, a megszokott illat nem lengte be a régi házat, és az ismerős csoszogása sem csendült fel…
Drága Mamika! Tudd, hogy ma már mindent értek. Mindent azért csináltál, hogy előbbre vigyél minket. Azt gondoltam, nem beszéltük egymás
szeretet nyelvét, hogy nem ismertél engem igazából. De eközben nem
figyeltem fel arra, hogy egymás ösztönző nyelvét viszont annál inkább
beszéltük. Elég volt egyetlen megjegyzésed bármire, ami velem volt kapcsolatos, és már megvolt a megoldásom, már tudtam, hogy mit fogok
másképp csinálni. Talán pontosan azért voltál velem ennyire szigorú, mert
így a leghelyesebb irányba tudtál fordítani engem. Olyan embert neveltél
belőlem, aki nem kesereg, hanem keresi a megoldásokat, százával. Aki
nem pihen, mert Te sem pihentél szinte sosem.Nem tudtál megállni egy
percre sem, mindent egyedül akartál megoldani. Egyedül járkáltál a padlásra azon a vékony lépcsőn, egyedül cseréltél tetőcserepet, egyedül mentél
vásárolni, felástad a kertet – istenem, olyan csodálatos kertet rendeztél be
magadnak, amiről én csak álmodoztam. Mikor elfáradtál, ücsörögtél a
kertben, és azon gondolkoztál, mit fogsz csinálni, ha egy kicsit erőre kaptál. Ha tudtad, hogy leutazunk Hozzád, már egy héttel az érkezésünk előtt
bevásároltál, főztél, fagyasztottál, készültél és tetted mindezt azért, hogy a
legtöbbet adhasd nekünk.
A magad ura voltál, teljesen. Nem voltál hajlandó másokhoz alkalmazkodni, és én ugyan ilyen lettem. Erős, határozott, makacs nő. És mára
megértettem: A legerősebb nő nevelt engem, aki talán a legjobban ismert
ezen a világon, és most ugyanolyan erős vagyok, mint Te.
Hálás vagyok neked mindenért, amit csak erődből és sokszor azon felül
adni tudtál nekem. A sokszor kimondatlan szó váljék most kimondottá:
szeretlek Mamika!
Köszönöm mindenkinek, aki csak egyszer is rámosolygott élete során és
ezzel is megdobogtatta szerető szívét.
Halász-Szabó Klaudia

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
célja a szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak
támogatása. A részletes kiírást olvashatták előző lapszámunkban és a mezotur.hu oldalon. Az elmúlt évek
ösztöndíjprogramjainak köszönhetően közel 500 mezőtúri tanuló, összességében több mint 37 millió forint
támogatásban részesülhetett. HATÁRIDŐ:
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Az OPUS Titász Áramhálózati
Zrt. felhívja a figyelmet a villamos
hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő,
akár elszáradt, fák, bokrok eltávolítására, a fák gallyazásának
elvégzésére.
A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság,
veszélyes helyzetek elkerülése és
az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.
A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a
teljes növényzetet az ingatlantulajdonosoknak kell rendszeresen
megfelelően gondoznia, hogy azok
a vezeték, biztonsági övezetének
határát, illetőleg az adott feszültségszintű vezetékekre vonatkozó
veszélyzóna határát ne közelítsék
meg.
Kérjük, hogy az élet-, baleset- és
vagyonbiztonság érekében az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt
a feladatot elvégezni!
A vezetékek által érintett kül- és
beltéri ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg a
növényzet mérete és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges
intézkedéseket.
Kérjük, hogy a hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb
növényzet gallyazása, eltávolítása
előtt- az élet-, baleset- és vagyon-

biztonság érdekében- egyeztessék
az elvégzendő feladatokat és azok
végrehajtási feltételeit az OPUS
TITÁSZ Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!
Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos
a feszültségmentesítés elvégzése és
a szakfelügyelet, melyet az OPUS
Titász Áramhálózati Zrt. elvégez,
illetve térítésmentesen biztosít.

Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. régió-központ
címe, elérhetősége:
Szolnok régióközpont 5000
Szolnok, Verseghy utca 3. (56)
506-131.
Kérjük az ingatlantulajdonosok
együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamos-energia ellátás
minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen és azt ne
zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények
által előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.

