
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XCIV. évfolyam 22. szám 2022. november 4.

  Hírek a Centerpályáról                                                             7. old.

 A kő maradt                                                                              5. old. 

 Dédike rózsája                                                                          4. old.

  60 db fát ültetnek Mezőtúron a Városfa program keretében      11. old.  

  A demencia, mint népbetegség                                                       9. old.

  Az Országos Bajnokságon is remekeltek a mezőtúri lovasok      8. old. 

Átadták a városi elismeréseket október 23-án 

„Az elismerés mindig jólesik, de a szülővárostól kapott a legbecsesebb.”

A Városháza dísztermében sokan 
gyűltek össze október 23-án, a 
városi megemlékezést követően. 

Mezőtúr Város Önkormányzata 
Nemzeti ünnepünk alkalmával 
városi díjakat, kitüntetéseket ado-
mányozott, melyekről a szeptem-
ber 29-ei ülésén a képviselő-testület 
döntött. Az elismeréseket Mezőtúr 
Város polgármestere, Szűcs Dániel 
adta át.

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete posztumusz „Mezőtúr 
Város Díszpolgára” díjat adomá-
nyozott Dr. Spett Ernő részére, 
melyet fia, Spett Ernő vett át. 

Dr. Spett Ernő Mezőtúron szüle-
tett 1878. június 22-én. 1905-ben, 
27 éves korában választották meg 
első ízben mezőtúri polgármester-
nek, amely tisztet 1910-ig töltött be, 
ezután a Mezőtúri Takarékpénztár 
igazgatója lett. 1914-ben az I. világ-
háború kitörésekor önként vonult 
be katonai szolgálatra. 1918 decem-
berétől 1921 májusáig Szolnok 

város polgármestere volt, 1921 nov-
emberében pedig másodízben 
választotta polgármesterévé Mező-
túr lakossága, később vármegyei 
képviselő. Nevéhez fűződik az 
Erzsébet-liget rendezése, a sportte-
lep, villanytelep, vágóhíd, városhá-
za és a Kossuth tér építése, rende-
zése, Tűzoltólaktanya, I. világhábo-
rús emlékmű, posta, jéggyár, 
Tüdőgondozó, számtalan iskola 
létrehozása, hajózható Berettyó, 
kikötő a közúti hídnál. 

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Mezőtúr Városért” díj-
jal tüntette ki Herczeg Zsoltot 
munkássága elismeréséül.

Herczeg Zsolt 2010 októberében 
indult a polgármester választáson, 
amit megnyert. Közel 10 milliárd 
forint fejlesztés valósult meg a 
városban vezetésének ideje alatt. A 
MAFC Sportegyesület elnökségé-
nek több mint tizenöt éve tagja. 
2017-ben Áder János köztársasági 
elnök úrtól Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztje kitüntetést kapott. 
2019-ben a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkor-mányzat által ado-
mányozott „Év polgármestere” díj 
nyertese, 2021-ben Mecénás kate-
góriában KÓTA díjat kapott. A 
kitüntetéshez szívből gratulálunk! 

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Mezőtúr Városért” díj-
jal tüntette ki Dr. Borgula Ilona és 
Dr. Gecov Kosztadinov Krsztiót 
munkásságuk elismeréséül.

Az orvos-házaspár egy-egy 
emberöltőt dolgozott Mezőtúr és 
térségének a lakosaiért. Alapos 
szakmai tudásuknak és hallatlan 
emberségüknek köszönhetően 
városunkban nagy köztiszteletnek 
örvendenek. Dr. Borgula Ilona 
„Summa cum laude” minősítéssel 
végzett a SOTE-en. A mezőtúri 
Városi Kórházban, 1991. év végéig, 
nyugdíjba vonulásáig végezte oda-
adó gyógyító munkáját. A csecse-
mő - és gyermekgyógyász, kórházi 
neonatológus főorvos osztályveze-

tőként fejezte be pályafutását. 
Főállása mellett hosszú ideig isko-
laorvosként is tevékenykedett. 

Dr. Gecov Kosztadinov Krisztió 
Bulgáriában született, fiatalon 
került hazánkba. A bolgár nagykö-
vetség ajánlatára került Mezőtúrra. 
A Városi Kórház sebészeti osztá-
lyán helyezkedett el. Sebészként 
biztos kézzel és egyre nagyobb 
tudással rendelkezett, ezért más 
városokból is egyre több gyógyulás-
ra váró kereste fel. Sebészeti terüle-
ten végzett eredményes munkája-
ként kapta meg a főorvosi kineve-
zést. Nyugdíjazása után is dolgo-
zott a szakrendeléseken. Szomorú 
tény, hogy az ügyeletben kapott 
infarktusa és azt ezt követő élet-
mentő beavatkozás után volt kény-
telen orvosi hivatását befejezni. A 
kitüntetéshez szívből gratulálunk! 

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Mezőtúr Város 
Szolgálatáért” díjat adományozott 
Uzsoki Jánosné részére.
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Uzsoki Jánosné több, mint öt 
évtizede végzi szolgáltató tevé-
kenységét Mezőtúr város és térsége 
érdekében.

1971-ben férjhez ment, férjével, 
Uzsoki Jánossal együtt vezették a 
mezőtúri fényképész szövetkeze-
tet, hogy a város lakóinak szolgála-
tára legyenek. Két fiúk született, 
együtt folytatták családi életüket, és 
hivatásuk felépítését. Talán nincs is 
Mezőtúron és a környező települé-
seken olyan család, akiknek nem 
örökítette meg egy-egy boldog, 
örömteli eseményét, pillanatát, 
hogy megőrizze azt nekik, és az 
örökkévalóságnak a róluk készített 
fotóival. A kitüntetéshez szívből 
gratulálunk! 

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Mezőtúr Város 
Szolgálatáért” díjat adományozott 
Dr. Bándy Éva részére.

Általános orvosként végzett, 
majd a korabeli kihelyezések szel-
lemében Moldvába, Botosányba 
került, ahol 6 évig dolgozott kór-
házban és körzetben. Az 1989-es 
eseményeket követően Eszter-
gomba, majd Békéscsabára került. 
1990-ben Anaesthesiológiai, bel-
gyógyászati, majd kardiológiai 
szakvizsgát tett. Békéscsabáról dr. 
Csellár Zsuzsanna hívására jött 
Mezőtúrra. A szakmai kapcsolatok 
révén (Szolnok, Szeged, Debrecen, 
Budapest) a betegek ellátása 
teljeskörű. Doktornő meglátása 
szerint ez a sokszínű Berettyó parti 
város lelkes, művészlelkű lakói 
igazi itthon érzést adnak számára. 
A kitüntetéshez szívből gratulá-
lunk!

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Az Év Mezőtúri 
Vállalkozása” díjat adományozott 
a Hermann Mezőtúr Kft. részére, 
melyet Kenyeres Tibor ügyvezető 
vett át.

A jelenlegi Hermann Mezőtúr 
Kft. 2008-ban alakult meg. A cég 
100 %-ban magyar magántulajdon-
ban lévő vállalkozás. Fő tevékeny-
ségi körük acélalkatrészek galvani-
kus fémbevonása,  vegyi barnítása, 
valamint cink- nikkel bevonat 
készítése. Az elmúlt években hazai 
szinten sikerült az egyik legna-
gyobb felületkezelő vállalattá válni-
uk, így már nagyobb vállalatokat 
(Claas Hungária Kft., Knorr-Bremse 
Kft.) is tudhatnak az ügyfeleink 
között, és az elkövetkező években 
szeretnék ezeknek a számát növel-
ni. Jelenleg 11 gyártó soron 90 főt 
alkalmaznak. 2021-ben árbevételük 

elérte a nettó 1 milliárd forintot. 
Nem csak megrendelőivel, hanem 
kollégáival, beszállítóival, alvállal-
kozóival is kitűnő kapcsolatot ápol. 
Lehetőségeikhez mérten támogató-
ként is számíthat a Kft-re a város.

A kitüntetéshez szívből gratulá-
lunk!

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Mezőtúr Sportjáért” 
díjat adományozott Kontra Imre 
részére.

