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Teltházas volt az irodalmi-zenés est 
a Magyar Kultúra Napján

Beszélgetés Grecsó Krisztiánnal és Hrutka Róberttel

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2022. január 20-án a Mezőtúri 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár irodalmi-zenés estet szervezett. 
Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert érkezett a Városi Oktatási Centrum 
nagy termébe, akik Tandem Duó néven egy összművészeti produkció-
val készültek. A Grecsó–Hrutka Tandem valódi kuriózum. 

Grecsó Kriszitán József-Attila-díjas író, költő, színdarabíró 2009-től az 
Élet és Irodalom szerkesztője, az egyik legismertebb író napjainkban, aki-
nek regényei, elbeszéléskötetei, verseskötetei, tárcái nap, mint nap értékes 
világlenyomatokkal bővítik az olvasók kínálatát. Hrutka Róbert zeneszerző 
1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött 
közre. Pályafutása alatt közel ezer reklám- és filmzene megírására kérték 
már fel, valamint évekig állandó „zenefelelőse” volt közismert nemzetközi 
vállalatok reklámfilmjeinek és a legismertebb márkák reklámkampányai-
nak. 

K.M.: A Magyar Kultúra napja alkalmából a Mezőtúri Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében itt van Grecsó Krisztián és 
Hrutka Róbert, két művészeti ág két mestere, akik elhozták nekünk a 
Tandem Duó nevű produkciót. Hogyan kell elképzelni ezt az alkotási 
folyamatot? Mi az első, a zene vagy a vers?

Hrutka Róbert: Volt mind a kettő készen is. Krisztián hozott nekem ver-
seket, én mutattam neki zenét, volt zene megzenésítés és közös dalszerzés 
egyaránt. 

Grecsó Krisztián: Talán a legfontosabb, hogy felkértek bennünket egy 
közös munkára. Egy ifjúsági darabot kellett írnunk, amit osztálytermekben 
is elő lehet adni. Ezt a Stop című darabot egyébként a mai napig játsszák 
Egerben, a Harlekin Bábszínházban.  Itt rájöttünk, hogy mi nagyon jól 
tudunk együtt dalokat írni. Írtunk dalt Tompos Kátyának, amit főcímzene-
ként is felhasználtak egy tévéműsorban és sok minden mást. Majd megáll-
tunk és megkérdeztük egymásra nézve: magunknak miért nem írunk dalt?

folyt. 2.old.

Jelentős források a környezetvédelemért

Megújulhat a mezőtúri Városi Sportcentrum

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 
stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés 
ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás 
alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a szén-
dioxid kibocsátás csökkentése és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása 
valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is 
nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában. 

Ennek a stratégiának a részeként került kiírásra a TOP Plusz 2.1.1-21 
kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
pályázat, melyben az igényelt támogatás maximális összege 250.000.000.- 
Ft. A pályázati felhívásra a képviselő-testület döntése értelmében pályáza-
tot nyújtott be Mezőtúr Város Önkormányzata. A cél a Városi Sportcentrum 
korszerűsítése, energetikai felújítása. Egyre több fiatal tölti az iskolán 
kívüli idejét sportolással, ezáltal a Városi Sportcentrum kihasználtsága is 
növekszik. A környezetvédelem mellett a lakosság sportolási körülmé-
nyeit is jobbá tenné egy ilyen nagy horderejű beruházás. 

Ha a pályázati támogatás megítélésre kerül, a létesítmény jelentős mér-
tékben megújulhat. Így az áramigényt napelemek felhelyezésével, nap-
energia hasznosításával oldanák meg, emellett korszerűsítenék az épület 
villamossági hálózatát. Az épületegyüttes lábazati és homlokzati hőszige-
telésével, a nyílászárók korszerűsítésével, a csarnok sötétsugárzóinak cse-
réjével és a tetőhéjazat cseréjével nem csupán a fenntartási költségek 
csökkennének jelentősen, de dédunokákra is gondolva, kevesebb nem 
megújuló energiaforrást használna fel a Városi Sportcentrum. 

Az Energy Information Agency jelentése leírja, a világ földgázkészle-
tei 60 évre elegendőek a jelenlegi fogyasztási trendek szerint, a valóság-
ban azonban a felhasználás mértéke növekvő tendenciát mutat. További 
gondokat okozhat, hogy szemben a kőolajjal, a földgáz tengeri szállítása 
nem megoldott. Így rendkívül fontos az a globális trend, miszerint minél 
több helyszínen és szinten korszerűsítsük a nagy energiákat felhasználó 
infrastruktúrákat. Ennek megvalósítása az országok és városok vezetőinek 
az egész világon hosszútávú, kiemelten fontos feladata. 

Kakuk Móni
Fotó Jenei József
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Így lett egyre több vers megzenésít-
ve. A dalnál a zene van először, az 
énekelt versnél az írás. Ez a műsor, 
amit ma Mezőtúron is játszunk, azt 
árulja el, hol tartunk mi. Hol tartunk, 
mint édesapák, hol tartunk, mint 
emberek, akik aggódnak a világért. 
Állandó műhelymunkában vagyunk.

Hrutka Róbert: Habár ma ketten 
érkeztünk, van egy zenekari felállá-
sunk is, még három zenésszel, és úgy 
vettük fel a lemezünket is Első évre fecske címmel. 

K.M.: Mennyire nagy az összhang közöttetek? Ha az íráshoz lenne a 
tehetséged, kedves Róbert, akkor hasonlóan írnál, mint Grecsó 
Krisztián? Ugyanezt kérdezhetném természetesen fordítva is.  

Hrutka Róbert: Az biztos, hogy mint ember, első pillanattól szimpatikus 
volt Krisztián és az írásai is nagyon tetszenek. 

Grecsó Krisztián: A színpadon csak azok az energiák működnek, amik 
hitelesek. Ha mi nem lennénk jó barátok, és ez nem lenne igazi, nem tud-
nánk egymást ugratni, nem lehetne a dalok és prózák között jóízű szituá-
ciókat teremteni. Robi kiváló muzsikus. Nem csak kiváló dalszerző, hanem 
zeneszerző is. Ez a műsor azért sokoldalú, mert ezeket a tehetségeit mind 
ki tudtuk aknázni. Közös bennünk a hitkereső, folyton gyötrődő, az életet 
állandóan újrastrukturáló szemlélet. Fontos, hogy ezt és az egymás iránt 
érzett szeretetet és tiszteletet tudjuk sugározni.

K.M.: Krisztián, hamarosan megjelenik új köteted Valami népi cím-
mel a Magvető Kiadónál és bizonyára születnek a filmzenék, Róbert, 
amik esetében közös, hogy az alkotó hónapokig egy valamin dolgozik. 
Mennyire jelentenek ezekhez feltöltekezést a maihoz hasonló estek?

Hrutka Róbert: Azt gondolom, tanultam a Krisztiántól sokat, amit fel 
tudok használni ilyen területeken. De nem kell messzire menni, mert most 
vágunk bele egy még nagyobb közös munkába, egy egész estés kórusmű-
vet írunk együtt az ország legnagyobb, 150 tagú vegyes kórusának. A 
bemutató április 27. lesz, van még min dolgoznunk együtt bőven!

Grecsó Krisztián: Nagyon izgulunk is emiatt! A Görög Katolikus 
Egyháznak van egy gyönyörű nagy kórusa. Velük szeretnénk egy olyan 
ősbemutatót, ami a mi jelenlétünkkel együtt, prózával, verssel már együtt 
az összművészet felé mutat. A műfajok napjainkban nagyon elszigetelőd-

tek és mi szeretnénk egymáshoz közelebb hozni őket ebben a készülő 
műben is. Reméljük sikerül, nagyon izgulunk, szurkoljanak nekünk!

