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Megjelenik kéthetente

Heje-huja vigalom, habos fánk a jutalom!

Ingyenes

Mafc Öregfiúk – Fradi Öregfiúk 3:3

Farsangi Mulatságra invitálta a Közösségi Ház a város lakosságát. A
tavalyi kényszerpihenő után idén, február 18-án ismét jelmezesekkel telt
meg a Közösségi Ház nagyterme.

Nagy örömünkre a télűző eseményünkre többen vidékről is érkeztek,
így nem csak a jelmezesek száma volt rekordszámú, hanem a látogatók
száma is.
Hagyományosan a farsangot vidámság, jelmezek, finom ételek, bálok és
mulatságok jellemzik, néphagyományokra épül. Ezeket igyekeztünk feleleveníteni és mai köntösbe öltöztetni. A vidámságról a jelmezes felvonulás, a kézműveskedés, a buborékgép,
a délután fellépője és a gyermekmosolyok együttesen gondoskodtak.
16 órától vártuk vendégeinket, a kézműves asztalnál álarcok és maszkok
készültek, a teaházban különböző ízesítésű teák várták a szomjazókat. 17
órakor indult el a jelmezverseny, ahova közel 40 nevezés érkezett, a beöltözöttek száma ennél magasabb,
hiszen több csoportos induló is volt.
Bár sokszor közhelynek hangzik, de
ezúttal a zsűrinek tényleg nagyon
nehéz dolga volt. Amíg a Beregszászi
Ildikó, Debreceni Zsófia és Ádám
Eszter alkotta zsűri elvonult átgondolni a látottakat, addig a Kalap Jakab
produkció szórakoztatta a teltházas
közönséget. A színpadi humorral,
saját dalokkal tarkított előadást gyermek és szülő egyaránt élvezte.
A műsor végén kollégáim farsangi fánkot kínáltak a közönség számára.
Majd megérkezett a zsűri a sok-sok díjjal. A nehéz döntés eredményeként
az eredetileg 5 díjazott helyett 12 jelmez kapott jutalmat. A díjak között
szerepelt 3 db torta, amelyet ezúton is köszönünk a Tibi Cukrászdának és
Tömösközi Tibornak.
„Legszebb” kategória I. helyezett: Cseh Liza - róka
„Csoportos” kategória I. helyezett: Guth Bianka, Guth Jázmin, Dúzs
Hanga - Trollok
„Dobozos-jelmez” kategória I. helyezett: Bugyi Kornél - Creeper

Egy nem mindennapi rangadót láthatott a football kedvelő közönség
február 19-én a Városi Sportcentrum csarnokában.
A TOP-7.1.1-16- H - ESZA-2020-01698-as azonosítószámú, Túri
Focifesztivál elnevezésű nyertes pályázaton belül a Mezőtúri AFC Spartacus
Sport Egyesület, mint nyertes pályázó Öregfiúk Sportnapot szervezett.
Az egyesület a helyi hagyományok, kulturális értékek, tudományos
ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési, ismeretterjesztési programokra nyert pályázatot. A projektben a sport szeretetére, az egészséges
életmód kialakítására szeretnék ösztönözni a város lakosságát, a város
legnépszerűbb sportága, a futballon keresztül.
A megnyitóban Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere, a Mezőtúri
AFC Spartacus Sport Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket és a
meghívott csapatot. Kiemelte, hogy Mezőtúrnak a Ferencvároshoz kötődése is van, 1973-ban és 1980-ban Magyar Kupa mérkőzést játszott az akkori
Honvéd Szabó Lajos SE a Fradi csapatával.
Polgármester úr után Bánki József a Fradi Öregfiúk csapatának képviselője, szervezője szólt a közönséghez. Elmondta, hogy számára különleges hely Mezőtúr, hiszen 1984-ben itt volt katona. Nagyon megtisztelőnek
érezték azt a szeretetteljes fogadtatást, amelyben a mezőtúriak részesítették őket.

E napon a generációk is találkozhattak egymással. Lantai Laura felkészítésével a Szent István Katolikus Általános Iskola tánccsoportja is
bemutatkozott a Fradi Suli Program keretében. A csoport a programhoz
való csatlakozással résztvehet Európa-liga mérkőzéseken és találkozhatnak
jelenleg is aktív sportolókkal.
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„Legszebb” kategória különdíj: Vida
Noémi - Tavasztündér
„Legijesztőbb” kategória különdíj:
Illés Fanni - Zombi
„Csoportos” kategória különdíj:
Kozma Lili, Szabó Gerda - Anna és
Elza
„Dobozos-jelmez” kategória különdíj:
Roszik Gábor - Thomas
„Dobozos-jelmez” kategória különdíj:
Csiszár Attila - Spongya Bob
Különdíj: Vad Virág - Busó
Különdíj: Csurgó Zorka - Indián
Különdíj: Rácz Dániel - Vadász
Különdíj: Balogh Nóra - Unikornis

Köszönjük minden jelmezesnek, hogy eljött hozzánk. Végül a Szabadság
téren közösen égettük el a kiszebábot, amellyel reméljük sikeresen elűztük
a telet és elérkezik hozzánk a várva-várt tavasz.
Bodor Márti
Fotó: Szabó Dorina
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Őket követően megismerhettük a rangadó részvevőit. Az ellenfél
Ferencváros Öregfiúk csapatát Bánki József mutatta be. Pályára lépett:
Bácskai János, Vékony János, Keller József, Józsi György, Takács
László, Zoran Kuntić, Nyilas Elek, Solti Zoltán, Völgyi Dániel, Bojan
Lazić, Fischer Pál, Mucha József vezetésével. A Fradi delegációja szóróanyagokkal és kisebb ajándékokkal érkezett a gálamérkőzésre.
Az ez alkalomra összeállt MAFC Öregfiúk csapatában láthattuk:
Erdősi Gyulát, Tőke Imrét, Szabó Istvánt, Forgács Lászlót, Liszkai
Zoltánt, Bontovics Lászlót, Farkas Zoltánt, Máté Sándort, Szőke Milánt,
Nagy Gábort, Kinyik Zoltánt, Tanács Zoltánt, Sólyom Viktort, Juhász
Mihályt, Csanálosi Miklóst, Török Csabát és Muzsai Róbertet. A játékosok korábban mind Mezőtúron igazolt labdarúgók voltak.
A mérkőzés előtt a jelenlévők 1 perces gyászszünettel emlékeztek
Fenyvesi Mátéra, 76-szoros válogatott labdarúgóra, a Fradi örökös bajnokára, EB bronzérmes labdarúgójára, aki elnökként is szolgálta a klubját.
Majd Kiss Attila játékvezetésével megkezdődött a 2-szer 25 perces rangadó. A bravúros cselekkel, gólhelyzetekkel és gólokkal tarkított futam
végeredménye Mafc Öregfiúk – Fradi Öregfiúk 3:3. Gratulálunk mindkét
csapatnak.
A mérkőzést követően Mucha József egykori válogatott labdarúgó,
edző és Bánki József élménybeszámolóját hallgathatta meg a közönség,
ahol lehetőség volt kérdések megfogalmazására is, melyeket a két előadó
örömmel válaszolt meg.
A jelenlévőknek lehetőségük nyílt a közös beszélgetésekre, fotózásokra.
Úgy hiszem, hogy az, aki kilátogatott a Városi Sportcentrumba élményekben gazdagon térhetett haza. Vissza nem térő alkalom volt ezt a gálamérkőzést városunkban megtekinteni.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Bodor Márti

Hogyan házasodjunk ÖN-magunkkal?