Kontra Imre a hetvenes évek 
közepén a kézilabda után a 
skeetlövészettel kezdett el foglal-
kozni. A meglehetősen költséges 
sportág támogatója akkor a honvéd-
ség volt. A 10 cm átmérőjű 
bituminkorong levegőben való elta-
lálása sok gyakorlást igényelt. 
Kontra Imre tagja volt az 1983-ban 
Magyar bajnokságot nyert mezőtúri 
csapatnak. 1984-ben a Szabó Lajos 
SE csapata új országos csúccsal 
nyerte meg a Mezőtúron rendezett 
nemzetközi versenyt, amelynek 
szintén tagja volt. 1986-ban a Brnói 
Granpi Prix skeetlövő versenyen a 
nemzetközi mezőnyben bizonyítot-
ta felkészültségét. A mezőtúri hon-
védség megszűnésével egyre nehe-
zebbé vált a sportolók sorsa. Ennek 
ellenére 1994-ben Kontra Imre meg-
nyerte a Vasvári Pál emlékversenyt, 
és a győztes mezőtúri csapat tagja-
ként is felállhatott a dobogó legma-
gasabb fokára. Jelenleg is azon dol-
gozik, hogy egy új lőtér jöjjön létre 
és a szép mezőtúri sikerek vissza-
térjenek. A kitüntetéséhez szívből 
gratulálunk.  

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Mezőtúr Kultúrájáért” 
díjat adományozott a Mongol-
Agrár Zrt. Népdalkör részére. A 
díjat  Seres Attiláné művészeti 
vezető vette át.

A népdalkör 1972-ben alakult. 
Kávási Sándor karnagy 7 évig vezet-
te a csoportot. A következő 7 évben 
Bozsó László karnagy irányította a 
létszámában megszaporodott nép-
dalkört. 1986 óta a mai napig Seres 
Attiláné a művészeti vezető. Őrzik, 
éneklik Mezőtúr és környéke nép-
dalkincsét, a Kávási Sándor által 
gyűjtött népdalokat. A Mongol-
Agrár Zrt. Népdalköre évtizedek 
óta aktívan járul hozzá a város kul-
turális fejlődéséhez. Egymást segí-
tő, példaértékű közösség, akik kivá-
ló kapcsolatot ápolnak a megyén 
belüli, illetve kívüli csoportokkal is. 
A kitüntetéséhez szívből gratulá-
lunk.

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Mezőtúr város jó tanu-
lója, jó sportolója” díjat adomá-
nyozott Major Regina részére.

Major Regina 7. osztályos gimna-
zista tanuló a Mezőtúri Református 
Kollégium gimnáziumi 8 évfolya-
mos képzésén. Regina több sportág 
kipróbálása után 2021. márciusá-
ban kezdte el az Akrobatikus 
Fitnesz- és Látványtánc elsajátítását 
a Mátrix Fitness Sportegyesületnél, 
eleinte Gyomaendrődön, majd 
Mezőtúron. 2021. júniusától kezd-
ve, illetve jelenleg is egyedüli ver-
senyzőként képviseli a Nemzetközi 
Táncversenyeken és Országos 
Bajnokságokon Mezőtúr városát. A 
kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Az év mezőtúri sporto-
lója” díjat adományozott Mester 
Zalán Lajos részére.

Mester Zalán Lajos a Mezőtúri 
Református Kollégium tanulója, 9. 
évfolyamon. Az osztályközösség 
meghatározó része, központi figu-
ra. Zalán a Mezőtúri Atlétikai Club 
fiatal tehetséges versenyzője. Az 
atlétikai csoport húzóembereként 
jelenik meg minden edzésen. 15 
évesen Magyarország ötös-ugró 
ranglista vezetője. Szorgalmával az 
elkövetkező években a magyar 
válogatott versenyzői közzé kerül-
het. Minden edzésen példamutató-
an kezdi meg a gyakorlatokat. 
Edzőtársaival jó kapcsolatot tart. A 
kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Kiemelkedő munkájáért 
Polgármesteri Elismerő Okle-
vélben részesül Bíró Lajosné.

Bíró Lajosné Simon Eszterként 
született 1941. április 7-én. A zené-
hez való kötődése már kisgyermek-
korban kezdődött. Az édesapjának 

volt egy citerája és nagyon szeretett 
nótázni. Bíró Lajosné ezután éne-
kelt a pávakörben, majd rövidesen 
citerán kísért. Elismerésre méltó az 
a körülmény, hogy kottaismeret 
nélkül, kizárólag hallás után sajátí-
totta el tudását. Önállóan versenye-
ken és KÓTA minősítéseken méret-
tetett meg. Sok elismerő oklevele, 4 
Nívó-díja van.Remek játékával és 
énekével kiérdemelte a KÓTA 
országos minősítésén az ezüst 
fokozatot (2003-ban Kunhegyesen), 
valamint népdalkörünk citera 
együttesével az arany fokozatot 
(1997-ben Kunhegyesen). Emellett 
Kádár Istvánnéval együtt alapítot-
ták az Újvárosi Hagyományőrzők 
Klubját. Széles-körű kulturális tevé-
kenységét sokan ismerik a város-
ban. Mindenki Pöszikéje, Pöszike 
nénije ő. Az elismeréshez szívből 
gratulálunk!

Polgármesteri Elismerő Okle-
vélben részesült Zsosa János 
kiemelkedő munkája elismerése-
ként. 

Zsosa János az Országos Mentő-
szolgálatnál a mai napig önzetlenül 
tevékenykedik a helyi és a környe-
ző települések otthoni szakápolásá-
ban és hospice ellátásában a bete-
gek és hozzátartozóik nagy megelé-
gedettségére. Megbízható és segítő-
kész, jó kedélyű, mindig pozitívan 
áll a dolgokhoz. Türelmes és 
együttérző, sokszor nem csak az 
ápolásban nyújt segítséget, hanem 
a vigaszban is a hospice tevékeny-
sége során. Kollegáival jól összedol-
gozik, munkájában megbízható. Az 
elismeréshez szívből gratulálunk!

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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2022. november 4. péntek
17:00 Beugró a paradicsomba 2D amerikai romantikus  
         vígjáték
19:30 Amszterdam 2D amerikai történelmi dráma

2022. november 5. szombat
15:00 Krokodili 2D amerikai animációs kalandfilm
17:00 Beugró a paradicsomba 2D amerikai romantikus  
         vígjáték
19:30 Black Adam 2D amerikai sci-fi akciófilm

2022. november 6. vasárnap
14:00 Tad- Az elveszett felfedező és a smaragdtábla 2D 
          spanyol animációs film
16:00 Krokodili 2D amerikai animációs kalandfilm
18:00 Halloween véget ér 2D amerikai horror, thriller

2022. november 11. péntek
17:00 Blokád 2D magyar filmdráma
19:30 Fekete párduc 2. 2D merikai akciófilm, kalandfilm

2022. november 12. szombat
15:00 Krokodili 2D amerikai animációs kalandfilm
16:00 Beugró a paradicsomba 2D amerikai romantikus  
         vígjáték
19:30 Fekete párduc 2. 3D (!) amerikai akciófilm, kalandfilm

2022. november 13. vasárnap
14:00 Tad- Az elveszett felfedező és a smaragdtábla 2D 
          spanyol animációs film
16:00 Black Adam 2D amerikai sci-fi akciófilm
18:30 Fekete párduc 2. 2D amerikai akciófilm, kalandfilm

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. 

MOZIMŰSOR „Anyu, tüntetni megyek!”

Az első ezredforduló  óta emlé-
kezik az egyház az összes elhunyt 
hívőjére,  a családok  pedig a sze-
retteikre. Azt a hetet, amelybe a 
halottak napja esik, halottak heté-
nek nevezik. A katolikusok novem-
ber 2-án tartják, ez a Mindenszentek 
napját követő ünnepnap. Magyar-
országon a halottak napja fokozato-
san vált a katolikus egyház ünnep-
napjából – általános, felekezetektől 
független – az elhunytakról való 
megemlékezés napjává. Ezen a 
héten szokás a sírok megtisztítása, 
feldíszítése és a gyertyagyújtás. A 
néphit szerint a halottak napján 
hazalátogatnak a halottak: a gyer-
tyák fényénél a „véletlenül kisza-
badult lelkecskék” újra visszata-
lálhatnak a sírba, nem kísérte-
nek, és nem nyugtalanítják az 

élőket. Sokfelé szokás volt, hogy a 
halottak számára megterítettek, 
kenyeret, sót, vizet tettek az asztal-
ra. Szeged környékén „mindön-
szentök kalácsa”, „kóduskalács” 
néven üres kalácsot ajándékoztak a 
szegényeknek. Idegenben elhunyt, 
ismeretlen földben nyugvók 
emlékére régen még máglyát is 
gyújtottak, miközben szünet nél-
kül harangoztak. Úgy vélték : “Míg 
a harang szól, a halottak otthon 
vannak.” Több helyen miközben a 
temetőben gyertyát égettek és oda-
haza is égve hagyták a lámpát, hogy 
a halottak szét tudjanak nézni.