A beszélgetés eredeti felvétele megtekinthető az Mezőtúri Városi 
Televízió youtube csatornán és facebook oldalon.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Ünnepi hangverseny a Magyar Kultúra Napján

Karapancsevné Jász Ildikó a hangverseny 
előtt elmondta, ez a nap egy lehetőség arra, 
hogy tisztelegjünk azok előtt, akik sokat tettek 
a magyar kultúrához, hordozói, képviselői 
annak. Kifejtette, érdemes elgondolkodni a 
kulturális jelenünkön, azon, hogy ma 
Mezőtúron mennyit teszünk a kultúráért. A 
magyar művészeti oktatás egyedi rendszere 
hungarikum - tette hozzá. 

A hangversenyterem nyitott, bárki eljöhet, 
ha igénye van a szépre, jóra. A Magyar 
Kultúra napján országosan, számos helyen 
zajlanak a könyvbemutatók, színházi estek, 
hangversenyek, Mezőtúron a tegnapi napon irodalmi-zenés esten vehettek 
részt az érdeklődők, a mai napon a főszerep a komolyzenéé - részletezte a 

Mezőtúri Bárdos Lajos Művészeti 
Iskola igazgatója, majd büszkén foly-
tatta - több évtizedes hagyomány, 
hogy diákjainak, tanáraink hangver-
senyt adnak a Magyar Kultúra Napján. 

Az eseményen tiszteletét tette 
Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgár-
mestere is, aki köszöntette a jelenlévő 
közönséget. Herczeg Zsolt elmondta, 
Mezőtúr Város Önkormányzata nagyon 
fontosnak tartja a magyar kultúra ápo-
lását, és ennek hátterét igyekeznek 
biztosítani. 

A Mezőtúri Bárdos Lajos Művészeti 
Iskola különösen fontos színtere a 
felnövekvő generációk művészeti nevelésének, szögezte le Herczeg Zsolt, 
majd a pedagógusok és tanulók munkájához gratulált és sok sikert kívánt. 
Az est folyamán népi és klasszikus dallamok egyaránt felcsendültek. 

A változatos és színvonalas hangverseny méltó módon tisztelgett a 
Magyar Kultúra Napjának szellemisége előtt.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Mezőtúr VIII. számú felnőtt háziorvosi kör-
zetben (Dr. Simon Zsuzsanna körzete) 2022. február 01. napjától Dr. 

Tálas Gabriella háziorvos látja el az alapellátási feladatokat. 

A rendelés helye továbbra is a Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 7. szám alatti 
háziorvosi rendelő.A rendelési idő változatlan.

Telefonszám: 06-56/850-004

E-mail cím: 8haziorvosikorzet@mezotur.hu

Herczeg Zsolt
polgármester

Befejeződött a Petőfi Sándor utca 

útfelújításának műszaki felülvizsgálata

Annak érdekében, hogy a mezőtúriak mielőbb új úton közlekedhesse-
nek, a képviselő-testület 2021. októberében egyhangúlag döntött arról, 
hogy a Petőfi Sándor utca felújítása december 17-i határidővel valósuljon 
meg. 

Sajnos az útfelújítást követően több problémát is észleltünk. A tapasztalt 
hiányosságok és műszaki problémák miatt, önkormányzatunk vizsgálatot 
rendelt el a Petőfi Sándor utca vonatkozásában. 

Az utca több szakaszán, összesen 6 helyen ellenőrizve lett az anyagmi-
nőség és rétegvastagság. A mérések igazolták, hogy a kivitelező nem min-
den esetben tartotta be a műszaki előírásban rögzítetteket, emiatt a beruhá-
zás nem került átvételre. A kivitelező 2022.04.15-ig kért és kapott haladékot 
a hibák korrigálására, melyet nagy felületű javítás formájában kell elvégez-
nie. Ezzel együtt megtörténik az aknák szintre emelése és a burkolati jelek 
újrafestése is. 

Önkormányzatunk a szerződésben foglaltak alapján az átlagosnál hosz-
szabb 2+5 éves garanciális időben állapodott meg a kivitelezővel. A 7 éves 
garanciális időszak a sikeres műszaki átadást követően kezdődik. 

Bízom benne, hogy a hiányosságok javítását követően az elvárt minősé-
gű útszakaszon közlekedhetünk!

Herczeg Zsolt 

100 éves lenne Nemes Nagy Ágnes

Az idei évben, 2022-ben, Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfor-
dulója alkalmából számos irodalmi programot szerveznek országszer-
te. A Pilinszky100 centenárium után Nemes Nagy Ágnes-centenáriummal  
jelentkezik a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Petőfi Irodalmi Múzeum, 
Juhász Anna szervezésében. 

A Nemes Nagy 100 – „Viszonylagos öröklét” címmel induló beszélgetés-
sorozat egy egész évet szentel a XX. századi magyar költészet, esszéiroda-
lom és fordítás egyik legjelentősebb alakjának megismerésére, a MOM 
Kulturális Központtal partnerségben, minden hónapban. A nyitórendezvé-
nyen, január 19-én Juhász Anna vendégei G. István László irodalomtörté-
nész, a költőnő életművének kiváló ismerője, valamint Kútvölgyi Erzsébet 
színművész, Harcsa Veronika énekes és Gyémánt Bálint gitárosai voltak. A 
programokkal kapcsolatos további részleteket Juhász Anna és a PIM 
facebook oldalán találnak.

Kakuk Móni
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VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Sóhelyzet Mezőtúron!

A jelenlegi időjárási körülmé-
nyek gyakori beszédtémát adnak a 
lakosság körében, hogy az utak 
járdák sózása, síkosságmentesítése 
éppen milyen állapotban van 
Mezőtúron. Fontos megjegyezni, 
hogy az ingatlanok előtt lévő járdák 
hótakarítása és síkosság-mentesíté-
se minden esetben az ingatlan 
tulajdonos kötelező feladata. 
Társaságunk a Mezőtúr Város 
Önkormányzatának tulajdonában 
és kezelésében lévő közúthálózat, 
kerékpárúthálózat, közforgalmú 
gyalogosforgalmi létesítmények és 
a közforgalmú közlekedési eszkö-
zök megállói síkosságmentesítését 
végzi a mindenkor hatályos Téli 
Forgalombiztosítási Terv alapján. A 
városban található 46-os főút és a 
városból kivezető négyszámjegyű 
közutak a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kezelésében vannak és ezek 
síkosságmentesítését is ők végzik.

Az elmúlt napokban a város köz-
útjain, közterületein síkosságmen-
tesítést végeztünk 9,5 m3 fűrészpor 
és 10,5 tonna só kiszórásával, amit 
sajnos az időjárási körülmények 

miatt, mint pl. ónos eső vagy a nap-
pali felmelegedés mellé az éjszakai 
kemény fagyok következtében a 
sózást nem lehetett kellő hatásfok-
kal végezni. Több szempontból 
sem tökéletes megoldás a só hasz-
nálata, hiszen tönkreteszi az úttes-
tet, az úttest alatti közműveket, a 
vasbeton építményekben és jármű-
vekben korróziót okoz. 

Nincs síkosságmentesítésre 
vonatkozó egységes EU- szabályo-
zás, Ausztriában például tiltják a 
klorid tartalmú vegyszerek haszná-
latát, s csak különleges időjárás 
esetén alkalmazhatók, míg Német-
országban már csak a veszélyes 
útszakaszokat sózza, mert ez nem 
csak a környezetet védi, de a bal-
esetek gyakoriságát is csökkenti. 