A FICSAK Mezőtúr Alapítvány
a házasság hete alkalmából,
Valentin napon előadást szervezett, melynek megtartására Házas
Margit családállítót kérték fel.
Pozderka - Korcsok Anita kurátor
elmondta, Mezőtúr egy szoros
közösség és a tapasztalat szerint a
városban élők szívesen hallgatnak
meg helyi gondolkodót, hogy egy új
látásmóddal közelíthessenek utána
a mindennapi élet alapkérdéseihez.
Az eseményt nagy érdeklődés előzte meg.
Házas Margit intuitív, egyedi előadása válaszolt a közönség érzelmeire, hangulatára. Házas Margit

elmondta, a világban az a fontos,
hogy mi mit tehetünk, mit változtathatunk magunkon, hogy jól
működjön a kapcsolatunk.
Az előadáson Mr. és Ms. Szeretet
volt a meghívott vendég, ami jelképezte azt a nyitottságot, ami által az
ébresztő gondolatok befogadóra
találnak.
A
program
a
Nemzeti
Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
Projekt azonosítója: NEAOKP-1-2021/10-000425
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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BEFEJEZŐDÖTTA ZÖLD VÁROS PROJEKT
Mezőtúr Város Önkormányzata
által benyújtásra került „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a
rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” elnevezésű TOP2.1.2-15-JN1-2016-00001 kódszámú
pályázata bruttó 499,44 millió
Forint vissza nem térítendő uniós
támogatásban részesült egy összefüggő, minőségi zöldfelület rendszer létrehozására.
Mezőtúr Város Önkormányzatának EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztéseinek fókuszpontjában az Erzsébet-liget és a Ligeti-tó
áll, de a „zöld kapcsolat” révén,
mely az intézményi, lakóövezeti és
rekreációs területek összekapcsolását jelképezi - fizikailag és arculatilag is egy egységet alkotó területek
is fejlesztésre kerültek. Ezek
hozzájárultaktöbbek között a települési környezet és infrastruktúra
fejlesztéséhez, a lakosság életvitelének javításához.
A program beavatkozási területei
voltak: Ligeti-tó, Erzsébet-liget,
Petőfi tér, Vadászház, Szabadság
tér, Ligeti-tó és az Erzsébet-liget
növényfelületének és biodiverzitásának növelése, valamint a
növényállomány rekonstrukciója
mellett kialakításra került városi
tanösvény, futópálya, kutyafuttató,
játszótér stb., a tó körüli aszfalt
kerékpárút felújítása, köztéri bútorok, kerékpártárolók és a közvilágítás kiépítése történt. A Petőfi tér
fejlesztése során a gyalogutak felújítására, közvilágítás fejlesztésére
új játszó és sportpark kialakításra
kerül sor. A program keretében

megújult a Vadászház is, ahol büfékávézó és fitneszterem is kialakításra került, az udvaron elhelyezésre
kerültek kültéri fitnesz elemek,
egész évben használható korcsolya
pálya valamint a „zöld kapocs” létrehozásával
burkolatjavítás,
parkolófelújítás, térvilágítás fejlesztés valósul meg.
A projekt célcsoportját a meglévő
sportlétesítmények, az uszoda és a
strand látogatói; a megújuló zöldfelületeket sport és szabadidős célokra igénybe vevő városi lakosság; a
fitneszterem vendégei; a város aktív
sportolói; az egészségtudatos városi
lakosság, illetve a város teljes lakossága alkotják.A program célja a
megvalósítás során létrejött eredményeknek köszönhetően az életminőség érzékelhető javulása, az
egészséges környezethez való hozzáférés esélyeinek növelése, a sport
és a játékterek növelése, a lakosság
környezettudatosságának fejlesztése és aktivitásának fokozása rekreációs és közösségi funkciók erősítésével.
A projekt határidőre elkészült,
hozzájárulva Mezőtúr város fejlődéséhez.
A projektről bővebb információt
a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.
Mezőtúr Város Önkormányzata

Farsangkupa a Városi Sportcentrumban
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„30 éve szabadon” kültéri kiállítás nyílt Mezőtúron

A kommunizmus bukására és a
kelet-európai nemzetek 30 évvel
ezelőtti antikommunista forradalmára emlékező „30 éve szabadon”
című nyílt kültéri kiállítás
Mezőtúron, a Szabadság téren
2022. február 17-én. A tíz napos
kiállítás megnyitásán köszöntőt
mondott Herczeg Zsolt polgármester, aki reményét fejezte ki azt illetően, hogy a középiskolás korosztály, aki leginkább a célközönsége a
visszaemlékezésnek, megtekinti
majd. Hozzátette, fontos, hogy
ismerjük a múltunkat, történelmünket.

László Bernadett, a Terror Háza
történésze felelevenítette a romániai eseményeket és kiemelte gondolatmenetében
a
Mezőtúrról
Romániába indított segélyszállítmá-

nyokat (erről a 2021. október 8- i
lapszámban a Mezőtúr és Vidéke
szintén megemlékezett- szerk.). A
történész fordulópontként említette
meg, amikor Magyarországon 1989.
március 15-én a korábbi évekkel
ellentétben engedték a nemzeti
ünnep megtartását, s ugyanebben
az évben újratemették Nagy Imrét.
Ezek, - ahogy László Bernadett
kiemelte- szögek voltak a kommunizmus koporsójában.
Csépai Eszter színművésznő
előadásában elhangzott Illyés
Gyula, „Egy mondat a zsarnokságról” című verse, majd Petri György,
„A kis októberi forradalom 24.
évfordulójára” című költeménye.
Gitárral csendültek fel a Cseh
Tamás- Bereményi Géza duó által
írt témához köthető dalok, melyek
hangulatukban visszaidézték a
rendszerváltás körüli időszakot.
Majd ingyenes filmvetítésre invitálták az érdeklődőket, amely keretében a Moszkva tér című filmet
tekinthették meg az érdeklődők.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

A Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgóinak
hazai mérkőzései:
02.26. 14:30 Mezőtúr – Kunszentmárton
03.12. 15:00 Mezőtúr – Szajol
04.03. 16:00 Mezőtúr – Kisújszállás
04.16. 16:00 Mezőtúr – Jánoshida
04.30. 16:30 Mezőtúr – Rákóczifalva
05.15. 17:00 Mezőtúr – Kunhegyes
05.28. 17:00 Mezőtúr - Jászfényszaru

Egy év kihagyást követően, idén újra megszervezésre került a Farsang
kupa a Városi Sportcentrumban.
Az eseményre ez évben 7 csapat nevezett, amely a pandémia mellett
igen jónak mondható. Már a reggeli órákban megindultak a mérkőzések,
egésznap színvonalas összecsapásokat láthatott a sportot kedvelő közönség. A délutáni órákban a dobogós helyekért folyt a harc. A parázs küzdelemből végül a Cseho-Mikun Kert csapata került ki győztesen.
További eredmények:

2. hely Himbi-limbi
3. hely Fiatalok
Gólkirály: Sárközi Árpád
Legjobb játékos: Nagy Péter (Himbi-limbi)
Legjobb kapus: Sáfár György
Gratulálunk minden helyezettnek.
Bodor Márti
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Herceg Antal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Rendhagyó Pilinszky-irodalomórákon

Civil Díjat vehetett át

jártak a Telekis diákok

Február elején átadták a
megyei civil díjakat. Az elismerést a Contact Mentálhigiénés
Konzultációs Szolgálat alapította,
hogy ezzel ismerje el a civilek és
civil szervezetek munkáját.
Idén öten vehették át az elismerést, három
szervezet és két
magánszemély. Díjat érdemelt a
Besenyszögi Hagyományőrző Íjász
Egyesület, a Jászsági Pálinka
Lovagrend Egyesület, Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság,
Pogány Gábor Benő, a Szolnoki
Művészeti Egyesület elnöke és a
mezőtúri Herceg Antal, a Mezőtúri
Szépkorúak
Hagyományőrzők
Klubjának elnöke.