Kakuk Móni
forrás: netfolk.hu

Halottak napi népszokások
Drága nagymamaDrága nagymama

Bárcsak neked adhatnám e virágot, Bárcsak neked adhatnám e virágot, 
de sajnos már csak rád teszem...de sajnos már csak rád teszem...

 Ezer emlékem van és ugyanennyi kérdésem.  Ezer emlékem van és ugyanennyi kérdésem. 
Szeretnéd-e azt a nőt, aki lett belőlem? Szeretnéd-e azt a nőt, aki lett belőlem? 
Most már nem veszekednénk annyit, Most már nem veszekednénk annyit, 

már régen felnőttem.már régen felnőttem.
 Imádnád a dédiket, ebben biztos vagyok.  Imádnád a dédiket, ebben biztos vagyok. 

Olyan boldogan mesélnék, mert már én is anya vagyok. Olyan boldogan mesélnék, mert már én is anya vagyok. 
Bárcsak tortával ünnepelnénk veled, Bárcsak tortával ünnepelnénk veled, 

de sajnos közénk áll a sírod. de sajnos közénk áll a sírod. 
Olyan boldog lenne mindenki, ha hallhatná a hangod!!Olyan boldog lenne mindenki, ha hallhatná a hangod!!

Nélküled még mindig oly szürke az élet.Nélküled még mindig oly szürke az élet.
Fentről látod, amiket az életben elérek.Fentről látod, amiket az életben elérek.

A legfontosabb számomra, hogy én is anya lettem,A legfontosabb számomra, hogy én is anya lettem,
Igazad volt, ők a legfontosabbak ketten. Igazad volt, ők a legfontosabbak ketten. 

Jó lenne, ha itt lennél, megünnepelnénk téged.Jó lenne, ha itt lennél, megünnepelnénk téged.
Sajnos nem lehetsz, mert elfárasztott az élet...Sajnos nem lehetsz, mert elfárasztott az élet...

Valócsik ZsaklinValócsik Zsaklin

Az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc évfordulója alkal-
mából megrendezésre kerülő városi 
megemlékezésen Szűcs Dániel, 
Mezőtúr Város polgármestere emlé-
kező beszédében felelevenítette a 
forradalom kitörésének előzménye-
it, a szovjet elnyomás szenvedő 
napjait. Kiemelte a bátor egyetemis-
ták mellett a még gyermek, tizen-
éves fiúkat, akik a harcokban életü-
ket veszítették, vagy akiket rettene-
tes kínzások után - nagykorúságu-
kat megvárva - kegyetlenül kivégez-
tek. A „pesti srácokra” a Békéscsabai 
Jókai Színház művészei, Nádra 
Kitti és Balázs Csongor is több 

ízben emlékeztek. Aki hallotta már 
előadva a Kenneth Klára, „Anyu 
tüntetni megyek” című versét, soha 
nem felejti el sorait. „Tegnap még 
selymes, szőke hajad/Simogatta 
anyai kéz…/ Ma fegyverrel a kezed-
ben/ A barikádra mész…”

A szívbemarkoló műsor után a 
kegyelet, az emlékezés koszorúi-
nak, virágainak elhelyezése követ-
kezett az 1956-os emlékműnél. 

A díszőrséget a 68-as Horgos 
Dezső területvédelmi zászlóalj 
katonái biztosították. Tisztelet a 
hősöknek!

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

1959. március 21-én, a tizen-
nyolcadik születésnapja betöltése 
után néhány nappal végezték ki 
Mansfeld Pétert. Utolsó szavaival 
is a hazáját éltette; egy, a kivégzé-
sénél jelenlévő tiszt e szavakkal 
emlékezett a leghíresebb „pesti 
srácra”: „úgy halt meg, ahogy egy 
igaz embernek kell.”
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A rózsa nem csupán a virágok 
királynője, hanem az egyik leg-
ősibb szimbólum. Szeptemberben 
a Badár Balázs konferencián Dr. 
Nagy-Pölös Zoltán néprajzkutató a 
négyszirmú rózsáról mesélt, ami 
megjelenik magyar céhiratokon, úri 
hímzéseken, festett kazettás meny-
nyezeteken, honfoglalás kori tar-
solylemezeken, és Szent László 
hermájának palástdíszítésén is. De 
eszünke juthat Szent Erzsébet 
rózsacsodája, Aphrodité szerelme 
és az is, hogy az alkímiában hét-
szirmú rózsával jelezték a bölcses-
séget. 

Salánki Anikó számára is titkos 
csodával bír a rózsa. A rózsa mutat-
ja az utat felmenőihez és 
Dédikéjéhez. Elmesélte, hogy a  
Trianon után dédszülei szülőhelyét 
Szlovákiához csatolták, de ők ebbe 
nem tudtak beletörődni, mert 
magyar földön szerettek volna élni. 
Nem maradt más út, nehéz szívvel 
a költözés mellett döntöttek. A 
Dédike nem hozhatott magával 
semmit, de elrejtett egy rózsagaly-
lyat a táskájában. Új életének kez-
detén elültette és óriási rózsabokor 
fakadt belőle, aminek mindenki 
csodájára járt. 

Salánki Anikó tovább viszi ezt az 
örökséget. Rózsamagokat rejt el 
novelláiban, ami az olvasó gondo-
lataiban szirmot növeszt, kiteljese-
dik. Néha humorral, pimaszul, oly-
kor olyat is láttatva, amit nem mon-
dunk ki hangosan, de jól esik olvas-
ni - képes kívülről tekinteni a társa-
dalmi mozgásokra. Tarsolyában 
van a magyar irodalom ismerete, 
hiszen évtizedekig tanította 
Mezőtúron, majd könyvtárosként a 
kortárs irodalmat is még inkább 
figyelemmel kísérhette. Nyugdí-
jasként kezdett a novellaírásba és 
számos díjjal, elismeréssel büszkél-

kedhet azóta. Rendszeresen publi-
kál irodalmi lapokban és járja az 
országot férjével új történetek ins-
pirációiért kutatva. 

Október 18-án Pikó Anita beszél-
getett vele negyedik novellásköteté-
ről a Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár olvasótermében 
teltház előtt. Szűcs Dániel polgár-
mester és a könyvtár dolgozói is 
virággal, ajándékokkal, gratuláci-
ókkal köszöntötték az írónőt.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

A Takács-tanya alkotótábora-
in részt vevő képzőművészek 
munkáiból nyílt látványos kiál-
lítás a Városi Galériában (a volt 
Zsinagógában). A tárlat előze-
tes bejelentkezés után nagyka-
bátban megtekinthető.

Az ünnepélyes megnyitón, októ-
ber 23-án beszédet mondott Szűcs 
Dániel polgármester, aki méltatta a 
Mezőtúri Képzőművészeti Alko-
tótelep szellemiségét, munkáját és 
megköszönte az ügyvezetőnek, 
Lengyel Krisztinának a kiállítás 
megszervezését, létrejöttét. Gratu-
lált a jelen lévő Lóránt János 
Demeter Munkácsy-díjas, Érdemes 
Művész Életműdíjáért, amit pár 
nappal azelőtt vehetett át 
Szolnokon. 