Kutatások igazolják, hogy az autó-
vezetők a sózott, fekete utakon 
jóval gyorsabban hajtanak, mint az 
javasolható volna, míg a kezeletlen 
útszakaszokon viszont jóval óvato-
sabban közlekednek az autósok. A 
skandináv országokban is tilos a 
sózás, de mivel a téli átlaghőmér-
séklet jóval a nátrium-klorid mínusz 
hét fokos fagyáspontja alatt van, 
értelmetlen is lenne használni. 

Kijelenthetjük, hogy a legjobb 
megoldás az őszi-téli időszak beáll-
tával az óvatos közlekedés, annak 
tudomásul vétele, hogy havas és 
síkos időben egyszerűen másképp 
kell beosztanunk időnket és módo-
sítanunk kell mobilitási szokásun-
kon. Éppen úgy, mint a saját öltöz-
ködésünkön, így a csúszásmentesí-

tésre legjobb elsősorban az időben 
történő lapátolás és seprés. Nincs 
ugyanis egyetlen üdvözítő eljárás, 
vagy anyagtípus mely alkalmazása 
javasolható, hiszen helyzete válo-
gatja, hogy mikor, mit érdemes 
alkalmazni. Számunkra fontos, 
hogy a balesetmentes közlekedést 
biztosítsuk, de olyan módon, hogy 
ez a környezetre a lehető legkisebb 
terhelést jelentse, ezért a környezet 
megóvása érdekében a fűrészpor 
mennyiségét növelve próbáljuk a 
síkosságmentesítést és a nagyobb 
tapadást biztosítani.

Vonulási útvonalainkat és az 
utak tisztántartási munkáinak sür-
gősségi sorrend szerinti felsorolását 
meg találhatják a www.mturiellato.
hu internetes oldalunkon. Kérjük 
Önöket, hogy segítsék munkánkat 
azzal, hogy az úttesten levő parko-
lóhelyek szabadon hagyásával biz-
tosítják a gépjárműveink akadály-
mentes közlekedését. 

Köszönjük együttműködésüket 
és balesetmentes közlekedést kívá-
nunk a hideg hónapokban is!

A Mezőtúr-Szarvas között közle-
kedő komp a vízállás miatt nem 
közlekedik! A révátkelő indulásával 
kapcsolatban kérjük, tájékozódjon 
weboldalunkon: www.mturiellato.

hu/komp.php illetve facebook 
oldalunkon https://www.facebook.
com/M.I.I.KN.Kft elhelyezett infor-
mációk alapján.

Januárban is folyamatosan ürí-

tettük a város közterületein találha-
tó szemétgyűjtő edényeket, melyek-
ből összesen 7500 Kg közterületi 
hulladék lett elszállítva az NHSZ 
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. hivatalos deponáló helyére.

Pénteken 16:00 és 19:00 óra 
között, hétvégén pedig 14:00-21:00 
óra közötti nyitva tartással szeretet-
tel várunk minden sportolni és 
kikapcsolódni vágyó vendégeit a 
volt főiskola előtti rendezvénytéren 
felállított korcsolyapályánál.

A Városi Strandfürdő közvetlen 
szomszédságában található „Vadász-
ház” Kávézó és Szálláshely rendez-

vényterme kiválóan alkalmas torna-
edzések, tanfolyamok, szülinapok, 
lakodalmak és baráti összejövetelek 
lebonyolítására. További informáci-
óért keressen bennünket az 
intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen vagy a 0656/350-037-
es telefonszámon.

Segédmunkás munkakörben, 
kompüzemeltetési feladatokra mun-
kavállalók jelentkezését várjuk 
fényképes önéletrajzzal az 
intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen, vagy telefonon a 06 
56 350-037-es telefonszámon. 
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A doni áttörés áldozataira emlékeztek

2022. január 12-én, a Doni 
Áttörés Emléknapja alkalmából 
városi megemlékezést tartott 
Mezőtúr Város Önkormányzata. 

Beszédet mondott Bordács 

László, a Mezőtúri Közművelődési 
és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, aki felelevenítette a 
magyar katonák gyötrelmeit egy 
hazatért túlélő szavai alapján. 

Rojkó Istvánné, a Siketek és 
Nagyothallók Irodalmi Klubjának 
vezetője komor, de erőtől duzzadó 
Petőfi- verseket szavalt. A 
Református Egyház nevében 
Mihalina László lelkészelnök, a 
Katolikus Egyház nevében Ondavay 
Tibor plébános, pápai prelátus 
mondott imát az áldozatokért. 

Ezt követően a II. világháborús 
emlékműnél koszorút helyezett el 
Mezőtúr Város Önkormányzata 

nevében Herczeg Zsolt, Mezőtúr 
város polgármestere és Szűcs 
Dániel, alpolgármester. A Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Kor-
mányhivatal, Mezőtúri Járási 
Hivatal részéről Rácz Péter Béla 
hivatalvezető, majd Csányi Tamás 
országgyűlési képviselő rótta le 
tiszteletét az áldozatok előtt. 

A Kossuth Lajos téren őket köve-
tően számos intézmény, szervezet, 
klub képviselői, és magánszemély 
helyezett el koszorút a Doni áttörés 
áldozatainak emlékére.

Kakuk Móni
Fotó: Bodor Márti

Petőfi-úti virágüzletes Kiss Zoli emlékére

Meghalt a kisfiam, örökre elment,
Élete delén, ötvenkét évesen.

Meghalt a lelkem és magával vitte,
Tudom, hogy igaz, mégsem hiszem el,
Könnyes szemmel nézek fel az égre,

Sudár alakját ott fenn látni vélem,
Távolodik egyre messzebb, messzebb,

Már nem is látok semmit, csak a szürke eget,
Aludj kisfiam, te csak aludj gyermekem,
Én sírva álmodom Rólad, amíg csak élek.

Édesanyád
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Megújulhat a Puskin utcai kerékpárút

A TOP Plusz 1.2.1-21 számú „Élhető települések” című felhívásra támo-
gatási kérelmet nyújtott be Mezőtúr Város Önkormányzata. A pályázatnak 
köszönhetően megvalósulhat többek között a Puskin utcai kerékpárút 1300 
folyóméteren történő felújítására (a Cs. Wagner József utcától a Bajcsy-
Zsilinszky utcáig). 

A burkolat minősége olyan rossz lett az utóbbi években, hogy az már 
veszélyezteti a biztonságos közlekedést. Ha a forrás rendelkezésre áll, a 
meglévő nyomvonalon kétoldali süllyesztett szegély kialakításával és szük-
ség szerint pályaszerkezet cserével új aszfaltburkolat épül. Emellett a 
támogatásból felújításra kerülhet a Székes utca, amin keresztül a Puskin 
utcán meglévő és a Kossuth Lajos utcán megvalósuló kerékpárutakat is 
összekötnék. Sok család választja a kerékpáros közlekedést ezeken az 
útvonalakon, hiszen óvodák, iskolák is erre közelíthetőek meg, a járdák 
pedig szintén leromlott állapotban vannak, így sem a gyermekkerékpárok, 
sem a mozgássérültek által használt elektromos mopedek nem tudnak rajta 
megfelelően közlekedni. Herczeg Zsolt elmondta, kiemelt feladat, hogy 
ezek a szakaszok is biztonságosan igénybe vehetőek legyenek a forgalom 
minden résztvevője számára.

Az említett pályázatból újulhat meg a mezőtúri 
kék-zöld infrastruktúra is.  