A klub munkája sok évre visszavezethető. 1993. december 2-án
Újvárosi Hagyományőrző Klub
néven alakult meg Kádár Istvánné
vezetésével, azzal a célkitűzéssel,
hogy a helyi néphagyományokat
megőrizzék, bemutassák, felfedezzék, illetve továbbvigyék. Kádár
Istvánné betegsége után alakult
klub a Mezőtúri Szépkorúak
Hagyományőrzők Klubjává, a vezetésére a tagok Herceg Antalt választották 2019. február 12-én.
A klub a hagyományőrzést szívügyének tekinti.
Eredményeiket számos oklevéllel ismerték el. Minden évben részt
vesznek a szarvasi aratóversenyeken, ahol sor kerül a kézi aratás, a
marokszedés bemutatására és a tájjellegű arató ételek főzésére.
Fontos hagyomány a klub számára a batyus bál, a szüreti bál megrendezése.
Különleges számunkra augusztus 20-án, az Új Kenyér Ünnepén
való részvétel, továbbá a Kubikosszobor koszorúzása - fogalmazott
Herceg Antal büszkén, majd hozzátette - ezeken az eseményeken

kubikosok által főzött ételek főzésére is sor kerül, amit a meghívott
vendégek örömmel és jó étvággyal
fogyasztanak el.
De a legszebb - mosolyodott el
meghatottan, - első alkalommal 7
szál virág került a kubikos szoborra. 2021-ben 16 koszorú és 75 szál
virág került az emlékhelyre. Ez csodálatos. Rendszeresen bevonjuk
ünnepségünkbe a város volt kubikosai közül elérhető családtagokat,
akiket felkérünk az egykori kubikos
életére való visszaemlékezésre.
A visszaemlékezés alkalmával a
család minden élő tagja emléklapot
kap, amin szerepel az egykori kubikos fényképe.

A klub, Herceg Antal szervezésében, minden évben részt vesz a
Nemzetközi
Kárpát-medencei
Találkozón. Ezen a rendezvényen a
100 éves, trianoni évforduló alkalmából a Szarvasi Összetartozási
Parkban fájdalomfát ültettek
Mezőtúr Város Önkormányzatával
közösen, melyet évente megkoszorúznak „Az ország első ilyen fája,
ahol le tudjuk róni a megemlékezéssel járó tiszteletet”- árulta el
Herceg Antal.
2010. évben munkájukat megyei
művészeti díjjal ismerték el, 2021ben a Herceg Antal által vezetett
klub Mezőtúr városától kitüntetést
vehetett át „Mezőtúr kultúrájáért”
címmel.
Herceg Antal ezen kívül koordinátor tagja a hagyományőrző nemzetőrségnek alezredesi rendfokozattal. Fő tevékenysége az ifjúság
tájékoztatása, a múlt eseményeinek
megismertetése.
Kitüntetéséhez ezúton is szívből
gratulálunk!
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

forrás: Kertész Imre Intézet facebook oldala

Rendhagyó Pilinszky-irodalomórákon vehettek részt a Teleki
Blanka Gimnázium, Technikum
és Kollégium 11. és 12. évfolyamos
diákjai február 14-én és február
21-én a budapesti Kertész Imre
Intézetben.
Számos irodalmi-kulturális rendezvénnyel tisztelgett Pilinszky
János születésének 100. évfordulója
előtt a Kertész Imre Intézet 2021ben. A Pilinszky-hagyatékrészt is
kezelő Intézet 2021. május 27-én, a
költő halálának 40. évfordulóján
indította el ünnepi rendezvényeit,
hogy a huszadik század egyik legjelentősebb alkotójának életművét és
költészetének hatását minél sokszínűbben bemutassa.
A programsorozat részeként
2021.őszén rendhagyó Pilinszkyirodalomórák kezdődtek a Kertész
Imre Intézetben, amelyekre szeptember végétől jelentkezhettek az
osztályok. A 11. és 12. évfolyamosoknak ajánlott foglalkozásokon a
háború, a holokauszt és a kiszolgáltatottság művészi kifejezésével,
valamint a hit keresésével és a szeretet megélésének problémáival
foglalkoztak a diákok.
A rendhagyó irodalomóra kezdetén megismerhették Pilinszky életútját, közelebb kerülhettek a költő
látásmódjához. Az óra változatosságát megalapozta, hogy az oktatók
drámapedagógiai módszerek segítségével, minél több terület felől
megközelítve igyekeztek Pilinszkyt
bemutatni. Eszerint egyéni és kiscsoportos feladatok vártak a diá-

kokra. Az aznap hallott ismeretekről a diákok végül egy tájékoztatót
kaptak, így hazaérve feleleveníthették a Pilinszky-benyomást. Az óra
végén a budapesti oktatók kiemelték, a Telekis diákok rendkívül

A Teleki aulája Pilinszky-idézetekkel

együttműködőek és érdeklődőek
voltak, emellett mély gondolatokat
osztottak meg a versek kapcsán. A
kísérő tanárok örömmel mesélték,
hogy a diákok nagyon élvezték az
irodalomnak ezt a fajta interaktív és
egyben bensőséges megközelítését
és szívesen részt vennének a jövőben hasonló programokon.
A Teleki Blanka Gimnázium
közösségi tereiben egy utazó
Pilinszky kiállítást rendeztek be,
amit a Kertész Imre Intézet biztosított egy héten keresztül.
De itt még nem ér véget a
Pilinszky-láz, a Teleki egy izgalmas
pályázatot írt ki diákjai számára. A
feladat nem más, mint egy
Pilinszky-vershez
kapcsolódó
illusztráció vagy könyvborító tervezése.
Kakuk Móni

2022. február 25.
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Jegykezelő rendszer bevezetése a révátkelőn!

Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium 2020. évi pályázati
kiírása „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására”
tárgyú pályázati forrásnak köszön-

hetően 2021. március 1-től felhő
alapú jegykezelő rendszer kerül
bevezetésre a Mezőtúr-Szarvas
között közlekedő révátkelőn.
Weboldalunkon megtalálható
jegyeket az OTP Simplepay biztonságos rendszerén keresztül lehet
majd megvásárolni, mely folyamat
lezárásaként az utazásra jogosító
bizonylat QR kód formájában a
számlával együtt, a vásárláskor
megadott email címre kerül kiküldésre. Fontos információ, hogy

nem kell feltétlenül kinyomtatni a
vásárolt jegyeket, hanem akár
elektronikus formában is bemutathatják a komp kezelő számára.
Mindez azért lehetséges, mert az
azonosításra szolgáló QR-kód ellenőrzése digitálisan, pdf-formátumban is megoldható. Továbbá, az
internetes felületen keresztül 10
illetve 20 alkalmas bérlet megvásárlására is lehetőség nyílik majd,
melynek felhasználási érvényessége 2022. december 31. lesz. A bérle-

tek bevezetésével a korábbi papíralapú adminisztráció kivezetésre
kerül, míg készpénzzel továbbra is
lehet majd a helyszínen jegyet vásárolni.
Az internetes jegyvásárló felület
az alábbi linken érhető el:
https://mezoturikomp.city-pay.
hu/
Reméljük új szolgáltatásunk
elnyeri majd az Önök tetszését és
örömmel veszik majd azt igénybe!

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
A magas vízállás miatt a Mezőtúr
és Szarvas között közlekedő komp
jelenleg nem üzemel. A minél előbbi indulás érdekében megkezdtük a
jármű felkészítését az indulásra.
Előzetes terveink szerint amennyiben a vízállás megengedi, március
1-re tervezzük az indulást. A révátkelő indulásával kapcsolatban tájékoztatni fogjuk a lakosságot közúton elhelyezett tábláinkkal, valamint a facebook illetve weboldalunkon kirakott információkkal.
Társaságunk a város csapadékelvezetésében fontos szerepet játszó
átemelő szivattyúinak (Hídszegi,
Háromrózsa, Vásárhelyi P. út 7.,
Csalaközi, Cs.Wágner J. úti) karbantartását, gazolását, hulladékmentesítését, dugulás megszüntetését folyamatosan végzi. Továbbra
is kérjük a lakosságot, hogy az
ingatlanok előtt levő csapadékvízelvezető árkokat rendszeresen
takarítsák.