Prokai Gábor művészettörté-
nész, az alapítvány kurátora tartot-
ta meg a szakmai köszöntőt, ami-
ben elsőként kifejezte háláját az 
eseményen fellépő gordonkaművé-
szeknek, Sindel Lizának és Sindel-
Kocsis Zsuzsannának, amiért 
elhozták a színekkel és formákkal 
megtöltött galéria remek akusztiká-
jú termébe eleganciájukat, magas 

kvalitású muzsikájukat. 
Amiképp Györfi Sándor, Kossuth-

díjas szobrász felelevenítette a 
viaszveszejtéses bronztechnikát, új 
módszert adott a képzőművészek-
nek az önkifejezésre. Balogh Géza 
képzőművész is számtalan tudást 

meg tudott osztani az alkotótársak-
kal, együtt élték át az ihlet eksztázi-
sát vagy annak szembenállását a 
fizika áthághatatlan törvényeivel. 
Prokai Gábor kiemelte, több, mint 
30 köztéri szobrot köszönhet a 
város az alkotótelepnek, de mosta-
nában sokat gondolkodik azon, 
ismerik-e őket a mezőtúriak, vagy 
értékesnek tartják-e a Takács-tanya 
szellemiségét. Visszaemlékezett 
arra, hogy korábban az alkotótelep 
nyitása és a zárókiállítás egy igazi, 
nagyszabású városi esemény volt,  
amire rengetegen jöttek és reméli, 
idővel újra így lesz. 

A kiállítás egészen november 
30-ig várja a látogatókat előzetes 
bejelentkezés után, melyet az (56) 
350 174 számon tehetnek meg.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Dédike rózsája címmel jelent meg 
Salánki Anikó új antológiája

Először látható egyben a Mezőtúri 
Képzőművészeti Alkotótelep 
teljes gyűjteményének tárlata
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- A Gyalogló Világnaphoz, október 15-én idén is több mezőtúri oktatási 
intézmény és a Mezőtúri Egészségfejlesztési Iroda is csatlakozott. A részt-
vevők nyakukba vették Mezőtúr utcáit, köztereit az egészséges életmód  és 
a közösségfejlesztés jegyében. 

- Állampolgársági esküt tett Nagy Szabolcs Mezőtúron, október 20-án. 
A 20 éves fiatalember eskütételét követően elmondta, hogy 2 évvel ezelőtt 
érkezett Magyarországra és azóta is nagyon szeret itt élni. 

- Novembertől szünetelteti a csecsemő- és gyermekkardiológiai fekvő-
beteg-ellátást a Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház.

- Új kutyaházak érkeztek az árváknak. Október 29-én a mezőtúri 
Kóborkához került 6 db meleg, rágásbiztos kutyaház, amire már a menhely 
lakóinak nagy szüksége volt. A költségek közel fele a II. Mezőtúri 
Kutyafesztiválon gyűlt össze a résztvevők adományaiból.

- Nagy érdeklődés övezte a Túri Veterán Börzét, amely október 23-án 
került megrendezésre a víztorony alatti téren.

- A Mezőtúri Református Kollégium idén is díjazta tanárait. A Szegedi 
Kis István Díjat kiemelkedő szakmai és hitéleti tevékenységéért nyerte el 
Mihalináné Lipták Judit és Kovács Zsoltné Molnár Annamária. A technikai 
dolgozóknak járó Barnabás Díjat Erdős Ildikó gazdasági igazgatóhelyettes 
kapta.

- Nagykorúak lettek. Jó hangulatú rendezvénnyel ünnepelte fennállásá-
nak 18. évfordulóját a Szendy Pál Református Idősek Otthona október 28-án. 

- 13. alkalommal adott otthont Mezőtúr a Kner Kupának október 
29-30. között a Magyar Versenytánc Szövetség szervezésében. Az esemé-
nyen a legkisebbektől egészen a senior kategórában indulókig közel 600 
táncos versenyzett. 

- Halloween Lovastábort rendezett a Nabolex Lovas Klub október utol-
só napjaiban, mely során a gyermekek nem csak lovagolhattak, hanem a 
tökfaragás mellett számos kézműves technikát is kipróbálhattak. 

- Halloween hangulatát varázsolta elő a Városháza Kávézó. A hátbor-
zongató dekoráció mellett véres koktélok, szendvicsek várták a látogatókat 
és emellett külön díjzaták a jelmezben érkezőket is. 

- A mezőtúri Buena Sera Ristorante is jutalmazta a rémes jelmezeket. 
A  hozzájuk betérő, félelmetes álruhát öltő felnőttek pálinkát, a kísérteties 
maskarás gyermekek meglepetést kaphattak. 

- Az Erőd Klubban október 29-én megrendezték a zenés Félelmek Éjszakáját. 
- Az energiatakarákossági intézkedéseknek megfelelően november 

2-től hétvégenként zárva tart a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
és a Közösségi Ház is. 

- Országszerte 210 településen 366 posta működésének ideiglenes szü-
neteltetéséről döntöttek. Tíz postahivatalt zárnak be Jász-Nagykun-
Szolnok megyében, de a mezőtúri postákat ez nem érinti. 

- A 2022. szeptemberi adatokat tekintve az infláció mértéke 20,1 % , a 
munkanélküliségi ráta 3, 8 %, a foglalkoztatási ráta 74, 6 % - tájékoztatott 
a Központi Statisztikai Hivatal. 

- A Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontja előtti új téren élethű 
madárból álló Darvak szoborkompozíciót lepleztek le október 22-én. 
Megálmodója Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász, Magyarország 
Érdemes Művésze. Az alkotást fiával, Györfi Balázs szobrász, építésszel 
közösen készítették el, a madarak megmintázásától kezdve a bronzöntvé-
nyek elkészítéséig karcagi műtermükben. 

Kakuk Móni

A KŐ MARADTA KŐ MARADT

Helyrajzi száma: 29

Kora: 125 év

2022. október 7-én pénte-
ken ritka különleges alkalom 
részesei lehettek azok, akik 
ellátogattak a mezőtúri szín-
ház gyönyörű nagytermébe. 

A csöndben érkező közönség las-
san megtöltötte a nézőteret, a sze-
replők is elfoglalták a helyüket, s 
valami meghitt, várakozásteli nyu-
galom lengte be lassacskán a teret. 
Mintha csak egy nagycsalád gyűlt 
volna össze egy kedves hozzátarto-
zó megünneplésére. Mert igazából 
nem is történt itt sem más, mint az, 
hogy a család fiataljai és idősebbjei, 
helyben maradtak és immár távol-
ból érkezők összejöttek egy röpke 
pillanatra, hogy közösen örüljenek 
egymásnak és mindenekelőtt a 
fészeknek, amely immár 125 év óta 
ad otthont városunk azon fiataljai-
nak, akiket arra a bizonyos néhány 
évre ide irányított az élet.

A köszöntő beszédekben, a 

leleplezett Teleki Blanka-
szoborban, az elhangzó dalokban, 
versekben, visszaemlékezésekben, 
az alkalomra készült kicsi kerámi-
ákban és hidegtálakban végig ott 

lüktetett az iskola iránti szeretet, a 
kötődés, a ragaszkodás érzése. Még 
sok-sok év után is fontos volt itt 
lenni. És jó volt együtt lenni, együtt 
megélni a pillanatot. 

És milyen egyedülálló pillanat 
volt, amikor az iskola három egy-
mást követő igazgatója fújta el a 
születésnapi torta gyertyáit!

A sok-sok átalakulást, átszerve-
zést megélt intézmény 1897 ősze 
óta töretlenül áll, és végzi feladatát 
napjainkban is. 

Mert a kő marad.
Helyrajzi száma: 29
Kora: reméljük, még sok 125 év

(Gy. M.)
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:

„Vadászház” Kávézó és Szálláshely!

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A komp november 1-től  hétfőtől vasárnapig 

07:00-16:00-ig üzemel

12:00-12:30 között a szolgáltatás szünetel.

A helyi természeti és környeze-
ti adottságokkal harmóniában 
üzemelő Mezőtúri „Vadászház” 
Szálláshely a pihenni vágyóknak 
és az aktív kikapcsolódást kere-
sőknek is egyaránt felejthetetlen 
élményt biztosít, mivel a Mezőtúri 
Városi Strandfürdő és Fedett 
Uszoda közvetlen szomszédságá-
ban, egy parkosított nagy össze-
függő zöldfelülettel körülvéve, 
csodálatos természeti környezet-
ben fekszik.