A villamoshálózat alatt és
közelében kizárólag alacsony
növésű fafajták telepítését és
megtartását javasoljuk.
(felhívás alapján)
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Fradi Suliga Mezőtúron

A 2022/2023. tanévben először
rendezi
meg
a
Ferencvárosi TC a Fradi
Suligát vidéken is nemzetközi
mintára.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 12 iskola kapott meghívást erre
a programra. Köztük van a mezőtúri Szent István Katolikus Általános
Iskola és Óvoda is. A felsős diákokból kiállított csapatok hat fordulón
vesznek részt a tanév folyamán.
Megtiszteltetés iskolánk számára,
hogy a második fordulót mi rendezhettük meg 2022. október 3-án, a
városi sportcsarnokban. Minden
fordulóban két labdarúgó mérkőzést játszanak a gyerekek, valamint
4 workshopon vesznek részt a Fair
Play, a drogprevenció, a bűnmegelőzés, a környezetvédelem, az
egészséges életmód, a balesetvédelem témakörében. A programokon
végig velünk van a Fradi Sas is.A
fordulók között a csapatok különböző közösségi tevékenységet
végeznek, melyekért ugyanúgy
pontokat kapnak, mint a mérkőzésekért. A győztes csapat 2023. júniusában a Groupama Arénában
játszhatja le a döntőt.
A mezőtúri forduló igazán színvonalasra sikerült, hiszen a csapatok egységes mezekben jelentek
meg és minden csoportot önkéntes

2022. október 21.

„ Kinyílt a bazsarózsa…”

Telekis diákok kísértek végig a nap
folyamán. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Csábi József egykori
magyar válogatott labdarúgó és
városunk polgármestere Szűcs
Dániel is. A fenntarthatósági fejlődés workshopját a mezőtúri Plastik
Re-Produkt Kft képviseletében
Nagy Kriszta tartotta a közel 150
gyermeknek nagyon magas színvonalon.
A csapatok nem mentek el üres
kézzel, hiszen ajándékokkal kedveskedtünk nekik és frissítőt is biztosíthattunk.
Ahhoz, hogy mindez így megvalósuljon köszönetet mondunk a
Príma Nyomdának, Túrszol Kft,.
nek Derby-Túr Kft-nek, a Szent
Flórián Pékségnek és iskolánk labdarúgó-edzőjének és a Mezőtúri
AFC játékosának, Török Imrének.
Támogatásukkal rengeteg gyereknek szereztek örömteli pillanatokat, maradandó élményeket.
Azt tapasztaljuk, hogy a Fradi
Suliga túlmutat az egymás közötti
mérkőzéseken. Kiváló közösségfejlesztő ereje van nemcsak egyegy csapaton belül, de a különböző települések gyermekei és pedagógusai között is.

Remekül indult a szeptember a telekis diákok kis csoportjának. Zenészekkel, dalosokkal Erdélyben, a homoródalmási Barlangfesztiválon jártunk.
Bár az eső szinte végig esett, tervezett túráink elmaradtak, mégis
maradandó élményekkel tértünk
haza. Három fellépésünk volt,
melyeken folyamatosan élveztük az
ottaniak érdeklődését, szeretetét.
Kitüntetve éreztük magunkat, hogy
kis csapatunkat Berci bácsi és
Irénke néni még 25 év távlatából is
milyen nagy szeretettel fogadta
saját otthonában. Köszönthettük a
84 éves Emma nénit a korábban
tőle tanult dalokkal. Sőt, kiérdemeltük, hogy a „pap bácsi” bizalommal
ránk bízta a parókiát, azaz meghívott minket, és ott próbálhattunk a
másnapi fellépésre. Mosolyogva
engedélyezte az általunk összeállított (a vége kissé pikánsra sikeredett) dalcsokor változtatás nélküli
előadását a templomban.

Minden igényt kielégítő vendéglátásban volt részünk a helyi önkormányzat jóvoltából!
De, megtapasztalhattuk azt is,
hogy közel 500 km-re a határtól
milyen nagyon, de nagyon szépen
beszélik még mindig a magyar nyelvet!
Az utazás támogatásokkal valósulhatott meg, amit ezúton és itt is
szeretnénk megköszönni a szülőknek, a Karcagi SzC-nek, Mezőtúr
Város Önkormányzatának, Kovács
Attilának (TEKE) Nagypál Zsoltnak.
Köszönjük
Pali
bácsinak(
Viszkok Pál), hogy „beugró „ sofőrként segítette utazásunk megvalósulását, Edit néninek, aki nemcsak
hangjával, de anyáskodó gondoskodásával is támogatott minket!
Külön köszönet a szervezésért,
felkészítésért a „fáradhatatlan”
Kugyela Anna tanárnőnek és Tuba
Ferenc tanár úrnak.
Lilla, Nati, Zsófi, Sándor, Dani,
Kristóf, Ákos és Norbi

Példamutató becsület!