A főbb utak padkatisztítása és a
városi parkok, terek hulladéktól,
falevelektől való megtisztítása is

folyamatosan történt. Februárban is
folyamatosan ürítettük a város közterületein található szemétgyűjtő
edényeket, melyekből összesen 9
tonna közterületi hulladék lett
elszállítva az NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft. hivatalos deponáló helyére. Ezúton is
kérjük a lakosságot, hogy a város
közterületein kihelyezett hulladékgyűjtőket használják, és ne dobálják el a szemetet. Köszönjük
együttműködésüket!
Téli fagykárok elhárításának
érdekében kátyúzási feladatokat
láttunk el hidegaszfalt felhasználásával az V. úton. A január 30-i viharos szél után a város közterein
letört gallyak, ágak levágásából,
fakivágásokból és a külterületi nyaralóövezeteknél gallyal, bokrokkal
benőtt utak kitakarításából 2 tonna
ágapríték került kitermelésre.
Pénteken 16:00 és 19:00 óra
között, hétvégén pedig 14:00-19:00

óra közötti nyitva tartással szeretettel várunk minden sportolni, kikapcsolódni vágyó vendégeket és a

kisgyermekes
családokat
a
Mezőtúri Városi Oktatási Centrumban (Petőfi tér 1.) alatt működő
Mini
Fitness
teremben
és
Játszóházban.
A Városi Strandfürdő közvetlen
szomszédságában
található
„Vadászház” Kávézó és Szálláshely
rendezvényterme kiválóan alkalmas torna-edzések, tanfolyamok,
szülinapok, lakodalmak és baráti
összejövetelek lebonyolítására.

További információért keressen
bennünket az intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail címen vagy a
0656/350-037-es telefonszámon.
Segédmunkás munkakörben,
kompüzemeltetési
feladatokra
munkavállalók jelentkezését várjuk
fényképes önéletrajzzal az intezmenyellato@mturiellato.hu e-mail
címen, vagy telefonon a 06 56 350037-es telefonszámon.
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„Az olvasás olyan, mint a szerelem, aki kihagyja, élete legnagyobb élményét hagyja ki, mert
szerelem nélkül mit sem ér az élet”
– fogalmaz Dragomán György író,
aki huszonhét éve él szép házasságban Szabó T. Anna költővel.
Még kamaszkorukban kezdődött
a szerelmük, s így ők is példái
annak, nem szabad alábecsülni a
gimnazista románcokat, a fiatalkori egymásra találásokat.

Sokféleképpen kifejezhetjük társunknak, hogy fontos nekünk. Van
egy jelképes gesztus, ami az egész
világon elterjedt, a neve: szerelemlakatolás. A szerelmes pár fogadalmat tesz, hogy örökké együtt
marad, a lakatot a kiválasztott helyre lakatolja, a kulcsot eldobja vagy
jól elrejti, ezzel kifejezve az összetartozást.
Firenzéből indult a szokás, amikor a San Giorgio orvosi akadémia

végzősei búcsúzóul a Ponte Vecchio
rácsaira kattintották lakatjaikat.
Nem sokkal ezután őket utánozva a római szerelmespárok a Ponte
Milviót rakták tele lakatokkal.
Hogy, hogy nem, Federico Moccia
olasz bestselleríró belefűzte. A felhők fölött három méterrel című
regényébe a szerelemlakatok olasz
szokását, amiből film is készült. A
népszerű történet emberek millióihoz juttatta el a romantikus ötletet.
Pécsett már a 80-as évek elején
állt egy lakatokkal teli kovácsoltvas
kerítés a belvárosban, a Janus
Pannonius utcán. A lakatfal ma már
dísze és egyik jelképe a városnak. A
leghíresebb lakatot pár éve helyezte
el szerelmük jelképeként a Pécsre
látogató spanyol trónörökös pár,
Felipe de Borbón spanyol trónörökös és felesége Letizia Ortiz
Rocasolano hercegnő.
Gyulán is elhelyezhetjük lakatunkat, a Park Hotel előtti lakatfalon, ahol Magyarországon egyedülálló módon lakatautomata is működik.
Szolnokon a szerelemlakatok
elhelyezésére a Tiszavirág gyalogos- és kerékpáros híd tiszaligeti
lejárójánál adtak át egy falat. A falra
az első lakatot az a két fiatal helyezte el, akik a megyei napilap által
meghirdetett pályázaton a legszeb-

Hamarosan folytatódhat a kerékpárút-építés
a Kossuth Lajos utcában
Az előző év végén vette kezdetét az ivóvízhálózat gerincvezetékének
és bekötővezetékeinek a cseréje a Kossuth Lajos utcában. A régi ivóvízvezeték korszerű, műanyag anyagú csőre történő kiváltására azért van
szükség, mert a gerincvezeték a kerékpárút tervezett nyomvonala alatt
helyezkedik el és a több évtizedes ivóvízvezeték esetben nagy kockázata
van a csőtörésnek, mely hibát csak az új kerékpárút bontásával tudnának
elhárítani a szakemberek. Azon a helyen, ahol a kerékpárút építése már
elkezdődött, ott feltárás nélküli eljárással történik a gerincvezeték cseréje. A már megépített szerkezet megbontása csak azon a helyen elengedhetetlen, ahol a bekötővezetékek csatlakoznak a gerincvezetékhez. A
felmerült költségeket az önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. által befizetett díjból finanszírozza. A kiváltással kapcsolatos munkálatok jó ütemben haladnak, így tavasszal az érintett útszakaszon is folytatódhat a kerékpárút építése.
Kakuk Móni

ben írták meg egymásra találásuk
történetét.
A Huangshan hegység Kína
középső-déli részében fekszik.
Huangshan népszerű hely a nászutas ifjú párok és turisták körében
is, a láncokon lakatok ezrei hirdetik
a hűséget, összetartozást. A szokás
szerint a szerelmesek a kulcsot a
völgybe hajítják, hogy soha többé
ne lehessen a lakatot kinyitni,
ahogy nem lehet kettejüket sem
elválasztani.

2022. február 25.

a “Szerelemfa” mint idegenforgalmi
célpont, az egész világon ismert.

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

Párizsban több ezer lakat díszíti
a korlátot a Pont de l’Archevêché-n,
amely a Notre-Dame székesegyháztól ível át a Szajnán. A
Montmarte környékén egy kicsi
parkban van egy fal – LE MUR DES
JE T’AIME -, amelyre gyerekek által
a világ 250 nyelvén fel van írva:
„szeretlek” A moszkvai Luzskov
hídon egy páratlan lakat-erdő található. A több fa-szerű szobrot már
céltudatosan telepítettek ide. Azóta

A lakatra lehet monogramot, a
megismerkedés dátumát vagy egy
számukra fontos szót is írni, ami
alapján évek múlva is megtalálhatják a gyarapodó lakatok között a
sajátjukat.
Kakuk Móni

Szívesen követi a városi
eseményeket, híreket?
Ne maradjon le!
A 2022-es Túri Kalendárium
sok érdekes írással
megvásárolható
a Príma Nyomdában,
a Kreatív Papírboltban,
a Tourinform Irodában,
az Aszódi Kisáruházban és
az Újvárosi Kispostán is!

2022. február 25.
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Veres Gyula

Csupaszon,
Lábai között,
Átütő tavaszon.
Csordul a lé,
Vitamint pumpál,
Messzi tekintettel látja fonalát.