A korábban a Fekete István 
Vadásztársaság vadászházaként 
üzemelő épületet Mezőtúr Város 
Önkormányzata vásárolta meg 
2019-ben és sikeres pályázati forrá-
soknak köszönhetően a 325 m2 
alapterületű Vadászházban megva-
lósult a meglévő helyiségek felújítá-

sa, akadálymentesítése, külső 
hőszigetelése, a nyílászárók cseré-
je, épületgépészeti felújítás és a 
villanyvezetékek cseréje is. 
Megtörtént az udvar környezetren-
dezése és növénytelepítése, vala-
mint kialakításra került egy 11 férő-
helyes gépkocsi parkoló, fitnesz 
park és játszótér is. 

A megújuló energia felhasználá-
sát biztosítják az épület tetején 
elhelyezett napkollektorok, ezzel 

elősegítve az energiafelhasználás 
csökkentését.

A szálláshely felső szintjén 4 db 
teljesen felújított, modern bútorok-
kal berendezett és klimatizált 3 fős 
szobák találhatóak, melyekhez 
saját zuhanyzós fürdőszoba tarto-
zik. Vendégeink részére ingyenes 
WIFI hálózat érhető el, valamint 
egy közös konyha teljes felszerelt-
séggel (mikrohullámú sütő, kenyér-
pirító, vízforraló, stb.) áll rendelke-
zésre.

A Vadászház” Kávézó és 
Szálláshely földszintjén található 
rendezvényterme kiválóan alkal-
mas torna-edzések, tanfolyamok, 
szülinapok, lakodalmak és baráti 
összejövetelek lebonyolítására is, 
ezért ha üzleti útra indul, vagy csak 
pihenésre és- kikapcsolódásra 
vágyik, a Vadászház Szálláshely 
egész évben várja kedves vendége-

it. További információért keressen 
bennünket az intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail címen vagy a 
0656/350-037-es telefonszámon. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Mezőtúr és Szarvas között közleke-
dő komp 2022. novemberében az 
alábbi menetrenddel közlekedik: 
naponta 07:00-18:00 óráig. A szol-
gáltatás 12:00-12:30 között szüne-
tel. 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 téríté-
si díjai 2022. október 1-től az aláb-
biak szerint módosultak:

A külterületi nyaraló övezetek-
hez kihelyezett és a nyaralótulajdo-
nosok számára fenntartott hulladék 
gyűjtő konténereket illegális hulla-
déklerakóként használják. A kom-
munális hulladékok részére kihe-
lyezett konténerekbe állandó jelleg-
gel nagyméretű bútorok, építési- és 
bontási hulladék és lomhulladékok 
miatt, az összesen 36 konténerürí-
tés történt, ami kb. 40 m3 hulladé-
kot jelent, amit az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. sze-
metes autója az Intézményellátó 
Kft. munkatársainak segítségével 
szállított el a hulladéklerakó hely-
ről. Kérjük, fokozottan ügyeljenek 

környezetükre, köszönjük!
Folytattuk a város köztereinek, 

parkjainak ütemterv szerinti zöldte-
rület rendezését. Fűkaszákkal és 
fűnyírótraktorokkal október köze-
péig mintegy 50.000 nm2-nyi terü-
leten vágtuk le a füvet és az ott 
található hulladékból több mint fél 
tonnát szedtünk össze és szállítot-
tunk el. Mezőgazdasági közfoglal-
koztatási programunk keretében 
tovább nevelt árvácska palánták 
illetve tavaszi virághagymák kerül-
tek elültetésre a város parkjaiban és 
közterületein.

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

vagy a központi telefonszámunkon. 
(0656350037). Köszönjük!

Gondnok / Karbantartó munka-
körben munkavállalók jelentkezé-

sét várjuk fényképes önéletrajzzal 
az intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen, vagy telefonon a 
0656350037-es telefonszámon. 
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A Mezőtúr és Vidéke hasábjain 
néhány lapszámmal ezelőtt már 
beszámoltunk arról, hogy a 
Mezőtúri AFC felnőtt férfi labdarú-
góink is megkezdték a szezont. S 
bár több lelki sebbel álltak pályára 
focistáink, szépen meneteltek felfe-
lé a tabellán. Beszámolónk megje-
lenésekor a Kenderesi VSE csapatát 
várták a Városi Sportcentrumba a 
mieink szeptember 25-én. A 
kenderesi gólra akkor Pesti Zoltán 
felelt a 72. percben, mellyel a mér-
kőzés végeredménye 1-1 lett.
A 7. fordulóban Kisújszállásra láto-
gatott csapatunk, ahol az ellenfél 1 
gólja is elég volt a győzelemhez. 
Kumánia Kisújszállás - Mezőtúri 
AFC 1-0. Egy héttel később 
Jászárokszállás csapata, a JVSE 
Rosenberger lépett a mezőtúri 
pályára. A rivális gólra mindkét 
esetben érkezett válasz, így Kántor 
Lajos és Pesti Zoltán találatával 2-2-
vel zártuk a 8. fordulót. 
Október 16-án ismét bezsebelhette 
csapatunk a három pontot. A 
Jánoshida SE együttese fogadta a 
mieinket. A hazaiak már a 9. perc-
ben megszerezték a vezetést, de 
végül Rentler Milán 2 és Debreczeni 
Milán 1 góljával 1-3-as végered-
mény született. Október 30-án a 
Jászberény FC-t fogadta Mezőtúr. A 
hazai csapat számára ez a mérkő-

zés is különleges jelentősséggel 
bírt, hiszen Kormos László csapat-
társ, sportcsaládtag ezen a találko-
zón fejezte be aktív pályafutását. 
Laci Túrkevéről elkerülve a DVSC 
akadémiáján szerezte meg a fon-
tos alapokat, majd már 18 évesen 
NB III-ban szerepelt, Túrkevén. 
Ezután elkerült Kecskemétre NB 
II-be, majd 10 alkalommal NB 
I-ben is szerepelt. Kecskemét után 
játszott Szolnokon, Vecsésen, 
Baján, Cegléden, Balmaz-
újvárosban, Gyulán, majd 2017. 
januárjában érkezett a MAFC-hoz. 
Megye I-es gólkirály és a mezőtúri 
csapat legjobbjaként az elért ered-
mények fő letéteményese. A csapat 
minden tagja a legjobbakat kíván-
ja Kormos Lászlónak. 

A búcsú mérkőzés végeredmé-
nye Mezőtúri AFC 8 - Jászberény 
FC 0. Gólszerzők: Nagy Csongor 
Attila: 2, Patkós Péter: 2, Debreczeni 
Milán: 1, Pesti Zoltán: 1, Rentler 
Milán: 1, Bojtok Balázs: 1. Ezzel a 
Mezőtúri AFC visszakerült a 16 sze-
replős tabella 6. helyére. November 
5-én Tószegre, majd november 
12-én Szajolra utazik az együttes, 
hazai pályán pedig november 
19-én 13:30-tól mérkőzik a 
Rákóczifalva SE  csapatával. 

Bodor Márti

Hírek a CenterpályárólSzellemes 
délután a moziban

A Halloweent, az ősi kelta 
hagyományokból kialakult auten-
tikus ír ünnepet elsősorban az 
angolszász országok tartották, ám 
napjainkban Magyarországon is 
egyre közkedveltebb ez az esemény. 

A kelták hite szerint október 
31-én este a holtak szellemei vissza-
térnek és beköltözhetnek az élők-
be, ezért félelmükben különféle 
álcázó maskarákat öltöttek, hogy 
ezzel csapják be a szellemeket. A 
szokások eljutottak Magyarországra 
is, a bulizós és játékos szokásokkal 
és a vicsorító, vagy épp vigyorgó 
töklámpásokkal. S bár még mindig 
vannak, akik elutasítják ennek az 
ünnepkörnek a létezését, mi szer-
vezők úgy gondoljuk, hogy meg 
kell teremtenünk annak a lehetősé-
gét, hogy a mezőtúriak velünk 

együtt „halloweenezhessenek”. 
A megszokottól elétérően nem a 

Közösségi Ház nagytermében vár-
tuk a családokat, hanem szerettük 
volna bemutatni az augusztusban 
átadott Szabadság mozi- és szín-
háztermet. Az épület mozi funkció-
ját már többen ismerik, viszont 

egyéb más program kiváló helyszí-
néül is szolgálhat a létesítmény.  
November 10-én példátul Stand up 
estet, 24-én pedig színházi előadást 
tartunk a teremben. Október 28-án 
viszont a Halloween Party-t fogadta 
be az épület. Az aulában kialakítot-
tuk a sokak által szeretett kézmű-
ves terünket, biztosítottuk a hely-
színi tökfaragási lehetőséget, vala-
mint ingyenes teaház várta vendé-
geit. A teremben pedig minden 
beöltözött gyermek színpadra lép-
hetett és bemutathatta jelmezes 
átalakulását a közönségnek, vala-
mint a zsűrinek. A Papp Erika, 
Kelemen Márta és Debreceni Zsófi 
által alkotott zsűri nem volt könnyű 
helyzetben, hiszen 50-nél is több 
jelmezt kellett bírálnia. Amíg a 
zsűri elvonult megbeszélni a látot-

takat egy látványos UV-LED Show-t 
tekinthettek meg a teremben lévők. 
Közben az otthon és a helyben fara-
gott tökök kategóriájában is döntés 
született. 