Lantai Laura
Fotó: 1. beküldött fotó, 2. Jenei József

A dévaványai Dávid István október 6-án Mezőtúrra érkezett és
elveszítette a pénztárcáját. Az erszényben az eset idején éppen
nagy összegű készpénz és két bankkártya is volt. Kétségbeesése
hamar eluralkodott rajta, de szerencsére a kipottyanó tarsoly megtalálójának helyén volt a szíve. A volt ÁFÉSZ áruház helyén lévő
emeletes kínai üzletben dolgozó Pályi Ilona hiánytalanul átadta a
tárcát tulajdonosának és nem fogadott el semmit cserébe, nagy
rábeszélés után csupán egy üdítőt.
Dávid István ezúton szeretné megköszönni a jócselekedetet és
hosszú, boldog egészséges életet kíván Ilonának, aki a gondterhelt
pillanatban nagy megkönnyebbülést és mosolyt hozott becsületes,
önzetlen viselkedésével.
Kakuk Móni

2022. október 21.
Szeptember 14-én 30 fővel
kirándulásra indult klubunk,
ahol felejthetetlen kulturális
élményekkel és történelmi
ismeretekkel gazdagodtunk.
Élményeink és ismereteink
töredékeit szeretném az olvasókkal megosztani, azokkal a
klubtagokkal, akik nem tudtatok részt venni – esetleg
érdeklődést felkelteni – ha
netán nem jártatok arra.
El kell mondjam, nekünk óriási
szerencsénk van a kirándulások
tervezésével, szervezésével, lebonyolításával, mert a klubvezetőnk
Gellért Edit született idegen- és tárlatvezető, azon kívül megszállottja
a történelmi és kulturális értékeink
felderítésének, megismertetésének.
Ezért mi mire a helyszínre érkezünk, már előző klubon, meg
útközben is folyamatos ismertetőt
kapunk a látnivalókról – képanyagokat is bemutatva, és a történelmi
hátteret ismertetve – nagyon
köszönjük.
Első állomásunk a Péceli Ráday
kastély volt, ahol sok látnivalóban
és tartalmas, esetenként humoros
tárlatvezetésben részesültünk –
nagyon élveztük, jól éreztük
magunkat. Ráday Pál tulajdonába –
hitvese, Kajali Klára hozományaként került a birtok. A kastély bútorait a II. világháború és az 50-es
évek
után
széthurcolták.
Napjainkra nehezen tudták egy
részét összeszedni, visszavásárolni,
ill. újra legyártatni. Az államosítás
után MÁV-kórház működött benne,
a csodálatos freskókat nehezen tudták megmenteni. A kastély, melyet
különleges freskókkal díszítettek,
és napjainkra csak részben sikerült
felújítani, 250 évvel ezelőtt tudósok, írók találkozó helye volt.
Gyakran tartózkodott itt Kazinczy,
Vörösmarty, Szemere Pál, Kölcsey,
de itt töltötte mézesheteit Jókai és
Laborfalvi Róza.
A napjainkban látható épület
elődjét, amely egy kisebb méretű
kúria volt, a református középnemes Ráday Pál építette. II. Rákóczy
Ferenc diplomatája, titkos kancellárja, majd a szabadságharc bukása
után a hazai protestánsok vezéralakja volt. Fia – Gedeon, már nem
vállalt szerepet a politikai életben.
Barokk kastéllyá bővítette és kulturális központtá tette a péceli családi
rezidenciát.
Remek tárlatvezetés mellett csodálhattuk meg a könyvtártól a
konyháig, a hölgyek és férfiak
részére kijelölt lépcsőkig a kastélyt.
Ráday Gedeon életét a nemzeti

mezőtúr és vidéke
A Henry Dunant klub kirándulási élménye
Pécel – Isaszeg – Gödöllő –Máriabesnyő