Egy kis csend
Lassan zárul a csend.
Kedves, szép,
Nem árul el.
Ő nem a magány,
Mi sírva kiált a fájdalomért,
Hanem egy rügy,
Mely pihenés után
Bontja ki testét.
Évről évre,
Téli nyugtát dédelgetve
Rúgkapál a szerelemért.
Majdan kiteljesedve,
Gyümölcsként kínálja magát,

Illusztráció: Veres Gyula
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„A világnak az Isten szőtte szőnyeg színét alkottuk”

Ha eljön az idő,
Partszakadékról lezuhanva,
Mászd újra a mindent,
Akár behavazva.
Akkor csókol a csend!
Barátod a „szó nélkül”!
Levegő a tüdődben,
Szívedben csend-ül.
Tudod merre jársz.

Veres Gyula, fazekasmuzeum.hu

Február 21-én a Kossuth Úti Iskola 3. b osztályos busói űzték a telet
a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában.
A komoly ismeretek tanulása mellett viccelődésre,
olvasásra és kölcsönzésre is jutott idő.

Értesítés
Értesítjük a Tisztelt lakókat/tulajdonosokat, hogy a Magyar Telekom
Nyrt. – Szolnok Aszfalt Kft. között létrejött megállapodás alapján
Társaságunk végzi a „Mezőtúr kerékpáros hálózat fejlesztése K-NY irányú
hálózattal kapcsolatos Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú hírközlő hálózat
bevédése” (Közcélú hírközlési hálózat) kivitelezési munkálatait a Sugár
úton. A kivitelezési munkálatok előreláthatólag 30 napot vesznek igénybe, mely munkálatok elvégzéséhez a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság az építési engedélyt kiadta, továbbá Mezőtúr Város
Önkormányzata a hozzájárulását megadta. Kivitelező:G. TELECOM Kft.,
4034 Debrecen, Vámospércsi út 141., Tel.: 06-52 / 523-690, Felelős építésvezető: Proszenyák László Tel.: 06-30 / 227 - 9622.
A kivitelezés kezdési időpontja: 2022. február 21.- várható befejezése: 2022. március 25.
Az építéssel járó esetleges kellemetlenségekért elnézésüket és szíves
megértésüket kérjük.
Tisztelettel: G.Telecom Kft.

Kósa Klára keramikus 75 éves,
ebből az alkalomból kiállítás nyílt
műveiből Budapesten, a Pesti
Vigadóban, ami február 16-tól
várja a látogatókat egészen április
30-ig.
55 éves pályafutása megünneplésére 55 alkotótársát kérte fel, hogy
szerepeljenek egy-egy művel a jubileumi kiállításon.
„Kósa Klára szakmai életútja a
méltán híres Mezőtúri Népművészeti Fazekas Szövetkezetben
indult, az iparművészeti tevékenysége alapjait – neves művészek,
alkotók révén – itt sajátította el,
gyakorlatilag Búsi Lajossal, Kun
Évával, Gonda Istvánnal együtt
kezdték el munkásságukat immáron bő 50 éve.”
A jubiláló művész a következő
hitvallását osztotta meg a megnyitó
ünnepségen:
„Kiállításaimra mindig örömmel
készülök. Tervezek, alkotok, izgulok és megnyugszom, amikor látom
az eredményt, gondolataim megjelenését. Boldog vagyok, ha mutathatok az én világom színéből is
valamit. Magyar vagyok, mi magyarok ilyen színesek vagyunk, fényesek, ragyogók.
Hosszú idő 75 év. De boldog idő!
Az évek alatt kitörlődnek a gondok,
a rosszak, csak a jóra tudok emlékezni. Életem során rengeteg remek
emberrel, művésszel találkoztam,
kiállítottam, barátkoztam. Tisztelem, becsülöm, nagyra értékelem,
szeretem őket.
Szeretnék velük együtt ünnepelni. Fazekasok, kerámikusok, textilművészek, könyvtervező művész,
üvegművész, szobrászok, babaké-

szítő mesterek, grafikusok, köztük
szabadon alkotók, tanszékvezető
egyetemi tanárok: a magyar
művészvilág színe-javának egy
része. 55 éve alkotok, itt most
bemutatom néhány, 55 éve készült
alkotásomat és újakat is.
55 művészt hívtam erre az életmű kiállításra, állítsunk ki együtt.
Csodálatos emberek, emlékszem
találkozásainkra, közös munkáinkra, beszélgetéseinkre. Mindig
figyeltünk egymásra, tudtuk, ki mit
csinál, tanultunk egymástól és közben a világnak az Isten szőtte szőnyeg színét alkottuk! Mi tudjuk,
nincs külön “népművészet” és
“magas-művészet”, MŰVÉSZET
van és mi művészek vagyunk. Nagy
öröm számomra, hogy a Magyar
Művészeti Akadémia tagjaként a
Vigadóban mutathatom be művész
barátaim és a magam csodálatos
világát. Fogadják szeretettel!
Gyönyörködjenek!”
A kiállításon mezőtúri kötődésű
alkotók is közreműködnek, úgy
mint, Búsi Lajos, Gonda István,
Veres Kálmán, Kozák Éva, Kun Éva,
Kádasi
Éva,
Szabó
Kinga,
Chlumetzky Ildikó, Donkó Károly
és Angyal Kornélia.
Megcsodálható Kósa Klára édesanyjának egyik rajza is, melyet
Kovács Erzsébet, textilművész,
mint a Magyar Kir. Iparművészeti
Főiskola első éves hallgatója készített.
Alkotói tárlatvezetés meglepetés
vendégekkel a következő alkalmakkor indulnak a Pesti Vigadóban:
2022.03.08 17:00 és 2022.04.19.
17:00.
Kakuk Móni

A rejtvényfejtő kör következő összejövetelére
szeretettel várjuk az érdeklődőket március 1-én 14
órától a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban!
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Tájékoztató a január 27-i és a február 14-i
képviselő-testületi döntésekről

Herczeg Zsolt polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester
2022. február 18-án sajtótájékoztatót tartott a 2022. január 27-i
rendes nyilvános és zárt, valamint a 2022. február 14- i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés fontosabb döntéseiről.
Több téma esetében első olvasatnak tekintette a képviselő-testület az
adott előterjesztést, így ezekről ismételten tárgyalni fognak a képviselők. A
képviselő-testület megszavazta a Dr. Tálas és Társa Egészségügyi
Szolgáltató Bt.-a mezőtúri VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására
vonatkozóan megkötött megbízási szerződés módosítását, ami szerint
Kormosné dr. Simon Zsuzsanna körzetét helyettesítéssel továbbviszi.
Herczeg Zsolt és a képviselő-testület minden tagja ezen az alkalmon is
megköszönte Kormosné dr. Simon Zsuzsanna eddigi áldozatos, több évtizedes munkáját és jó egészséget kívántak neki.