Az alábbi eredmények születtek:

Jelmezverseny:
I. helyezett: Tóth Jázmin - 5 éves 
- Töklány
II. helyezett: Vida Noémi Éva - 7 
éves - pók
III. helyezett: Guth Bianka és Hanna 
- 10 és 2 évesek - Pók és hálója
III. helyezett: Koós Kitti és 
Bányai Flóra - 5 évesek - Pók és 
hálója
Különdíj: Tóth Család - kísértet 
család
Otthon faragott tökök kategóriája:
I. helyezett: Veres Botond és Veres 
Liliána
II. helyezett: Búsi Gyöngyi
III. helyezett: Pete Dominik Lajos
Különdíj: Beregszászi Károly Bence
Helyben faragott tökök kategóriája:
I. helyezett: Nagy Martin

II. helyezett: Nagy Dóra
III. helyezett: Asztalos Adrián
Különdíj: Nagy Botond

Az eredményhirdetéseket köve-
tően a Szörnyen boldog család 2 
című animációs vígjáték került 
ingyenesen levetítésre. Nagyon 
örülünk annak, hogy az egész dél-
utánra a teltház volt jellemző. 
Bízunk abban, hogy mindenki elé-
gedetten tért haza programunkról. 
Köszönjük a zsűri munkáját, és 
köszönjük Kissné Beszterczei 
Mária ajándék felajánlását. 

Bodor Márti
Fotó: Szabó Dorina
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Az Országos Bajnokságon is remekeltek a mezőtúri lovasok
A Magyar Lovassport Szövetség 

Szabadidős Szakága 2022. október 
21-23 között rendezte meg 
Budapesten, a Nemzeti Lovarda - 
Tattersall-ban a szakág II. 
Szabadidős Szuperdöntő –  The 
Epic Finale-ját, amelyre rekordszá-
mú, 1500 nevezés érkezett és az 
ország legjobb lovasai, lovai, edzői 
és lovardái versengtek az országos 
bajnoki címért. 

Mezőtúrról 4 lovas vett részt a 
bajnoki küzdelemben, a Táltos 
Lovas Baráti Kör Egyesület igazolt 

sportolóiként. A remek egyéni 
eredmények mellett kitűnik egy 
másik fantasztikus helyezés. Az 
országos rangsoron, amit a lovar-
dák esetében állítanak fel, immáron 
a harmadik a Táltos Lovas Baráti 
Kör Egyesület örményesi lovardája 
20 saját lovával és elszánt lovasai-
val. A népszerű lovardában futószá-
ras edzések, osztályos edzések és 
egyéni felkészülések is zajlanak. Az 
Országos Bajnokságra Csilló Balázs 
edző készítette fel az ugró mezőny 
lovasait, a másik, ügyességi kategó-

riában indulókat Monokiné Fórizs 
Beatrix edző, a lovarda tulajdonosa 
trenírozta.

Monokiné Fórizs Beatrix elmond-
ta, egész évben készültek a megmé-
rettetésre. Egyre nehezedő verse-
nyekre regisztráltak, ahol új ver-
senyző társakkal, új helyszínekkel 
találkozhattak.  Sok edzés van 
mögöttük, amit nem csak a lovak-
nak, de a gyerekeknek is bírni kel-
lett testileg és lelkileg is. Az 
Országos Bajnokság nagyon kime-
rítő volt számukra, de boldogok és 

büszkék a szép eredmények miatt. 
Érdekesség, hogy Murányi Mónika 
és Lajter Lara Julianna ebben az 
évben kezdték a versenyzést, Vetési 
Virág pedig először indult saját, 
Dalia nevű lovával. Szabó Flóra már 
a tavalyi évben is indult, így tudta, 
milyen erős a mezőny. Tudatosan 
és keményen készült a versenyre.

Az eredményekhez szívből 
gratulálunk!

Kakuk Móni

LAJTER LARA JULIANNA:

Lajter Lara Julianna, a napi 
verenyszámokban versenyezve 
ügyességi kezdő 10 év alatti kate-
góriában, 60 indulóból 17. helyen 
végzett Csengő nyergében és 24. 
helyen Kincsem nyergében.

VETÉSI VIRÁG:

Vetési Virág, Market-
place Dalia nyergében 
Díjugratás 50-60 cm kate-
góriában a 13 év alatti kor-
osztály Országos Bajnoki 
6. helyezettje lett. 

Marketplace Dalia nyer-
gében Díjugratás 70-80 cm 
kategóriában a 13 év alatti 
korosztályban, az országos 
bajnoki verseny mellett a 
napi versenyszámban 
indulva 13. és 14. helyen 
végzett.

MURÁNYI MÓNIKA:

Murányi Mónika, Sába nyergé-
ben Ügyességi haladó 15 év feletti 
kategóriában Országos Bajnoki 3. 
helyezést ért el.

Sába nyergében ügyességi nehéz 
kategóriában az országos bajnoki 
verseny mellett a napi verseny-
számban indulva 10. helyen ért 
célba, ügyességi haladó kategóriá-
ban 4. helyen és 9. helyen ért célba. 

SZABÓ FLÓRA:

Szabó Flóra, Csengő 
nyergében Ügyességi kezdő 
10 év alatti kategóriában, 
60 indulóból Országos 
Bajnoki 5. helyezett, 
Ügyességi haladó 10 év alat-
ti kategóriában Országos 
Bajnoki 6. helyezett lett. 

Az országos bajnoki ver-
seny mellett Sári nyergé-
ben, a napi versenyszámok-
ban indulva 60 versenyző-
ből Ügyességi kezdő kate-
góriában 2. hely, Ügyességi 
haladó kategóriában 4. 
hely.
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Az Egészségügyi Világszervezet 
2015-ben hozott döntése értelmé-
ben a demencia népbetegség. 
Ennek ellenére keveset tudunk 
róla. Leginkább akkor szerzünk 
róla információt, amikor megjele-
nik a családban vagy közvetlen kör-
nyezetünkben. Sok esetben nem 
vesszük észre a kezdeti jeleket, 
vagy nem akarjuk észre venni 
azokat. Elhessegetjük a gondolatát, 
hogy a tünetek mögött egy betegség 
állhat. Akkor kezdünk felfigyelni a 
tünetekre mikor például nem talál 
vissza édesanyánk a boltból, vagy 
megkérdezi reggeli után, hogy 
mikor eszünk? Nehéz szembenéz-
ni a tényekkel. Sokszor elfogadha-
tatlan, hogy az a személy aki felne-
velt bennünket, aki gondoskodott 
rólunk, aki határozott és önálló 
volt, most segítségre, támogatásra, 
felügyeletre szorul. Ahhoz azon-
ban, hogy segíteni tudjunk, tud-
nunk kell, hogy milyen betegség is 
a demencia. 

A demencia egy tünetegyüttes, 
amelynek a hátterében minden 
esetben agyi elváltozások állnak. 
Az orvostudomány fejlődésével 
növekszik a születéskor átlagosan 
várható élettartam, így ezzel egyre 
növekszik a demencia aránya is. 
Jelenleg 65 éves korban 1% körüli, 
míg a 85 éves között ez az arány 
már meghaladja a 30%-ot. 

Közvetlen oka lehet az agykéreg 
legfinomabb idegsejtjeinek a pusz-
tulása, az agyszövet sorvadása, 
vagy agykérgi sejtek elfajulása.

