
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XCIV. évfolyam 6. szám 2022. március 25.

  Térségi-Közösségi Piknik a Városházán                                 9. old.

 Kolbászkészítő vigadalom                                                        8. old. 

 Képviselő-jelöltek bemutatkozása                                           4.old.

 E-bejelentő bevezetése                                                               15. old.  

 De szeretnék meseország kiskirálya lenni                               13.old.                 

      A mezőtúriak továbbra is aktívan gyűjtenek                            11.old.

Megnyílt a „Gonda István 70” kiállítás 
a Városi Galériában

A városi Galéria új kiállítása 
„Gonda István 70” címmel nyílt 
meg március 14- én. 

A megnyitó ünnepségen zsúfolá-
sig megtelt a bemutató terem és a 
karzat a művészetkedvelő közön-
séggel, pályatársakkal, volt tanítvá-
nyokkal.

 Elsőként Juhász Katalin és 
Szabó Zoltán néprajzkutató házas-
pár énekes lantjátéka éltette Gonda 
István fazekast, aki meghatódva 
hallgatta a népdal átiratot. Majd a 
jelenlévőket és az alkotót Herczeg 
Zsolt polgármester köszöntötte, aki 
elmondta, évtizedek óta gyönyör-

ködik Gonda István munkáiban, és 
örömteli, hogy ma is szenvedéllyel 
alkot Mezőtúron. A népi iparmű-
vész 50 éves szakmai életútját 

Szabó Zoltán, a Hagyományok 
Háza főmunkatársa elevenítette fel. 

A fazekasság történeti bemutatását 
követően idézett egy cikkből, ami 
Cserepek és emberek címmel jelent 
meg 1980-ban a Magyar Ifjúság 
hetilapban Vadas Zsuzsa tollából. 
A cikkben a „mezőtúri négyes” tag-
jai szerepeltek, úgy mint Kósa 
Klára, Búsi Lajos, Kőműves Lajos,  
Gonda István, akik akkoriban 
éppen a frankfurti világkiállítás 
anyagát készítették elő. „Élnek, hal-
nak a fazekasságért”- fogalmazott 
negyven évvel ezelőtt Vadas 
Zsuzsa- „Gonda István fazekas 
remekei a rátétek bonyolultsága 
miatt nem alkalmas sorozatgyártás-
ra, minden darab egyedi.” A népi 
iparművészet csúcsteljesítménye.

Gonda István köszöntő beszédé-

ben a 70-es, 80-as éveket emelte ki, 
első mestereit, a fazekasműhelyről 
szerzett kezdeti benyomásait és fia-
talkori szakoktató éveit. Büszkén 
mesélt az első négyes alkotócso-
portról, aminek tagja volt. 

Megígérte, nem fog a babérjain 
ülni otthon ezután sem, egy új kor-
szak következik és tovább fog dol-
gozni saját és mások örömére.

Pusztai Zsolt néprajzkutató, a 
Fazekas Múzeum muzeológusa a 
70 éves Gonda István részére egy 
különleges születésnapi meglepe-

téssel állt elő. Munkatársával, 
Asztalos Csabával titokban egy 
huszonöt perces filmet készítettek, 
amiben megszóltatták Gonda 
István tanítványait, pályatársait az 
alkotóhoz fűződő viszonyukról, 

barátságukról, tiszteletükről. A kis-
film a Fazekas Múzeum honlapján 
megtekinthető.

A megnyitó megismételhetetlen 
pillanata volt, amikor a jelenlévő 
közönség együtt énekelte zárás-
ként, Juhász Katalin lantkíséreté-
vel a Kossuth-nótát: „Kossuth Lajos 
azt üzente: Elfogyott a regimentje. 
Ha még egyszer azt üzeni: 
Mindnyájunknak el kell menni! 
Éljen a magyar szabadság! Éljen a 
haza!”

 A kiállítás május 15-ig megte-
kinthető a Városi Galériában, kedd-
től péntekig, 10 és 12, valamint 14 
és 16 óra között, szombaton 10- 14 
óra között.

 Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

A szívem az agyagban

Beszélgetés Gonda István fazekassal, a Népművészet Mesterével

K.M. Egy kisgyermek első 
élményei között van, amikor a 
földet, homokot megtapintja, szá-
jába veszi, szimatolja, kísérlete-
zik vele, később formálja és meg-
tapasztalja a képzelet teremtőere-
jét. Előkerül a gyurma, a vizezett 
homok, a kertben az ültetés… 
aztán a gyermek iskolapadba 
kerül és kamaszként a könyvek 
tengerében már nem a szabad 
alkotáson van a fókusz. De aki 

fazekas annak csak ez a pár év 
kihagyás van és utána nincs meg-
állás, az agyag formálása, díszíté-
se örök szerelem és feloldhatatlan 
kötelék marad.

G.I.: Ez így van. Tizennyolc éve-
sen kerültem a tanműhelybe és 
azóta is ugyanolyan lelkesedéssel 
nyúlok az agyaghoz.

K.M.: Mennyire meghatározó-
ak ezek a kezdeti gyermekkori 
benyomások?

G.I.: Még óvodás voltam és haza-
felé mentünk délben a többi gye-
rekkel. Tudni kell ehhez, hogy még 
ebédre sem maradtam ott, nagyon 
utáltam a délutáni kötelező alvást. 
Emlékszem, leszakadt az ég, ömlött 
az eső. Bőrig eláztunk, de nem csak 
azért, mert az eső elmosott ben-
nünket! Önszántunkból úszkál-
tunk. Kiöntött az árok! Mi, gyere-
kek, abban úszkáltunk, majd mikor 
levonult az ár, sárpuskáztunk. 

Hozzávágtuk a megformázott sarat 
a földhöz és pukkant, repült min-
denfelé. Ez volt az első benyomá-
som, amit fel tudok idézni. 
Általános iskolában nagyon szeret-
tem rajzolni, jól is ment, mindig 
ötöst kaptam. Baranyiné Jutka néni 
volt a rajztanárom. Szerettük őt 
mindannyian. Mi rajzoltunk, ő 
pedig a görög mitológiát mesélte. 
Utána közgazdasági osztályba men-
tem a Telekibe,          (folyt 2. old.)



 2 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2022. március 25.

és ott már nem volt rajzóránk. Fel 
sem merült bennem, hogy agyaggal 
foglalkozzam. Legalábbis azt hit-
tem. Aztán érettségi után Veindl 
Éva, akkori osztályfőnököm meg-
ajándékozott egy fekete metszett, 
kis túri tányérral. Ehhez tudni kell: 
mindenkinek olyan jellegzetes tár-
gyakat adott, ami kapcsolatos a 
leendő szakmájával. Azon a nyáron 
a fazekas szövetkezetben vállaltam 
munkát: fát vágtam, hordtam az 
árut. Augusztus végén be is iratkoz-
tam a tanműhelybe. Jakucs Imre 
ült a korongon első nap, aki arra 
kért hónapokon keresztül, hogy 
egyforma formákat készítsek. 
Nehezen bírtam a monotonitást, de 
aztán rájöttem, hogy sok egyformát 
kell készíteni ahhoz, hogy később 
készséggel dolgozzam fazekasként. 
Ha a fazekas szövetkezetre gondo-
lok, első benyomásomat egy iskolai 
kirándulás alkalmával szereztem 
róla. Nem maga a manuális munka 
tetszett meg nekem, hanem a kör-
nyezet. Volt egy átriumos rész az 
épületek között és tele volt csodála-
tos rózsákkal, színpompás futóró-
zsákkal. Elámultam. Nahát,- gon-
doltam- milyen remek munkahely, 
bizonyára itt gyönyörködnek dél-
ben a munkások az ebédidő alatt a 
virágokban… De amikor dolgozni 
kerültem oda, nem meglepő 
módon, egyszer sem volt időm a 
rózsák közé heveredni. Csak átha-
ladtam alattuk. De ez volt az első 
benyomás. 

K.M.: Kamaszkorod idején 
Mezőtúron sok fazekas műhely 
létezett? 

G.I.: A fazekas szövetkezetben 
dolgozott szinte mindenki, nem 
volt akkoriban maszek. A Petőfi 
úton Szabó Lajos, újvároson 
Steinbach, és még ott volt Kliment 
Mihály… Szabályozva volt 
Mezőtúron, például a 80-as évek 
végén sem adtak ki engedélyt 
nekem, mint fazekasnak. Így 1990 
végéig voltam a szövetkezetben 20 
évig. 1991. január 1-től vagyok a 
saját műhelyemben, erre csak a 
rendszerváltás után lehetett 
módom…

 K.M.: Középiskolai éveid alatt 
volt, hogy különcnek érezted 
magad? Megmutatkozott, hogy 
művész beállítottságú vagy?