A TOP Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése elnevezésű projekt utolsó üteme áll megvalósítás alatt, ami a kikötő bővítése. Amint korábbi lapszámainkban hírt
adtunk róla, a szerződött teljes turisztikai támogatás összege: 400millió Ft.
A projekt keretében az alábbi turisztikai célú építési beruházásokra kerül
sor: a Városháza turisztikai attrakcióvá tétele, a kovácsműhely látogathatóvá tétele, a kikötő turisztikai célú fejlesztése. A Városházán kialakításra
kerülő várostörténeti kiállítás hamarosan elkészül. A Kovácsműhely interaktív kiállító térré alakításához szükséges építési beruházás 2020 novemberében befejeződött. A kikötő bővítése esetében a közbeszerzési eljárás
eredménytelenül zárult, nem volt jelentkező a munkára. A műszaki tartalom, aminek kivitelezésére ezen túl újra pályázni lehet, egyrészt a közúti
hídnál lévő lehajtó út felújítása,sólyázó kialakítása, másrészt a kikötő
meghosszabbítása 50 m hosszban, déli irányban.
A 2022. évi költségvetés tárgyalására a rendkívüli, február 14-i ülésen
került sor. A költségvetés tervezetét, amit Boross Boglárka, a gazdálkodási
és adóügyi osztály osztályvezetője összeállított, előzetesen a bizottságok
megvitatták. Ebben a működési költségeken felül számos felújítás helyet
kapott, így például a 268 millió Ft kormányzati támogatásból 2022-ben
legkevesebb 29 db utca kaphat útalapot. A TEKE módosító javaslatait a
képviselő-testület elfogadta, ennek ellenére az egyesület tagjai nem szavazták meg a 2022. évi költségvetés elfogadását. Így újra napirendre kerül a
következő nyilvános, rendes ülésen 2022. február 24-én.
2022. január 27-én, zárt ülésen tárgyalt a képviselő-testület a II.
számú gyermekorvosi körzettel kapcsolatban. Korábban a decemberi
testületi ülésen is foglalkoztak az üggyel. Számos panasz érkezett dr. Nagy
Erika doktornőt illetően a hatóságokhoz és az Önkormányzathoz egyaránt,
például a rendelkezésre álló idő be nem tartását illetően. A képviselő-testület úgy döntött, mivel az egyeztetések nem vezettek eredményre, decemberben közös megegyezéssel felmondja a doktornővel való szerződést. Ezt
dr. Nagy Erika nem írta alá, így a január 27-i zárt ülésen polgármester úr
javaslatára egyhangúlag az a döntés született, hogy rendes felmondással
szüntessék meg a szerződést. Szűcs Dániel alpolgármester kifejtette, a
megállapodás és a jogszabályi háttér nem adta meg azt a lehetőséget, hogy
rendkívüli felmondással felbontható legyen az együttműködés, így július
31-ig továbbra is dr. Nagy Erika kötelessége és feladata a II. számú gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátása.
Kakuk Móni
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LEZÁRULT „A HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE
MEZŐTÚR TÉRSÉGÉBEN”
Mezőtúr Város Önkormányzata
által vezetett konzorcium „Mezőtúri
Járási foglalkoztatási együttműködések” című, EFOP-3.9.2-16-201700011 kódszámú pályázata bruttó
239,98 millió forint, vissza nem
térítendő uniós támogatást nyert el
képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása céljából.
A projekt 2022. január 31-én
sikeresen zárult, melyet Mezőtúr
Város Önkormányzata 6 konzorciumi tag együttműködésével valósította meg: Mesterszállás Községi
Önkormányzattal, Mezőhék Község
Önkormányzatával, Kétpó Község
Önkormányzatával,
Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft-vel, Örményes
Községi Önkormányzattal, illetve
Túrkeve Városi Önkormányzattal.
A projekt célja a társadalmi hátrányok komplex csökkentése, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a
humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi szintjének növelése, az iskolán kívüli programok
spektrumának szélesítése, a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének emelése volt. A projekt
keretében az alábbi tevékenységek
valósultak meg:
Képzéseket, továbbképzéseket,
szemléletformáló tréningeket tartottak a humán szolgáltatásokban
dolgozók számára, valamint kidolgozásra került egy általános-és
középiskolákat érintő hiányzásos
esetfeltáró tanulmány és intézkedési terv is valamennyi település
bevonásával.
Emellett több, ingyenes, tematikus, nyári tábormegrendezésére
került sor a résztvevő települések
gyermekei számára, az általános
iskolák pedagógusainak bevonásával és aktív részvételével. Ilyen volt
a „Számolj velem” matematika
tábor, a szemléletformáló „Ökotudatos” tábor, valamint a gyermekek
intenzív, angol nyelvtanulását célzó
„Nyelv-ész”
tábor
sorozat.
Mezőtúron 2019 és 2021 között 6
alkalommal került megszervezésre
Számolj velem tábor, összesen 77
diák bevonásával.Az „Ökotudatos”
tábort 7 alkalommal rendezték meg
142 tanuló részvételével.
A nyelvi tábor megszervezésére
szintén 7 alkalommal került sor 95
általános iskolással.
A projekt keretében rendelkezésre álló támogatási forrásnak
köszönhetően a résztvevő települések tanulmányi ösztöndíj progra-

mot hoztak létre.Mezőtúron a „Nőj
itthon nagyra” ösztöndíjban 4 év
alatt többmint 150– javarészt hátrányos helyzetű -tanuló részesült
tanulmányi eredményük elismeréseképpen.
Fentieken túl Mezőtúron egy
„komplex óvodai beavatkozási csomag” is megvalósult a kisgyermekek korai fejlesztésének támogatása
érdekében. Így került kialakításra a
Csoda-vár Központi Óvodában egy
családi szoba, amelynek során fejlesztő játékok beszerzése is biztosítva volt a támogatásból. Tovább
szintén a projekt keretében - szakemberek bevonásával –rendezték
meg a „Csemete nevelde” szakmai
előadást és szülői esetmegbeszélést
is, melyek az iskolaérettség, valamint a konfliktuskezelés témáit állították középpontba. Az óvodai
nevelési szolgáltatások minőségi
fejlesztését támogatták a projekt
forrásból megvalósított játék-és eszközbeszerzések,
melynek
köszönhetőenaz óvodában tartott
angol foglalkozásokra és zenei foglalkozásokra modern és játékos
oktatási anyagok állnak rendelkezésre a korai készségfejlesztés biztosítása céljából. A projekt támogatta azoknak a rendezvényeknek,
programoknak a megvalósulását,
melyek célja a kora gyermekkori
szemléletformálása, a szülők és
gyerekek szabadidejének közös és
minőségi eltöltése: Így valósult meg
a projekt keretében két alkalommal
is a „Fincogó” sport vetélkedő, amiben az óvodás korú gyerekek szüleik aktív közreműködésével vettek
részt. Emellett a projektben rendelkezésre álló forrásnak köszönhetően valósult meg 2021-ben a városi
gyermeknap, továbbá szemléletformáló céllal sor került közösségi
fa-és virágültetésre is az óvodás
korú kisgyermekek bevonásával.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg.
A projektről bővebb információt
a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.
Mezőtúr Város Önkormányzata
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„Nekem a mindent jelenti a néptánc”
Beszélgetés Gera-Panyi Katalin néptáncossal
A Mezőtúri Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában
hosszú évek óta folyik néptánc
oktatás. A népi játékok és a néptánc tanítását a „Leg a láb”
Alapfokú Művészeti Iskola oktatói végzik, jelenleg Gera-Panyi
Katalin és Balogh Dávid Attila.
Kozák Zsolt Gyula iskolaigazgató
elmondta, mindig is kiemelten
támogatták, hogy a tanulók megismerkedjenek a népi hagyományokkal, táncokkal. Hozzátette, észrevehető, hogy a néptánc fejleszti a

arról, mikor kezdődött kötődésed a
népzenéhez?
G-P.K.: Általános iskola első osztályában ismerkedtem meg először
a néptánccal, hisz az osztályfőnököm tartotta a délutáni foglalkozá-

ciaországtól kezdve Japánig.
Táncoltam profi táncosként a
Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínházban, ami életem meghatározó 3 éve volt. Ezután Budapesten a
Szentendre táncegyüttesben és

Gera-Panyi Katalin és a Kossuth úti Iskola elsős és másodikos néptáncosai

gyermekek mozgáskoordinációját,
hallását, ritmikai készségét, állóképességét. Elmélyíti bennük a
magyar identitástudatot, segíti a
közösségbe való beilleszkedést és
nem utolsó sorban örömet, felszabadultságot ad. Több tanár egyetért
abban, hogy az általános iskolai
tantárgyaknál is megmutatkozik,
hogy a néptáncos gyerekek jobban
összpontosítanak, erősebb a szabálytudatuk. Gera- Panyi Katalinnal
beszélgettem arról, neki mit adott a
néptánc és miért ajánlja a gyermekeknek.
K.M.: Először egy kicsit utazzunk vissza az időben. Mesélnél

sokat. Egyszerre ismerkedtem a
tánccal és a zenével, mert párhuzamosan zeneiskolába is jártam. Nem
kellett sok idő és rájöttem, hogy bár
kipróbáltam sok mindent (hangszeren játszottam, társastáncra jártam)
a néptánc az, ami a legközelebb áll
hozzám. Olyannyira hogy továbbtanulni a Békéscsabai Bartók Béla
Zeneiskola és Művészeti Szakközépiskolába mentem néptánc szakra.