A Mentális betegségek 
Diagnosztikai és Statisztikai 
Kézikönyve szerint, a demencia: a 
kognitív képességek fokozatosan 

kialakuló és folyamatos hanyatlása, 
mely a szociális kapcsolatok és 
munkaképesség zavarát eredmé-
nyezi. 

A memóriazavar tehát önmagá-
ban még nem demencia, de a 
memóriadeficit szükséges feltétele 
a demenciának. Ahhoz, hogy a 
beteget „demensnek” tartsuk, az 
emlékezés zavara mellé legalább 
egy tünetnek még társulnia kell a 
következők közül: 

-beszédzavar (afázia),
- megnevezési zavar (agnózia), 
- bizonytalanság, 
- ügyetlenség a tárgyak használa-

tában (apraxia), 
- nehézségek a mindennapi teen-

dők megtervezésében, végrehajtá-
sában. 

Legismertebb formája az 
Alzheimer-kór, de ide tartozik a 
keringési eredetű (vaszkuláris) 
demencia, a Pick-betegség (a hom-
lok - és halántéklebenyek degenerá-
ciója), vagy például a Parkinson-
kórhoz társuló dementálódás is. 
Nem ritka a demenciák kevert for-
mákban történő jelentkezése.

A legfontosabb a probléma korai 
észrevétele és hogy időben orvos-
hoz forduljon az érintett, vagy kör-
nyezete. Segítséget adhatnak az 
idősellátás területén a szociális ellá-
tásokban dolgozó szakemberek is. 
Az óvatosság és a korai orvoshoz 
fordulás különösen indokolt azok-
nál, akik családjában már fordult 
elő demencia.

Kovács Anett
Szociális munkás

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 

Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda-LEK

 5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.

Telefon: 06-56/550-427

A demencia, 
mint népbetegség

Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri 
járásban EFOP-1.8.20-17-2017-00018

Tájékoztatom Önöket, hogy a Mezőtúr III. számú fogorvosi 
körzetben (Dr. Patakfalvi Károly körzete) 2022. november 01. 
napjától a helyettesítési feladatokat Dr. Kassieh Yazan fogor-
vos látja el a Mosonyi Dental Kft. alkalmazásában. Rendelés 
helye: Mezőtúr, Dózsa György utca 13. szám alatti fogorvosi 
rendelő (Látszerész üzlet udvarában, Dr. Sabján László fogor-
vos korábbi rendelőjében)

Rendelési idő:
Hétfő: nincs rendelés
Kedd: nincs rendelés
Szerda: 12.00 – 19.00

Csütörtök: 08.00 – 20.00
Péntek: 07.30 – 18.30

Előjegyzés:
A 06-30/200-6948-es telefonszámon rendelési időben, 

valamint hétfő, kedd, szerda 09.00-11.00 között

Sürgős, akut esetek ellátása:
Szerda: 15.00-16.00 között

Csütörtök: 13.00-14.00 között
Péntek: 09.00-10.00 között

       Szűcs Dániel
       polgármester

TÁJÉKOZTATÁS fogorvosi alapellátásról

Mezőtúri Közös Önkor-mányzati 
Hivatal pályázatot hirdet házmeste-
ri 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 fela-
datainak ellátása
- A Városháza udvarának rendben 
tartása (fűnyírás, sepregetés, hóelta-
karítás, lombtakarítás)
- raktárból való pakolás, a raktár 
rendbe tartása,
- rendezvényekre bútorok, sza-
vazófülke, urna, szék, stb. elrakása, 
áthordása,
- költözködésnél (irodai) bútorszállí-
tás, pakolás,
- szeméttároló kukák ellenőrzése, 
rendben tartása;
- a Városháza épületében felme-rülő, 
szakmai feltételekhez nem kötött kar-
bantartói feladatok ellátása (pl. zár-
jvítás, 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 okira-
tok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt (esetleg annak másola-
ta 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.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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„A Mátránál magasabb a Tátra....”

Telekis diákok indultak fel-
fedezőútra a Magas-Tátrába.

Pályázat keretein belül 20 telekis 
diáknak szeptember harmadik 
hetében lehetősége nyílt egy 5 
napos kirándulásra, a Felvidékre. 
Kísérőik Tóth Anikó és Fábián 
Ildikó oktatók voltak. A kirándulás 
részleteiről egy résztvevő diákot, 
Hangya Panna 10. évfolyamos tanu-
lót kérdeztünk:

-Mikor megtudtam, hogy van 
ilyen lehetőség, nagyon megörül-
tem, szeretem a természetet és a 
kirándulásokat. Gondolkodás nél-
kül igent mondtam. Kifejezetten 
tetszett, hogy voltak feladataink. 
Médiát tanulok, így nekem tapasz-

talatként is jól jött a videóanyag-
gyűjtés és szerkesztés. A társaság 
nagyon jó volt, ami kellett is, mert 
hosszú buszutakat tettünk meg a 
célállomásokig. A túrák minden 
átfázást és átázást megértek. A kilá-
tás mindenhol mesébeillő volt. 
Jártunk a Rákóczi várban, Zólyom 
várában, a Kassai-dómban, és a 
Természettudományi Múzeumban. 
Az eső és az erős szél volt az egyet-
len, ami néha beárnyékolta napja-
inkat. Örülök, hogy részese lehet-
tem e programnak, kiszakadhattam 
a szürke hétköznapokból- mondta 
Panna.

Egy pályázat írása és lebonyolítá-
sa nem kis erőfeszítéssel jár, erről 

Tóth Anikó oktató mesélt nekünk:
-Egy ilyen kirándulás rengeteg 

háttérmunkát igényel, talán a leg-
fontosabb, hogy jól kell megírni a 
pályázatot. 20 diák roppant kicsi 
létszám. Nagyon sokan jelentkez-
tek kevés helyre, számomra a leg-
nagyobb kihívást a „válogatás” 
jelentette. Szeretek az iskola falain 
kívül időt tölteni a diákokkal, 
hiszen az ilyen programok hozzák 
közelebb egymáshoz a tanárt és 
diákot. Ezekre a pillanatokra fogok, 
fognak, fogunk emlékezni. Nagyon 
szuper csapat jött össze! Voltak 
elkeseredett (várakozást alulmúlt 
szállás, esőáztatta városnézés) és 
katartikus szép pillanatok (a kilá-

tás, ágyúkon támaszkodó telekisek 
boldog arca, búcsúajándékként 
elszavalt Petőfi-vers). Büszke 
vagyok a csapatra, mindehol meg-
dicsérték őket, hogy mennyire 
intelligensen és fegyelmezetten 
viselkedtek, és érdeklődve töltötték 
el ezt az öt napot. Nagyon remé-
lem, hogy lesz még ilyen és hasonló 
kirándulásokra lehetőségünk, és 
hogy mindig lesznek kultúrára, 
újdonságokra, természeti-történel-
mi kincsekre, kalandra éhes tanít-
ványok, akikkel együtt barangol-
hatjuk be a világot!

Szilágyi Dóra és Hegedűs Blanka    
10. évfolyamos tanulók

Őszi kastélytúra

Ez év szeptember közepén 
megtörtént a kirándulásunk, 
melynek úti céljai Békés megyei 
városok voltak. 

Szeptember 15-én reggel indul-
tunk útnak, igaz, kicsit be volt 
borulva az ég, de később csodálatos 
napsütésben volt részünk. Utunk 

első állomása Szabadkígyósra veze-
tett, a Weinkheim kastélyhoz. 
Csodálatos parkja és épülete elvará-
zsolt bennünket. A toronyból mesz-
szire el lehetett látni. Ezt követően 
a pósteleki Széchenyi kastély 
romos falat látva elindult a képzele-
tünk, milyen is volt fénykorában az 

úri lak. Tovább haladva Gyulára 
értünk, ahol az Almásy kastélyt 
látogattuk meg. 

Csodaszép berendezéseket, fest-
ményeket, étkezési, tálalási edé-
nyeket láttunk. A gyulai várkertben 
részt vettünk a Pálinkafesztiválon, 
melyen különböző kóstolási lehető-
ségek voltak- sajtok, szalámi fala-
tok, szalonna, szilváslepény, tejle-
ves és persze pálinka.

Sajnos az idő eltelt, és indulni 
lehetett haza, de még egy fagyizásra 
megálltunk Mezőberény váro-
sában. 

Tele élményekkel és jó hangulat-
ban értünk haza. Köszönetünket 
fejezzük ki az önkormányzatnak, 
hogy támogatta klubunkat.