A növekvő létszámú emberiség egyre nagyobb számban fog városokban 
élni, amik egyszerre okozói és elszenvedői a természetes vízkörforgás vál-
tozásainak. A klímaváltozás miatt megváltozó csapadékeloszlás és a mele-
gedő nyarak már most egyszerre fenyegetik villámárvizekkel, szárazsággal 
és hőhullámokkal városainkat, amihez, ha nem alkalmazkodunk, évről 
évre növekedő károkkal számolhatunk. Azonban, ha képesek volnánk 
megváltoztatni a városlakók- és tervezők vízhez való hozzáállását, hogy 
eszköz helyett értékként tekintsenek rá, nem csupán a klímaváltozáshoz 
tudnánk jobban alkalmazkodni, de élhetőbb és zöldebb életteret is teremt-
hetnénk. Ehhez nyújt eszközöket a természeti folyamatokat imitáló kék-
zöld infrastruktúra tervezés –fogalmaz Czizmadia Dóra, tájépítész mérnök. 

Az „Élhető települések” című felhívásnak köszönhetően megvalósulhat 
a belterület védelmét szolgáló csapadékvízelvezető-hálózat rekonstrukció-
ja, mely a Cs. Wagner József utca és a Széchenyi István utca kereszteződé-
sétől a Puskin utca és a Bajnok utca kereszteződéséig tartana. Új, zárt csa-
padékvíz elvezető csatorna épülne továbbá a Tulipán utcában, amely a 
meglévő zárt csatorna érintett szakaszának kiváltását célozza, ezzel 
biztosítva a Tulipán utca felső szakaszáról érkező csapadékvizek károkozás 
nélküli elvezetését a Piac tér irányába. 

A zöld infrastruktúra fejlesztése érdekében beteg fák kivágására és azok 
pótlására, valamint közterületi eszközök elhelyezésére kerülhet sor. 

A projekthez nem szükséges önkormányzati önerőt biztosítani. Az igé-
nyelhető támogatás maximális összege 500 millió forint. 

Kakuk Móni

Hangdimenziók - Zenei utazások térben és időben
A Magyar Zene Háza állandó kiállítása

„A lelkünkhöz a fülünk van a 
legközelebb.” (Johann Gottfried 
Herder, „Kritische Wälder”, 1769)

A Magyar Zene Háza: életfa a liget-
ben. Arany levelei, karcsú oszlopai 
révén koronája, törzse van. Most a 
gyökereknél állunk. Az intézmény 
innen szívja fel szellemi táplálékát. A 
gyökerek – mint egy labirintus – 
összefonódnak. Közöttük sétálunk. 
Időben és térben nagyon mélyen 
kezdjük felfedező utunkat: a zene 
születésénél, majd belekapaszko-
dunk a magyar népzene és az európai 
zene gyökereibe. Évszázadokon át 
követjük a zene életét és azt, hogy 
mit jelentett a hangok rendezett sora 
az embereknek, különös tekintettel a 
magyaroknak Európa fényében, oly-
kor árnyékában. A kiállítás önmagáért beszél, pontosabban zenél, mert 
amerre fordulunk, mindenütt zenét hallunk. Itt a kiállítás tárgya maga a 
zene. Hallgass a zenére! – mondhatjuk Shakespeare után szabadon –, de ne 
csak arra, ami a fejhallgatóból jön, hanem arra is, ami körülötted és benned 
van. Amikorra majd elérünk napjainkhoz és sétánk befejeződik, sok hang 
vésődik be elmédbe és lelkedbe egyaránt. Látogatható: 2022. január 
23-tól. A Városligetben, 1146 Budapest, Olof Palme sétány 3-5. címen.

forrás: www.magyarzenehaza.com
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dr. Kőműves Lajos fazekas népi iparművész, jogász és szimbólumkutató

A tél kezdetén elindult a csillag-
ösvényen az elődeihez egy mezőtú-
ri talentum, dr. Kőműves Lajos, aki 
utolsó éveiben a sötétséggel küz-
dött. 

Akik ismerték fiatal korától, 
mind nagy tudású, olvasott, sze-
rény, precíz, tehetséges alkotónak, 
kutatónak, jogásznak tartották. 
Támogatta, aki segítséget kért tőle. 
Kevés olyan irodalmi mű, néprajzi, 
történettudományi munka volt, 
amiből nem tudott volna idézni, és 
szívesen ajándékozott könyvet fia-
taloknak, akikben látta a tehetsé-
get. Ezekbe gondolatébresztő mon-
datokat írt, vagyis inkább rajzolt- 
hiszen betűiben is ott volt az igény 
a szépre, a harmóniára, a rendre. 
Mecénás volt. Tanító. Életével is 
tanított, halálával pedig akaratlanul 
üzent. Dr. Füstös Jenővel együtt 
gyakran elidőztek a filozófia mezs-
gyéjén. Közös volt bennük, hogy 
nem csupán a saját boldogulásukat 
keresték, hanem élt bennük egy 
eszménykép- egy világról, amiben 
több a művészet, a tudatosság. 
Gyakran felidézte, az iparos régen 
nem arra törekedett, hogy meggaz-
dagodjon, hanem arra, hogy becsü-
lettel vigye a műhelyt és a bevétele-
iből eltartsa a családját.

Mezőtúron született 1954-ben. 
Az általános iskola befejezése után, 
1968-ban a mezőtúri Dózsa György 
Gimnázium és Mezőgazdasági 
Szakközépiskola tanulója lett. Az 
érettségit követően jelentkezett a 
mezőtúri Fazekas Szövetkezetbe 
tanulónak. Tanulótársai Kádasi 
Éva, Takács Eszter, Tar Erzsébet és 
Tóth Géza voltak. A fazekasmester-
ség alapjait id. Varga Gábortól, 
majd a pár évvel idősebb, az akkor 
a Népművészet Ifjú Mesterévé lett 
Gonda Istvántól tanulta meg. 
Kőműves Lajos sok szakmai fogást 
lesett el a Fazekas Szövetkezet 

akkori mestereitől, Csipes Istvántól, 
Kliment Mihálytól és Búsi Lajostól 
is. 1974-ben tett szakmunkásvizs-
gát.  Ezt követően elsősorban a 
korongozási technikáját tökéletesít-
hette. Folyamatosan a fejlődés lehe-
tőségeit kereste. Badár Júliánál és 
Csibi Ferencnél főleg a fatüzelésű 
kemencében való égetés módjait 
tette magáévá. 1978-ban elnyerte a 
Népművészet Ifjú Mestere címet. 
1979-ben mestervizsgát tett és kiér-
demelte a Népi Iparművész címet. 
Többször vett részt Makovecz Imre 
vezette tokaji népművészeti alkotó-

tábor munkájában. Kőműves Lajos 
1980-ban tagja lett a Fazekas 
Szövetkezet alkotóközösségének. 
Ekkor főként zöldmázas, karcolt 
motívumokkal díszített butellákat, 
kancsókat készített. Alkotásai 
között szép számmal találhatóak az 
erdélyi hagyományok által készített 
edények is. Elutazott Szé-
kelyudvarhelyre, Korondra, Homo-
ródalmásra, hogy motívumgyűjté-
seket végezzen. Egy kifejezetten 
erdélyi formát később szívesen 

alkalmazott, ez volt a bokály. 
Ebben az időszakban kezdett kiala-
kulni egyedi stílusa, dr. Szabó 
László kandidátus szerint az 1980-
as évek közepére. Ahogy Nagy 
Molnár Miklós néprajzkutató fogal-
mazott, Kőműves Lajos nem a 
mezőtúrit, az egész magyar népmű-
vészetet tekinti forrásnak, emellett 
nincs véletlen minta, minden jelen-
tést hordoz, információja van. 
Kedvelt motívumai voltak a csoda-
szarvas, életfa, kör, madár, gránát-
alma, liliom, rózsa, tulipán.