művelődésnek áldozta. Híres könyvtárat gyűjtött össze. Könyveivel és
tanácsaival támogatta az írókat,
művészeket. Érdeklődése elsősorban a magyar múlt felé irányult. A
régi magyar könyveket Erdélytől
Pozsonyig kerestette. A magyar
tudósok képeiből, történelmi arcképcsarnokot gyűjtött. Az apjától
örökölt 300 kötetes könyvtárat
kibővítette enciklopédikus jellegű,
valamennyi tudományágat felölelő
4650 műből álló 14 ezer kötetre
növelte. 46 ősnyomtatvány, több
száz antikva és nagyértékű bibliai
gyűjtemény van. 1861-ben a könyvgyűjtemény megvétel útján a budapesti
Református
Teológiai
Akadémia tulajdonába került. Így a
jelentősnemzeti könyvművészeti
értéket képviselő gyűjtemény közgyűjteménnyé vált, s Budapesten, a
Ráday u. 28-ban megtekinthető és
ma is kutatható.
A kastély csodálatos dísztermében az akusztika megtapasztalására egy közös éneklést is tartottunk.
A díszteremben ma esküvőket,
koncerteket tartanak.
Az isaszegi Falumúzeumban az
időutazás, kedves gyermekkori tárgyi emlékek felidézését tette lehetővé. Megható volt együtt látni a falu
életét, múltját bemutató helytörténeti gyűjteményt. Nagyon lelkes
tárlatvezetőhöz volt szerencsénk,
aki maga is gyűjtőként vett részt a

kiállítás létrehozásában.
A gyűjtemény 1967-ben nyílt
meg a falu régészeti, történeti és
néprajzi emlékeiből. A gyűjtést már
1880-as években megkezdte a falu
fiatal tanítója, akinek szívügye volt
a múlt történetét, emlékeit megőrizni, lehetőséget adni a későbbi
tudományos kutatáshoz. A tanítókorai halála miatt a múzeum létrehozása elodázódott, míg nem a falu
hentese (jómódú ember) követője
lett a tanítónak. Sok-sok emléktárgyat, iratot gyűjtött az isaszegi csatáról, a falu életéből, ásatásokat is
végeztek és értékes leletekre bukkantak.

1949-ben az isaszegi csata 100.
évfordulójára iskola-múzeumot
rendeztek be a gyűjteményből,
később egy roggyant, vertfalú házat
újítottak fel a lakosok összefogásával, ami 1982-re fel is épült.
Megható élmény volt az időutazás a
régmúltba és az isaszegi csata élethű megjelenítése a terepasztalon.
Jócskán elidőztünk volna még, de
várt bennünket a gödöllői progra-
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munk.
A gödöllői Királyi kastélyt –
Grassalkovich-kastélyt szinte mindenki többször látta, de úgy tűnik
mégsem elégszer. Most is több felújított szobát tekinthettünk meg.
Már 30 szoba eredeti szépségében
pompázik. 1867-ben a magyar
állam koronázási ajándékként a
kastély használati jogát I. Ferenc
József és felesége Sissi királyné
részére adományozta. A kastélyt
Grassalkovich I. Antal építette a 18.
sz-ban, mely az ország legnagyobb
alapterületű barokk kastélya. A kastély 136 helyiségből állt, amiben
103 lakószoba. A királyi lakosztályokra a kifinomult ízlés és a kényelemre törekvés volt a jellemző.
Csodálatos nemzeti értéket láthattunk, sokat hallottunk a Sissi kultuszról. A királyi család főleg
tavasszal és ősszel tartózkodott itt,
szerették a nyugalmat és a csendet.
Sissi, ha társaságra vágyott, lovasversenyeket,
agárversenyeket,
vadászatot rendezett. A látott gyönyörű környezetbe bele tudtuk
képzelni a királyi család életvitelét.
A kastély parkját kellemes sétával
bejártuk, s pihenésként „királyi”
módra teáztunk, kávéztunk.
Utolsó programunk Máriabesnyőnvolt, ahol megcsodáltuk a
nevezetes kegyhelyet, a pompájában gazdag búcsújáró templomot.
A magyarországi kegyhelyek között
a második leglátogatottabb zarándokhely. Itt található az ország legkisebb kegyszobra – a 10 cm-es
Loretoi Mária-kegyszobor, melyet
fekete cédrusfából faragtak ki. A
helyi fiatal kapucinus szerzetestől
részletes tájékoztatást kaptunk a
templom építésének legendástörténetéről, a múltbéli és jelenlegi szerzetesi életről.
Grassalkovich Antal építette a 17.
sz-ban a Szent Szűz tiszteletére. A
hazánkban egyedülálló kétszintes
barokk kegytemplom és kolostorépület a szépséges természeti környezet ölelésében rendkívüli látványosság volt részünkre is.
Ezen a kiránduláson is felejthetetlen számunkra a sok tartalmas
élmény. Kellemes és jó volt az
együtt töltött idő a klubtársainkkal,
a társklubokból csatlakozókkal,
érdeklődőkkel. Gellért Edit klubvezetőnek még egyszer köszönjük a
remek szervezést, és a hasznos úti
információt a látottak jobb megértéséhez.
Szamosfalvi Imréné
klubv. helyettes
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