K.M.: Arra emlékszem, hogy
amikor a békéscsabai konzervatóriumban néptánc szakon tanultál,
kimagasló tehetségnek tartottak.
Merre folytatódott az utad
Békéscsabáról?
G-P.K.: A Szaki után sokfele elsodort az élet, külföldi műsorok,
turnék.A tánccal eljutottam Fran-

Fitos Dezső Társulatban, ami igazából nem hivatásos táncegyüttes, de
színvonala mindenképp az a szint.
Tanítottam és tanítunk is több
helyen. Jelenleg a kiskunmajsai
Mayossa Hagyományőrző Egyesület művészeti vezetője vagyok a
férjemmel Gera Zoltánnal együtt,
akit szintén a tánc által ismertem
meg.
K.M.: A Leg a Láb Alapfokú
Művészeti Iskola néptánc oktatója-

ként minden héten jársz Mezőtúrra,
a Kossuth úti Iskola és Rákóczi úti
Iskola tanulóihoz. Első osztályos
kortól be lehet iratkozni és iskolaidőben meg vannak tartva az órák.
Mit tapasztalsz, mennyire élvezik
ezeket az alkalmakat a gyerekek?
G.-P.K.:Mezőtúron tartok órákat,
minden csapatnak egyszer egy
Kövessen minket a facebookon is:

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

héten.Bárki beiratkozhat, akinek
van kedve táncolni, azokat a gyerekeket is szívesen látjuk, akik csak
kipróbálnák. Szeretnek a gyerek ek
táncra járni, kikapcsolja őket, új kis
közösség jön létre, ami mindenképp nagyon fontos. Próbálunk
minden órán újat tanulni, új játékot, új éneket, új tánclépéseket a
meglevők mellé.A cél, hogy a gyerek örömmel menjen haza a néptánc óráról, és örömmel térjen vis�sza.
K.M.: Milyen pozitív hatásai vannak annak, ha egy általános iskolás
gyermek néptánccal, népzenével
foglalkozik?
G.-P.K.: Nagyon sok pozitív hatása van a táncnak, fizikai értelembe:
fejleszti az állóképességet, javul
tőle a mozgáskoordináció, ritmusérzék, nem fizikai értelemben
pedig: önbizalomfejlesztő, kutatások kimutatták, hogy enyhíti az
iskolai szorongást és depressziót,
mert a gyermek bekerül egy közösségbe. Azok a gyerekek, akik valamilyen közösséghez tartoznak,
sokkal toleránsabbak, tisztelettudóbbak.

K.M.: Zárásként… Neked mit
jelent a népzene, néptánc?
G.-P.K.:Nem tudom elképzelni az
életemet tánc nélkül. Annál jobb
érzést, hogy a munkád egyben a
hobbid is, nem nagyon tudnék
elképzelni. Nekem a mindent jelenti a néptánc. Ezzel kelek, ezzel fekszem. Ennek köszönhetek mindent. A tánc által tudom kifejezni
magam, a néptánccal szereztem
igaz barátokat, a néptánc által jártam be az egész világot, a néptánc
által ismertem meg a férjemet.
Kakuk Móni

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Százéves a Városi Színházterem II.

Volt egyszer egy kultúrotthon

Az elmúlt számban megemlékeztünk a Mezőtúri Ipartestület által,
1922-ben közadakozásból épített
Városi Színházterem kezdeti korszakáról. Számtalan csodának volt
részese ez a hely: ünnepi összejöveteleket, bálokat, estélyeket,
művészeti eseményeket fogadott be
falai közé. Azonban a „boldog
békeidők” elmúltak, a jó hangulatú
társasági összejöveteleknek véget
vetett a II. világháború. Évekbe telt
a feleszmélés, a polgári Magyarország értékei veszendőbe kerültek
és szovjet hatásra és mintára elkezdődött a szocializmus korszaka.
Az 1950-es évek elején szerte az
országban megalakultak a kultúrotthonok és a népkönyvtárak, a
lakosság művelődési igényeinek
szolgálatára. A kultúra szervezőit
„nem hagyta magára” az állam, az
elvárt szocialista embertípus jellemzőit központi iránymutatásban
is közreadták és a teljesítést időnként számon is kérték. Mezőtúron
az ipartestület székházát jelölték ki
a Városi Kultúrotthon számára, az
avató ünnepségre 1950. október
15-én került. Az első igazgató –

Gyula követett. Ő másfél évtizeden
át – 1968-ig - irányította, szervezte
a kulturális életet. Szerencsére
mindketten nagy emberismerettel
bírtak, bölcsek és higgadtak voltak,
és nemcsak a központi elvárás lebegett a szemük előtt, hanem mindenekelőtt a közösségi élet felélesztését és megerősítését tűzték ki célul.
A háború előtt több egyesület,
művészeti kör működött, amiket
rátermett emberek bevonásával
újraindítottak, illetve újakat szerveztek. Ők ketten mozgató rugói
voltak a régi színjátszó csoportnak
és az iparos dalárdának is. A sors
kegyelme, hogy éppen őket bízták
meg az új rendszerben az igazgatói
feladatokkal. Mindketten kiváló
színjátszók és rendezők voltak,
akiknek kisugárzása, szenvedélye
és hozzáértése vonzotta az ifjú
színjátszókat, dalosokat. Megnyerő
személyiségükkel együttműködésre ösztönözték a különböző művészeti körök tagságát egy-egy nagy
sikerű színi előadás érdekében,
amelynek színtere természetesen a
Városi Színházterem volt. Erről a
korszakról – pályám kezdetén - sok
kedves színjátszós történetet,
humoros anekdotát hallottam dr.
Füstös Jenőtől, aki ’56 után jó pár
évig a kultúrotthon művészeti előadója, és a színjátszókör „egyik

közel két évig – Hargittai (Hüttich)
Jenő kelmefestő volt, akit Berczeli

vezető színésze” volt. Mindig
legendákat mesélt Gyuszi bácsiról,

„A mezőtúri színjátszók híresek
lelkesedésükről, az igaz színművészet szeretetéről és szolgálatáról.”
(Néplap 1959. 195. sz.)

nagy tisztelettel, aki gyermekeit is
bevonta a színjátszásba. A visszaemlékezésben most Ők - Endre,

rendeztek, ahol Balog Feri bácsi és
tánczenekara játszotta a talpalávalót.
Az egyik legnagyobb siker az
1958-ban bemutatott Bekötött
szemmel című darab volt (szerző:
Fejér István), melyet a Szolnoki
Szigligeti Színház is meghívott vendégszereplésre.3. fotó Törjék Éva,
az egyik főszereplő a Falusi
Vasárnap c. hetilap borítójára
került, és a lap részletesen beszámolt a szolnoki előadásról.