Az alkotásai rendszeresen részt 
vettek csoportos kiállításokon. 
Láthatóak voltak a munkái 
Balatonföldváron, Balatonfüreden, 
Debrecenben, Kunszentmártonban, 
Békésen, Budapesten, Szentendrén, 
Mezőberényben, Kiskunfél-
egyházán, a Zichy-kastélyban, 
Sarkadon, Cegléden, és a szülővá-
rosában Mezőtúron. 2004-ben 
Olaszországban, Astiban volt elő-
ször külföldön kiállítása és egyben 
ez volt az utolsó is. 1992-ben volt 
önálló kiállítása a Túri Fazekas 
Múzeumban és annak állandó kiál-
lításán ma is megtekinthetőek a 
művei. Jogászként 1989-ben vég-
zett, a jogtudomány, és az alkotás 
mellett rendszeresen kutatott. 
Tudományos munkái megjelentek 
a Tisicium múzeumi szakfolyóirat-
ban. Gyűjtéseit mai napig forrásnak 
használják a néprajzkutatók. Nem 
csak a kerámiákon szereplő motí-
vumok jelentéseit vizsgálta, ele-
mezte, hanem a butellákon megje-
lenő verseket is. Közel kétszáz db 
butellaverset gyűjtött össze Kozák 
Évával, a túri származású fazekas-
sal. Munkáit a tudomány képviselői 
mellett főiskolai szakdolgozatok-
ban is használták, 1994-ben pl. a 
Jászberényi Tanítóképző Főiskola 
egy hallgatója róla írta diploma-

munkáját.
Mint ahogy sok mezőtúrinak, 

neki is nagy törést jelentett a Túri 
Fazekas Kft. felszámolása. Kézzel 
írott önéletrajzában fájdalmasan 
kanyarodnak a betűk: „Felmondó 
levelemet megkaptam, itteni mun-
kaviszonyom utolsó napja: 2005. 
január 8. Most tehát állást keresek. 
Remélem, hogy máshol rövidesen 
folytathatom valamennyi tevékeny-
ségemet.” 

Karcagi SZC Mezőtúri 
Szakiskolája és Kollégiumában 

2012-től 2016-ig dolgozott kollégiu-
mi nevelőtanárként, egészségének 
megromlásáig. 2016-ban betegségei 
indokolttá tették rokkantnyugdíja-
zást. A teljes állásban töltött éveket 
megelőzően óraadóként szakmai 
ismereteket tanított fazekas diákok 
számára.

Nemrégiben, 2021. december 8- 
án megemlékezésre hívták mind-
azokat, akik ismerték, tisztelték Dr. 
Kőműves Lajos fazekasmestert, 
jogászt, néprajzkutatót. A megem-
lékezés a Túri Fazekas Múzeum 
udvarán sok egykori barátot oda-
vitt, még több az otthonában gyúj-
tott gyertyát, morzsolt el egy 
könnycseppet.

Dr. Kőműves Lajos butelláira 
karcolt versei titkos üzenetek 
maradnak a mázon a szépben gyö-
nyörködőknek és nekünk, akik 
emlékezünk, arra, aki  létrehozta: 
„Ennek a gazdája akármerre 
megyen, a szerencse mindig véle 
legyen. Az élet nyári nap legyen 
előtted, felleg ne borítsa be soha 
eged. Viruljon életed, mint tavasz 
virága, örvendj életednek, míg időd 
van rája.” 

Forrás: A Túri Fazekas Múzeum 
adattárának Kőműves Lajosra 
vonatkozó dokumentumai.

Kakuk Móni

dr. Kőműves Lajos, 2007. Fotó: Pusztai Zsolt

Zilahi motívumos butykoskorsó 
1982-ből Fotó: Asztalos Csaba

dr. Kőműves Lajos, 1990.
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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 egyezte-
tés szükséges.  TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

A tél hangja
Hajnali derengésben 
Hangokat hoz a szél,

Lágy csengőszó hallik,
Keleten a nap útra kél.

Csillogó fényben úszik az ég,
Hópihék villannak, mint

Szívben a fény,
Szól a csengő, még itt a tél.

Tompán puffan lovak patája,
Havas úton úszik a szán,

Lovak nyakában szól a csengő,
Szabadon jár a szél a pusztában.

Városban a tél nem a régi,
Hókotrók söprik az utat,
De a puszták világában 

Lovak húzzák a szánkókat.

Ott még halljuk gyermekek kacaját,
Ahogy a csengő szót meghallják,

Nem csak a szél jár a pusztán,
A tanyákat emberek lakják.

És nem félik a tél ridegét,
Mert tudják, megújul az élet.
Velük együtt oly szép a Tél,

Az ember a természettel,
A tél szépségével, ott újra él.

dr. Keresztes Károly

Varázslat

Ezernyi hajszálerezeten 
ereszkedek lelkedhez

varázslatot kereső mozdulatokban,
évmilliós robbanásban

a mindenség gyökerei közt.
Gyűrűit veti a szó, 

s csendes szikrát szór,
a vihar cserepein ívelő repedés

a felhők végtelen tenyerén,
viaszcsipke reménységben

csobogó cseppmanó csodaálma.
Láss angyalokat a 

függöny ráncaiban,
boldogságot füstfoszlányokban.

Olvaszd a sziklacsendet,
holdfénycseppnyi ezüsteső percet.

Kristályszívben csillanó herceg,
visszatérő örvénymélyen,
életkerék reménységben.

Temetve-bolyongva
valahol túl a karcokon

összefonódik álom és valóság,
jelenélű acélos látomás.

Bordács Erzsébet
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„Mind a magyar, mind a török kultúrában megtalálom magam”

Coskun Leila 2021. augusztusá-
tól a Mezőtúri Városi Televízió 
szerkesztő-riportere, de eddig 
nem sokat tudhattunk arról, hon-
nan indult és milyen utat tett 
meg, ami egészen az MV TV mik-
rofonjáig és kamerájáig vezette. 

K.M. Melyik városban nőttél fel 
és mit mesélnél el a gyermekkori 
éveidről?

C.L.: Zalaegerszegen születtem, 
éltem egy évet Törökországban, de 
Budapesten nőttem fel. Igazából 
nem volt különb gyermekkorom, 
mint bárki másnak, ugyanúgy nőt-
tem fel, mint a többi velem egykorú 
gyermek. Talán annyiban mondha-
tom másabbnak, hogy engem szi-
gorúbban fogott apukám. De ez 
egyáltalán nem volt baj, így utólag 
visszanézve. 1 éves koromban köl-
töztünk ki Törökországba, így arra 
az időszakra nem emlékszem. 
Körülbelül 2-3 éves lehettem ami-
kor Pestre költöztünk. 

Nagyon jó gyermekkorom volt, 
élményeket szereztünk a barátaim-
mal, szinte alig voltunk otthon, 
minden nap találkoztunk a játszó-
téren és estig játszottunk, amíg ki 
nem kiabáltak nekünk az erkélyről, 
hogy ideje hazamenni. 

K.M.: Ha jól tudom, a Budapesti 
Török Kulturális Központban is 
dolgoztál és folyékonyan beszélsz 
több nyelven, többek között törö-
kül édesapád miatt. Milyen élmé-
nyekkel, tapasztalatokkal lettél 
ott gazdagabb, ami segít a min-
dennapi riporter munkádban?