Rojkó Istvánné klubvezető
Hallássérültek klubja

TISZTELT 

LÁTOGATÓINK!

TÁJÉKOZTATJUK 
ÖNÖKET, HOGY A 
KÖZÖSSÉGI HÁZ 

NYITVATARTÁSA AZ 
ALÁBBIAK SZERINT 

VÁLTOZIK 
2022. NOVEMBER 2-TŐL:

Hétfő: 8-18 óráig
Kedd: 8-18 óráig

Szerda: 8-19 óráig
Csütörtök: 8-20 óráig

Péntek: 8-20 óráig
Szombat-vasárnap: zárva



 2022. november 4. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   11

Újra együtt

„Az idő pereg, rohan, barázdát 
szánt az arcra, 

De a mosoly, a kedvesség mind-
ezt eltakarja”

/Sarmon Alajosné: Köszöntő 
Idősek napjára/

Számos rendezvény zajlott 
városunkban az Idősek Világnapja 
alkalmából.

Sok idős esetében koruknál, vagy 
mozgáskorlátozottságuknál fogva 
aktivitásuk és társas kapcsolataik 
lecsökkentek. Ilyen alkalmak kiváló 
lehetőséget kínálnak, hogy régi 
ismeretségeket felelevenítsenek, 
vagy estleg újakat is kössenek. 
Fontos az is , hogy a mindennapok 
ünnepi, rendkívüli alkalmakkal szí-
nesedjenek, nem szokványos tartal-
mas időtöltéssel gazdagodjanak. 
Egy-egy napra elfelejthessék fájó 
tagjaikat, gondjukat, bajukat, és 
újra találkozhassanak a barátokkal, 
ismerősökkel. 

A Berettyó-Körös Többcélú 
Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ 3 mezőtúri telephelyén 
működő Idősek klubjának tagjai 
idén végre újra együtt ünnepelhet-
ték az Idősek Világnapját. Már 
hagyománnyá vált, hogy az intéz-

mény ezen alkalommal ünnepi 
ebéddel és szórakoztató műsorok-
kal várja a klubtagjait. A közös 
rendezvényre 2022. október 12-én a 
főiskola ebédlőjébe került sor.

A közel 100 szépkorú klubtagot 
Szűcs Dániel polgármester és Kádár 
Anikó intézményvezető köszöntöt-
te. Ezt követőenRafael Zsaklin szép 
dalai gondoskodtak a további ünne-
pi hangulatról. Majd Czinder 
Valéria, Kalmár Sándor citerakísére-
tével túrkevei népdalokkal örven-
deztette meg a lelkes közönséget. 
Így már a finom ebédig is nagysze-
rű hangulat alakult ki. Szép hagyo-
mánnyá vált, hogy ilyenkor köszön-
tik az adott évben kerek születés-
napjukat ünneplőket is. Az ízletes 
töltött káposzta és sütemény elfo-
gyasztása után Szamos Margó szol-
gáltatta a zenét. Sokan táncra per-
dültek a régi ismerős dallamokra. 

Köszönet a rendezvény támoga-
tóinak, hogy segítőkészségükkel 
lehetővé tették a rendezvény minél 
színvonalasabb lebonyolítását: 

Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Panyik Meat Kft.
Nagy Anikó

Pinki Horgászbolt

Évzáró Feeder botos 

Verseny

2022.10.16. Berettyó

1. hely: Cseh Tamás, Gómány Istváv
2. hely: Balog Lajos, Balog Roland
3. hely: Balaskó László, Veres Imre
4. hely: Kálmán Márk, Bükknánási Ferenc
5. hely: Láposi Zoltán, Csató Gulliver Gábor
6. hely: Gergely Sándor, Blaha Ferenc
7. hely: Köteles Sándor, Köteles László
8. hely: Fekete-Rekényi Szilvia, Fekete-Rekényi Péter
9. hely: Varga István, Fazekas Sándor
10. hely: Oláh Viktória, Ványai Zoltán
11. hely: Balogh István, Búzás Attila
12. hely: Török Bálint, Török Kiss Anna
13. hely: Pinki, Kabos
14. hely: Kiss Zoltán, Rácz Dezső
15. hely: Ajtai Benjámin, Rafael Roland
16. hely: Beinstroth Zsolt, Krecskó László
17. hely: Szabó Tamás, Vásárhelyi Lajos
18. hely: Jóni Barna, Jóni Péter
19. hely: Dóczi Csaba, Dóczi József
Össz fogás: 42,08kg.

Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, KHESZ, 

Metzker Krisztina, Szűcs Tamás, Ónodi Lajos, Mezőtúr TV, Mezőtúr és 
Vidéke.

60 db fát ültetnek Mezőtúron 
a Városfa program keretében

A VárosFa Program elneve-
zésű kezdeményezés az 
Agrárminisztérium, a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége és az 
Országos Erdészeti Egyesület 
közreműködésével indult el 
2022 tavaszán. Április 27-ig 
lehetett regisztrálni a 10 ezer 
főnél nagyobb településeknek 
az első fenntarthatósági pályá-
zatra, amire összesen 111 
regisztráció érkezett. A prog-
ram két fázisában idén össze-
sen 7000 fát ültetnek el a 
városok országszerte. A prog-
ramhoz csatlakozó települések 
16 fafajból választhattak. A 
sorfákhoz támasztókarót, 
takarómulcsot, védőrácsot is 
biztosít a program, ezek az 
igényelt fákkal együtt kerül-
nek a helyszínekre. A válasz-
táshoz az Országos Erdészeti 
Egyesület nyújtott szakmai 
támogatást. 

A települések „egységcso-
magot” kapnak, amely tartal-
mazza a belterületi fásításra 
alkalmas nagyméretű sorfákat 
és az ültetéshez szükséges 
kiegészítőket, valamint útmu-

tatót és szakmai tanácsadást.
Mezőtúron októberben 

került sor a fák elültetésére. 
A Százszorszép óvoda 

udvarán elültettek 2 db gömb 
szivarfát, az Erkel Ferenc 
utcán 11 db hársfát, a Petőfi 
téren 3 db hársfát, 2 db gömb 
szivarfát, a Szabadság téren 5 
db szivarfát, 7 db platánfát, a 
Bajcsy-Zsilinszky utcán 5 db 
gömbszivarfát, 2 db platánfát, 
a Csokonai Vitéz M. utcán 1 
db hársfát, a Makk József utcai 
Idősek Otthonában 4 db hárs-
fát, a Földvári utcában 6 db 
platánfát, és 12 db hársfát 
(három fajtát). 

További jó hír, hogy folyta-
tódik a nagysikerű Babafa-
program, aminek keretében 
újabb facsemeték kerülnek 
elültetésre. 

A két program esetében 
több, mint 100 új fával gazda-
godik a város, ami a követke-
ző évtizedekben látványosan 
alakítja majd Mezőtúr arcula-
tát és javítja a város levegőjét.

K.M.

A legalkalmasabb időpont egy fa elültetésére  húsz évvel ezelőtt 
volt, a másik legalkalmasabb időpont most van. 

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

Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
Szerkesztőség:

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.

Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Kakuk Móni.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2022. november 9. (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: 

November 4-10-ig: 
Pink Patika

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

November 11-17-ig: 
Vasúti Gyógyszertár

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

Állatorvosi ügyelet:
 

November 5-6-ig: 
dr. Bodó Péter

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

November 12-13-ig:
dr. Matuska László

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

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.

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

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

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

Simon Ingrid LaraSimon Ingrid Lara
(Piroska Henrietta)(Piroska Henrietta)

Márton napi Hagyományőrző Délután
Időpont: November 11. délután

Helyszín: Mezőtúr, Közösségi Ház

Farkas BotondFarkas Botond
(Deák Magdolna)(Deák Magdolna)

Kinyig Aletta LénaKinyig Aletta Léna
(Sütő Zsuzsanna)(Sütő Zsuzsanna)

Lakatos LorettaLakatos Loretta
(Kokovai Vivien)(Kokovai Vivien)

Sinkó Takács BlankaSinkó Takács Blanka
(Takács Dorottya)(Takács Dorottya)

Szűcs Ármin HunorSzűcs Ármin Hunor
(Abai Andrea)(Abai Andrea)