Berczeli Gyula
Gyula és Ildikó - is segítenek: - Az
Egressy Béni Színjátszókör évente
legalább két új darabot tanult be,
amit a nagy érdeklődésre való
tekintettel több alkalommal is
bemutattak. A drámák és vígjátékok mellett mindig repertoárra
kerültek rövidebb kabaré jelenetek
is. Volt olyan összeállítás, ahol
három rövidebb darab – Varga
Imre:Kései vendég (szerelmi
dráma), Gáll István: Gyilkosok
(dráma), Karcsai Kulcsár István:
Varázsmag című vígjátéka – került
előadásra egy este. A CsabaiWagner József által vezetett képzőművészkör készítette a díszleteket.
A zenés darabok színre vitelébena
Herbály András irányításával
működő zenekarra, valamint a
Kávási Sándor karnagy vezetésével
működő Petőfi dalkörre alapoztak.
Az összefogás legnagyszerűbb
kiteljesedése Franz von Suppé: A
certaldói vásár (Boccaccio) és
Dunajevszkij: Szabad szél című
operettjében valósult meg. 1961ben a város anyagi támogatásával,
széleskörű társadalmi összefogással bővítették a színpad játszóterét,
kialakították a zsinórpadlást, korszerűsítették a színpadi világítást és
megépítették az orchestrát, a „zenekari árkot”. A jó színpadi feltételek
és a nagyterem befogadóképessége
fővárosi színművészek, zenekarok
meghívására is alkalmas volt.
Gyakran koncertezett itt a korszak
kiválósága, Holéczy Ákos és zenekara és felesége Ákos Stefi, továbbá
Kovács Erzsi, a Vámosi-Záray
házaspár, Németh Lehel, Németh
Marika és még sokan mások.
Állandó vendég volt a Szolnoki
Szigligeti Színház és több alkalommal járt itt a Szegedi Nemzeti
Színház operatársulata. A színházteremben minden hétvégén bálokat

A Szolnok Megyei Néplap 1961.
évi 213. számában Füstös Jenő a
következőket nyilatkozta egy nagyszabású előadásról:
— Berthold Brecht: Harmadik
Birodalom című művét is szeretnénk bemutatni, Mezőtúr negyvennyolc legjobb színjátszója játszaná
a művet. Nemcsak a művelődési
otthon, hanem a helyőrségi klub és
a mezőgazdasági technikum legtehetségesebb színjátszói is szóhoz
jutnának benne. A művet a decemberben sorra kerülő „Német dráma
hónapja” keretében, szándékozunk
bemutatni. Nemcsak mi, szereplők,
hanem a város vezetői és közvéleménye is nagy szeretettel és odaadással segít. Az eddigi tervek szerint a művelődési ház új, modern
színpadját a mezőtúri színjátszók a
Brecht-darabbal avatják fel.
Ebben a korszakban az Egressy
Béni színjátszókör mondhatni
„önálló társulatként” működött a
Városi Színházteremben, természetesen amatőr művészeti csoportként. Az elkötelezett színjátszók a
legkülönfélébb munkakörökben
dolgoztak, és hetente két alkalommal átszellemülten próbáltak, majd
két-három hónap felkészülés után a
közönség előtt is bemutatkoztak.

2022. február 25.
2011-ben találkozóra hívtuk a régi
„színészeket” a városi könyvtárba,
előzetes megkeresésünkre többen
eljuttatták régi fotóikat, melyet ifj.
Berczeli Gyula digitalizált és ezen

mezőtúr és vidéke
az összejövetelen levetített, majd
együtt elevenítették fel a régi szép
emlékeket.
(Megj.: Terveink szerint a
Lámpás című helyi közművelődési,
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helyismereti és irodalmi lap karácsonyi számában a rendelkezésünkre álló összes színjátszós fotót
közreadjuk. Kérem, hogy akinek
plakátja, fényképe van a cikkben

szereplő időkből az keressen a
30/908-4757-es telefonszámon.)
Berczeliné Boldog Mária

Képválogatás a Színházterem múltjából

Hátul - Kecse Pista, Juhász Gabi, Máté Emília, Pálfi Pöszi, Kálnai
Manci, Máté Imre, Füstös Jenő, Szabó Gabi, Papp Zsiga és Elek Feri

Heltai Jenő Az ezerkettedik éjszaka

Pappné Gál Mici (ismert fodrásznő) és Rohony Gábor fogtechnikus

Moliere Az úrhatnám polgár

LEZÁRULT „A KOMPLEX HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS MEZŐTÚR TÉRSÉGÉBEN” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT
2021. december 31-én sikeresen
zárult a „KOMPLEX HUMÁN
S Z O L G Á LTATÁ S F E J L E S Z T É S
MEZŐTÚR TÉRSÉGÉBEN” című,
EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú projekt, melyet Mezőtúr
Város Önkormányzata – mint konzorcium vezető - több település
együttműködésével valósított meg.
A projektben résztvevő konzorciumi
tagok:
Túrkeve
Városi
Önkormányzat, Mezőhék Község
Önkormányzata, Mesterszállás
Községi Önkormányzat, Kétpó
Község Önkormányzat, Örményes
Községi Önkormányzat, Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft.; Körös Tisza Menti
Településfejlesztő Egyesület. A projekt tevékenységeire összesen 494
781 343,- Ft került megítélésre
100%-os intenzitású, vissza nem
térítendő támogatást formájában.
A projekt célkitűzései közé tarto-

zott az esélyteremtés és az aktív
részvétel előmozdítása, a foglalkoztathatóság javítása, a hátrányos
helyzetű célcsoportok felzárkóztatása, munkaerő-piacra történő
integrációjuk előmozdítása, továbbá a hosszútávon fenntartó, a helyi
kezdeményezések következtében
önmagukban is életképes, működő
programok megvalósítása, a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése, az egyes kisközösségek, mint helyi közösség és szemléletformáló legkisebb egységek
programokba történő bevonása, a
humán szolgáltatások fejlesztése.
Fenti célokkal összhangban a
települések különböző szemléletformáló programokat, képzéseket,
tréningeket, preventív, egészségmegőrző programokat, egészségügyi előadásokat, fiatalok tovább
tanulását, jövőtervezést segítő
programokat, sportfoglalkozásokat,

civil közösségek törekvéseit támogató programokat, klub foglalkozásokat, kulturális, közösségépítő
rendezvényeket, marketing és kommunikációs szolgáltatások valósítottak meg.
A projekt 4 éven át biztosított
forrást a közép-és felsőoktatásban
tanuló diákok ösztöndíj programban való részvételére. Mezőtúron a
„Hass alkoss, gyarapíts!” elnevezésű tanulmányi ösztöndíj több mint
300 diáknak került odaítélésre a
projekt keretében.
Emellett a támogatási forrásnak
köszönhetően valamennyi konzorciumi tag közösségi terek fejlesztését, közbiztonság javítását célzó
intézkedéseket tett. A települések
közterületein térfigyelő kamerák
beszerzésére, telepítésére, ingyenes wifi hálózat kiépítésére került
sort.
Szintén a projekt keretében való-

sult meg Mezőtúron az újonnan
kialakításra kerülő ifjúsági klub
működéséhez szükséges játék-és
eszközbeszerzés is, mellyel cél a
fiatalok közösségben tartása, szabadidejük hasznos eltöltésének
támogatása.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg.
A projektről bővebb információt
a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.
Mezőtúr Város Önkormányzata

2022. február 11.

mezőtúr és vidéke

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Gugyel Liliána
(Hegedűs Henrietta)

közéleti lap

ELHUNYTAK
Muzsnyai Imréné Gaál Gizella Krisztina
élt 82 évet,
Balogh Tamás élt 52 évet,
Hostyánszki Imre László élt 68 évet,
Kiss Sándor élt 85 évet,
Németh Lajosné Csekő Julianna Margit
élt 92 évet,
Pápai Józsefné Kállai Elvira élt 78 évet,
Krizbai Lajosné Iglódi Mária Terézia
élt 89 évet,
Veres Istvánné Patkó Katalin élt 84 évet,
Barta László Sándor élt 73 évet,
Benke József élt 64 évet.
Nyugodjanak békében.
Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg
az újság szerkesztőségének.

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

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

Február 25-Március 3-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044

Február 26-27-ig:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 7.
Tel: 06/30-978-2286

Március 4-10-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel: 06/56-550-445

Március 5-6-ig:
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006; 06/30-6648257

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár eleme. Megjelenik
kéthetente. Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség:

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
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.

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Lapzárta: 2022. március 2. (szerda) 15.00 óra

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

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

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

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

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

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

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.

lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok
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tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