C.L.: Igen, szerencsésnek mond-
hatom magam, mert igazából az 

ölembe hullott egy nyelv, amit a 
magyaron kívül is anyanyelvi szin-
ten beszélek. A legjobb az egész-
ben az, hogy amióta az eszemet 
tudom, én már beszélem a nyelvet, 
pedig nem is tanultam. Persze, ez 
nem varázslat, csak a szüleimmel 
minden évben kimentünk a roko-
nokhoz, egyedül ott töltöttem az 
egész nyarat, így egész egyszerűen 
rám ragadt a nyelv, mert hát rajtam 
kívül senki sem beszélt magyarul. 
Ezért kénytelen voltam én törökül 
beszélni. Emiatt is kerültem a 
Török Kulturális Intézetbe, ugyanis 
mind a magyar mind a török kultú-
rában megtalálom magam és mind-
két nyelvet beszélem. 

Őszintén szólva, nem sok olyat 
tudok mondani, ami jelenleg segíti 
a riporter munkámat, hiszen eltérő 
munkakört végeztem. Sok emberrel 
találkoztam ez idő alatt, beszélget-
tem velük, voltak turisták, akik 
betévedtek egy török teára hoz-

zánk, volt, akinek segítség kellett, 
emellett nagyon sokan jártak hoz-
zánk törököt tanulni és a kulturális 
eseményeinken is nagyon sok volt a 
résztvevő. A riporteri munkával is 
sok embert ismerhetek meg a 
városban, most már ha valaki mond 
egy nevet, akkor tudom ki az illető 
és nem kérdezem meg, hogy ő róla 
mit lehet tudni.

K.M.: 2021. nyarán költöztél 
Mezőtúrra Budapestről. Hogy 
érzed magad ebben a jászkunsági 
mezővárosban a pezsgő főváros 
után? Látod az előnyöket, amik a 
vidéki, kisvárosi lét mellett szól-
nak?

C.L.: Megmondom őszintén még 
mielőtt leköltöztem, tartottam tőle, 
ahogy említetted a „pezsgő főváros” 
után nem fogom megtalálni a 
helyem itt. Azon gondolkoztam, 
hogy jól döntöttem -e egyáltalán, 
hiszen azért valljuk be, az emberek 
többsége a nagyvárosokba megyek 

a kisvárosból és nem fordítva. 
Szerencsére nagyon pozitív hatás-
sal volt ez a költözés, természete-
sen látom az előnyeit is. Hazudnék, 
ha azt mondanám, hogy egyáltalán 
nincs honvágyam, de ez szerintem 
természetes dolog, ha 25 év után 
elköltözöl a jól megszokott helyed-
ről. Kompenzálva a honvágyamat, 
próbálok rendszeresen haza járni 
és mindenkivel tartani a kapcsola-
tot napi szinten.

K.M.: Foglalkozol-e a szabad-
idődben, a televíziós feladatokon 
kívül mással, ami szintén fontos 
neked?

C.L.: Persze, szeretek kirándulni, 
a párommal és a barátaimmal ami-
kor időnk engedi mindig kitalálunk 
valami programot, nem vagyok az 
az otthonülős típus.

Ezen kívül számomra nagyon 
fontos az edzés, a mozgás, elsős 
korom óta az életem része a sport. 
13 évig versenysportoltam az akro-
batikus rock and roll táncban. 
Kisebb, nagyobb kihagyásokkal, de 
mindig is jelen volt az életemben, 
úgyszintén most is, minden nap 
szánok arra időt, hogy mozogjak 
legalább egy órát.

Ezért is mentem el ebbe az irány-
ba, több sportszakot végeztem el, 
többek között sportszervező, sze-
mélyi edző, életmód és-táplálkozás 
tanácsadó, illetve gerinc tréner sza-
kokat sajátítottam el. 

A közeljövőben pedig mellékál-
lásban is szeretnék ezzel foglalkoz-
ni, szeretném elindítani a saját vál-
lalkozásomat.

Kakuk Móni

fotó: Szabó Dorina

Olvasói levél: Még egyszer az Alkotmány úti kútról

Tisztelt mezőtúri lakosok! Ma 
már némi javulásról is be tudunk 
számolni a kút környékéről, ugyan-
is a gépkocsival közlekedők a meg-
állni tilos tábla hatályát kezdik tisz-
teletben tartani, ugyanis a tábla 
hatálya az úttesten való megállást 
tiltja, de a parkoló helyen illetve az 
útpadkán való megállást viszont 

nem tiltja és ezeken a helyeken 
megálló járműtől az a kis gyaloglás 
még előnyös is az egészségre, mert 
az embernek szüksége van a moz-
gásra.

Ezért köszönet illeti azokat az 
autósokat, akik a szabálynak meg-
felelően állnak meg.

De sajnos vannak olyan lakosok, 
akik újabb trükköt találtak ki 
(nehogy minden simán menjen a 
kút környékén), ők most edény 
mosogató csoportot alakítottak.

Amikor jönnek vízért, a szeny-
nyes edényeiket itt mossák el és 
nem otthon, ráadásul, a szennyes 
vizet nem a lefolyóba öntik, hanem 
a beton virágtartóba, amely csordu-
lásig megtelik vízzel. Sajnos ezek-

nek az embereknek némi ismeret 
hiányosságuk is van, mert nem 
ismerik fel, hogy ezek nem vízi 
virágok, hanem szárazföldiek és a 
vízben kipusztulnak.

Ha a köztársaság elnök megtud-
ná, hogy az egészséges tiszta ivóvi-
zet, amely kincs, ők edény mosoga-
tásra használják¬ biztos sírva 
fakadna. Ezért kérjük azokat, akik 
az edényt el akarják mosni, ne itt, 
hanem otthon végezzék el és a 
virágápolást pedig bízzák az örök-
befogadókra. Köszönik, az ilyen 
segítségből nem kérnek, valamint 
arra kérjük őket, takarékoskodja-
nak ezzel az egészséges ivóvízzel, 
mert ez is véges.

Többször szóltunk már arról is, 

hogy milyen fertőzésveszély áll 
fenn ebben a vírusos világban, 
ezért javasoljuk, hogy a kútnál csak 
vizet vételezzenek és közben meg-
tekinthetik a kulturált környezetet. 
Gyönyörködni lehet benne, de 
kerüljék a szemetelést, szennye-
zést, hagyjuk tisztán a környezetet, 
mert ellenkező esetben, ha valaki 
megfertőzi a kút környékét, az 
emberi életekbe is kerülhet. Ezért 
nyomatékosan felhívjuk azok 
figyelmét, akik a drága vizet edény 
mosogatásra pocsékolják el, gon-
doljanak a holnapi napra is és taka-
rékoskodjanak, reméljük ez nem 
túl nagy kérés, és köszönjük azok-
nak akik ezt betartják. 

Az örökbe fogadók.
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2022-ben is sok rendezvénnyel készül a Közösségi Ház

Habár még január van és mesz-
szinek tűnik a Gyermeknap vagy 
az augusztusi Túri Vásár, a ren-
dezvények megszervezése már 
javában zajlik. Bodor Márti műve-
lődésszervező mesélt a 2022. évi 
főbb rendezvényekről. Kedves 
olvasók, elő a naptárat és a tollat, 
hiszen, aki szemfüles már most 
beírhatja, mikor érdemes min-
denképp Mezőtúron tölteni a hét-
végét. 

K.M.: A tavalyi évben számos 
pozitív visszajelzés érkezett a 
lakosságtól a rendezvényeket ille-
tően. Sok minden változott, meg-
újult a korábbi évekhez képest, 
emellett, ami pedig bevált, 
továbbra is megmaradt. Melyek 
azok a rendezvények, amelyek 
(ha a járványügyi rendelkezések 
lehetővé teszik), biztosan meg-
rendezésre kerülnek 2022-ben?

Bodor Márti: Nagyon örülünk, 
hogy 2021-ben már tehettük a dol-
gunkat, ha nem is 100%-os intenzi-
tással. Egy esemény megszervezése 
bizony időigényes, viszont lemon-
dani sokkal egyszerűbb, csupán 
néhány telefon és levél. 2020-ban 
az előkészületek megvoltak, több 
plakát kilövésre várt, ám hiába vár-
tunk ki az utolsó pillanatig, sajnos 
lemondani kényszerültünk számos 
programot. A tavalyi évben a gyer-
meknappal megnyílni látszottak az 
ajtók. Az aktuális jogszabályok 
betartásával szerveztük az esemé-
nyeinket, ezeket a szabályokat mi 
nem tudjuk befolyásolni. A Városi 
Gyermeknap után megszervezhet-
tük a Szent Iván éji tűzugrást, az 
arTúr Fesztivált és Túri Vásárt, ez 
utóbbit a korábbi helyszínén, ame-
lyet mi, szervezők is izgalommal 
vártunk. Ismét élettel töltöttük meg 
a Túri Kupa Utcai Futóversenyt, 
megszerveztük az Ősz-Ülőt, vendé-
gül láttuk az Őszi Hacacárét és új 
feladatként szerveztük az év végén 
az Adventi vásárt. Természetesen a 
nagyobb eseményeket színesítettük 
több kisebbel. A 2022-es év is elin-
dult. Az évkezdés mindig izgalmas 
napokat hoz, ilyenkor fogalmazód-
nak meg a célok, ekkor áll össze az 
éves költségvetésünk, ilyenkor 

átnézzük az egész évet, igyekszünk 
a városlakókkal együtt gondolkoz-
ni, bevonni őket a szervezésbe. 

Hogy mely események kerülnek 
biztosan megrendezésre? Hosszú a 
lista. Már láthatják az érdeklődők a 
farsangi plakátunkat, amelyet feb-
ruár 18-án tartunk a Közösségi 
Házban. Már készülünk a Városi 
Majálisra, amelynek ez évben is az 
Erzsébet-liget ad otthont május 
elsején. Május végén – 29-én – 
Városi Gyermeknapot szervezünk, 
ez évben a Ficsak Mezőtúr Ala-
pítvánnyal karöltve. Június 24-én 
Szent Iván éji tűzugrásra várjuk a 
lakosságot, majd augusztus 11-13-
ig arTúr Fesztivál zajlik a városban, 
melyre a XXX. Túri Vásár teszi fel a 

koronát. Biztosan mondhatom, 
hogy augusztus 13-án délután újra 
elrajtol a Túri Kupa Utcai 
Futóverseny is, majd szeptember 
24-én Ősz-Ülő, október 28-án 
Halloween Party és november 27-én 
belépünk az adventi készülődés 
időszakába. Fontos megjegyezni, 
hogy a mi munkánk nem csak a 
nagyobb események megszervezé-
sét fedi le, igyekszünk pályázatok-
kal többlet forrásokat biztosítani a 
feladataink ellátásához, számos 
kisebb kulturális eseményt készí-
tünk elő, kiszolgáljuk a civilszerve-
zeteket, más események mögé 
állunk eszközökkel, több esetben 
humánerőforrással. 

Izgalmas feladat a most alakuló 
és hamarosan megnyíló Ifjúsági 
Klub működtetése, amely eszközeit 
Mezőtúr Város Önkormányzatának 
egy nyertes pályázatából tudtuk 

megvásárolni. Valamint hatalmas 
lelkesedéssel, izgalommal várjuk a 
mozi elkészültét, ahol nem csak 
filmeket tudunk vetíteni, hanem 
színházi előadásokra is alkalmas 
lesz az épület. Számos egyéb fel-
adaton dolgozunk, amelyekről még 
nem szeretnék beszélni, de minden 
projekt a Mezőtúriak javát szolgál-
ja. Bízom abban, hogy amilyen 
nagy szeretettel készülök én 
magam és a kollégáim is az egyes 
programpontra, olyan nagy szere-
tettel fogadják majd látogatóink is. 

K.M.: Ha mezőtúri lakos vásá-
rosnak szeretne jelentkezni kéz-
műves áruval, melyek azok a ren-
dezvények, ahol ezt ingyen vagy 
jelképes bérleti díjért megteheti?

Bodor Márti: Az általunk szerve-
zett eseményekre nagy szeretettel 
várjuk a kézműves árusokat. A Túri 
Vásár az egyetlen olyan esemé-
nyünk, ahol helypénzt fizetnek az 
árusok, de ez nem vonatkozik a 
helyi kézművesekre. Úgy gondo-
lom, hogy a térségben mi vagyunk 
azok, ahol a helyi kézműves árusok 
helyjegy megvásárlása nélkül 
vehetnek részt árusítóként egy 
ekkora volumenű eseményen. Az 
árusítás szervezését Csató Diána 
kolléganő intézi, bátran kereshetik 
őt a 0670 6176292-es számon. 

K.M.: Mik azok a szempontok, 
amiket figyelembe veszel, amikor 
egy rendezvény programot össze-
állítasz?

Bodor Márti: Ez egy összetett 
folyamat. Igyekszem úgy gondol-
kozni, hogy az esemény programja 
tükrözze az esemény stílusát, illet-

ve, hogy több korosztályt meg tud-
junk szólítani. Fontosnak tartom 
kihangsúlyozni, hogy az esemé-
nyek egy csapatmunkának köszön-
hetően állnak össze. Van, aki az 
árusításért felel, van, aki a főzőver-
senyt koordinálja, van, aki a hang- 
és fénytechnikát kezeli, külön 
figyelem hárul a gyermekszigetre, a 
vendégfogadásra, stb. Hálás 
vagyok, hogy olyan kollégáim van-
nak, akikkel ilyen szinten is lehet 
együtt dolgozni. Meggyőződésem, 
hogy csak így lehet lelket adni egy 
eseménynek.

A programjaink nagyrésze ingye-
nesen látogatható, több esetben 
olyan koncerteken, műsorokon 
vehetnek részt vendégeink, ame-
lyeket máshol több ezer forintos 
belépőjegy megváltása mellett 
tehetnek meg. Mi azért dolgozunk, 
hogy a közönségünk jól érezhesse 
magát. Számos pozitív visszajelzés 
érkezik, de több esetben kritikát is 
megfogalmaznak vendégeink. 
Ezekből igyekszünk okulni. 
Minden évben megkérdezzük a 
Közösségi Ház facebook oldalán a 
látogatóinkat, hogy kikkel találkoz-
nának városunkban és az általuk 
beírt előadók között válogatunk. 
Viszont tudni kell, hogy a hozzánk 
érkező művészek egy bizonyos fel-
lépti díjért biztosítanak műsort és 
bizony vannak olyan előadók, 
zenekarok, akiket nagyon szeret-
nénk meghívni, a közönségünk is 
szeretné őket látni, de nem enged-
hetjük meg magunknak.

A színpadi programok mellett 
számos kísérő eseménnyel szok-
tunk készülni: légvár, trambulin, 
különböző játszóházak, kézműves 
foglalkozások, főzőversenyek, 
kerékpáros ügyességi verseny, 
kutyaszépségverseny, stb. Célunk 
az, hogy a hozzánk érkező csalá-
dok minden tagja találjon számára 
kedves programot, valamint, hogy a 
látogatóink visszajárjanak hoz-
zánk.

Találkozzunk a lehető legtöbb 
alkalommal a városi eseményeken! 

Kakuk Móni
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A magyar nemesi rangokat 75 évvel ezelőtt törölték el, de ma már nem tiltott használni

75 éve, 1947. január 14-én lépett 
életbe Magyarországon az 1947. 
évi IV. törvénycikk egyes címek 
és rangok megszüntetéséről. 

A kommunista párt 1946-tól 
egyre inkább a szovjet mintát aján-
lotta a magyar társadalom számára, 
ami a demokrácia megvalósításával 
megszűnteti az osztályok közötti 
áldatlan harcot. Így 1947. január 14. 
után tiltották a herceg, őrgróf, 
gróf, báró, nemes, primor, örökös 
főispán, titkos tanácsos, kor-
mányfőtanácsos, vitéz megneve-
zéseket. Kiterjedt a törvény a meg-
szólításokra, mint a főméltóságú, 
nagyméltóságú, kegyelmes, méltó-
ságos, nagyságos, tekintetes, nem-

zetes. 
2011. októberében megmozdu-

lások történtek arra vonatkozóan, 
hogy a nemesi címek használatát 
Magyarországon visszaállítsák, 
és a korábban meghozott törvényt 
alkotmányellenesnek állapítsák 
meg. Az egyes címek és rangok 
megszüntetéséről szóló 1947. évi 
IV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdé-
se alkotmányellenességének vizs-
gálata tárgyában készült határoza-
tot  (988/B/2009. AB határozat) az 
Alkotmánybíróság elutasította. 

Az indítványozó szerint a nemesi 
előnév (nemesi cím) használatának 
általános érvényű, differenciálatlan 
törvényi tiltása sérti a jogbiztonság 

követelményét, valamint az emberi 
méltósághoz való jogot is. Az 
Alkotmánybíróság megállapította, 
hogy az emberi méltósághoz való 
jogból levezetett, a saját név viselé-
séhez fűződő alkotmányos alapjog-
nak a tartalmát a támadott jogsza-
bályi rendelkezés nem sérti. A tör-
vény a nemesi rangok megszűnésé-
ről, illetve a címek viselésére adott 
engedélyek hatályvesztéséről ren-
delkezik, amely elsősorban anya-
könyvi, állami nyilvántartási célza-
tú. A törvény nyomán a nemesi 
címeknek és rangoknak a magán-
érintkezésben a mellőzése elvárt, 
de a használata nem tilalmazott. 

Kakuk MóniTrázsi Imre nemesi címerterve

Ifjúsági Klubot indít a város

A fiatalok kikapcsolódási lehe-
tőségének bővítését célozza meg 
az a kezdeményezés, amelyet 
Szűcs Dániel alpolgármester indí-
tott el az év elején. 

Egy sikeres pályázat segítségével 
új eszközöket, játékokat sikerült 
vásárolnia a városnak, amelyeket a 
hamarosan meghirdetett időpon-
tokban ki is próbálhatnak majd a 
fiatalok. 

A Közösségi Házban fogjuk 
elkezdeni a klub működését 
februárban, ahol már elkez-
dődtek az előkészületek. A fia-
talokat csocsóasztal, léghoki, Xbox, 
Play Station és különböző társasjá-
tékok várják majd – tájékoztatott 
Szűcs Dániel, majd további részle-
tek osztott meg a kezdeményezés-
sel kapcsolatban.

„Számomra fontos volt, hogy 
olyan kikapcsolódási lehetőséget 
próbáljunk biztosítani a mezőtúri 
fiataloknak, ahol szervezett és kul-

turált körülmények között tudnak 
kikapcsolódni. Egy olyan helyet 
szeretnénk létrehozni, ahová a 
szülő bátran elengedheti gyerme-
két, ahol közösségi felügyelet 
van, de mindenki jól érezheti 
magát. Fontosnak tartom elmonda-

ni, hogy a cél nem egy szórakozó-
hely üzemeltetése, az azt gondo-
lom nem a mi feladatunk. Mi egy 
klubszobát, klubhelységet alakí-
tunk ki, ami bízunk benne, hogy 
sokakat érdekelni fog. Az első visz-
szajelzések nagyon pozitívak vol-

tak, többen jelezték, hogy szívesen 
segítenek egy-egy tematikus hétvé-
ge megszervezésében is, legyen az 
kulturális, könyvtári, hagyomány-
őrző foglalkozás, vagy épp egy cso-
csó-, JustDance-, vagy karaoke ver-
seny. Hosszútávon egyébként 
nagyobb terveink is vannak a kor-
osztály részére. Jó lenne a volt 
főiskola épületében egy nagyobb 
Ifjúsági Házat létrehozni pályázat 
segítségével, amiben sok lehetősé-
get látok, erről is szeretném kikérni 
a fiatalok véleményét.”

Az Ifjúsági Klub létrehozása 
mellett tehát elkészült egy a fiata-
lok véleményét felmérő kérdőív 
is, amely kitölthető online formá-
ban, valamint papíralapon is. Az 
online kérdőív a tájékoztatás sze-
rint elérhető lesz a mezotur.hu 
oldalon, papíralapon pedig többek 
között a Közösségi Ház portáján is.

Kakuk Móni

Családi ház udvaráról emelt el egy biciklit 
egy túrkevei férfi

A rendőrök a feltételezett elkö-
vető lakhelyén megtalálták és 
lefoglalták az eltulajdonított 
kerékpárt.

Ismeretlen személy vitt el egy 
kerékpárt 2022. január 24-én 19 óra 
és 21 óra között egy túrkevei családi 
ház udvaráról. A rendőrök az adat-

gyűjtést, tanúkutatást és a kamera-
felvételek ellenőrzését követően 
azonosították, elfogták és előállítot-
ták a Túrkevei Rendőrőrsre a bűn-
cselekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható férfit. 
Kihallgatása során a 61 éves helyi 
lakos beismerő vallomást tett. A 
rendőrök a jogsértő személy lakhe-
lyén lefoglalták a kerékpárt, majd 
visszaadták a tulajdonosnak.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság 
lopás vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytat eljá-
rást.

www.police.hu
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Perdi Barnabás
(Juhász Petra)

Tel.: 06 30/621-16-33  

VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

(Fényképek, meghívók, plakátok)

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. február 2. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-

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

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

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

tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

ELHUNYTAK

Huszár Gyuláné Mazurek Ilona
élt 92 évet,

Aszódi Tibor élt 72 évet,
Fricz Erzsébet élt 65 évet,

Búsi Lajos élt 78 évet,
Kovács István élt 75 évet,

F. Kiss Mihályné Eszenyi Katalin 
élt 73 évet,

Simon Ernő Istvánné Hegedűs Ilona 
élt 84 évet,

Szűcs István élt 69 évet,
Kiss József élt 91 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 

Január 28- február 3-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11. 
Tel: 06/56-550-445

Február 4-10-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 06/56-350-637

Állatorvosi ügyelet:
 
2022. január 29-30-ig:
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006; 06/30-664-
8257

Február 5-6-ig:
dr. Szabó Zoltán 
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20-941-5217

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.
Elköltöztünk! Új cím: Mezőtúr, Dózsa Gy. út 16. 

(Bodorik mellett), Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

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 az újság 
szerkesztőségének.