G.I.: Nem éreztem így. De volt 
olyan időszak gimnazista korom-
ban, hogy a művelődési ház fölkért 
a jó rajzkészségem miatt plakátok 
készítésére. 

K.M.: A szövetkezetben mikor 
volt az a pont, amikor már mes-
ternek, művésznek szólítottak?

G.I.: Na, ezt nem szerettük. Ha 
valakit művésznek titulálnak, az 
már nem lehet a társaság tagja. 
1970-ben kezdtem ott dolgozni, 
1971-ben már pályáztam tiszafüre-
di kerámiával a Népművészet Ifjú 
Mestere címre. Akkor első körben 
nem kaptuk meg, sem én, sem 
Varga Gábor, akivel együtt próbál-
tuk meg. Varga Gábor azóta szob-
rászművész, a Dunántúlon él. Ő 
jobban tudott rajzolni, mint én! 
1972-ben megkaptam a címet, 
ehhez öt edényt kellett bemutatni 
és arról szakdolgozatot írni. Erdélyi 
kerámiákat választottam hozzá. 
Ehhez hozzátartozik, hogy éveken 
keresztül jártunk Fadd-Domboriba, 
Magyarország ifjú népművészeivel, 
minden nyáron 10 napon keresztül. 
Találkoztunk Budai Ilonkával, 
Faragó Laurával, ők az óta már 
Kossuth-díjasok.

 Összebarátkoztunk, tojáspatko-
lókkal, tökmagfaragókkal. A cégbe 
sokat készültünk kiállításokra, 
pályázatokra is. Az országos díjak 
80 %- át mezőtúriak hozták el. 
1975- ig még nem alakult meg az 
alkotói csoport. Mivel sok zsűrizett 
termékem volt nekem is, Népi 
Iparművész címet kaptam 1975-
ben. Népművészet Mestere címmel 
általában több évtizedes munkássá-
got jutalmaztak. Kántor Sándor 
neve jut eszembe, ő Kossuth-díjat is 
kapott, egyedüliként eddig a faze-
kasok között. A Népművészet 
Mestere cím igazából a szakma 
Kossuth-díja. 1985-ben kaptam 
meg az elismerést. 2017-ben let-
tünk Búsi Lajossal a Magyar 
Művészeti Akadémia köztestületi 
tagja.

K.M.: Volt olyan a szakmai élet-
utad során, hogy úgy érezted, 
kudarcok érnek?

G.I.: A fazekast akkor éri szak-
mai kudarc, ha a sok munkával 
elkészített cserépedény mázfolyás 

következtében leragad az égetés 
során vagy elreped! Ez előfordulhat 
és utána újra kell alkotnia!

K.M.: Li Jü Tang kínai szerző 
írja Az élet sója című könyvében: 
„Végy egy darab agyagot, Ned-
vesítsd meg, lapogasd meg, S for-
máld ki belőle tenmagad és enge-
met. Aztán törd, zúzd össze a két 
kis szobrot, S tégy egy kis vizet 
hozzá. Formáld újra a te képedre, 
meg az enyémre. Akkor az én 
agyagomban van egy kevés belő-
led, a te agyagodban van egy 
kevés belőlem. Semmi sem 
választ el bennünket többé. „ Volt 
olyan neked is, hogy az örömöd, 
bánatod az agyagba simítottad?

G.I.: Igen, mindig így van. 
K.M.: Nem marad kint a műhe-

lyen kívül a világ zúgása.
G.I.: Nem, az biztos. De nem 

reflektálok az alkotásokban a köz-
életi eseményekre. 

K.M.: Ismertetőjegyed a rátétes 
kerámia, ami egyedi, hiszen a 
tömeggyártásra alkalmatlan a 
bonyolultsága miatt. 

G.I. A kezdet kezdetén 1978-ban 
készítettem az első bakonyi rátétes 
kerámiát. Ennek előzménye volt, 
hogy Szombathelyen, a Savaria 
Múzeumban felfigyeltem egy 1680-
ra datálható, enyhén dombormű-
ves, karcolt, makkos életfás kantá-
ra. Lefotóztam. Mikor előhívtam, 
bedobtam egy fiókba. Később, 
1978-ban jött a pályázat, elővettem 
ezt a képet. Ez alapján készítettem 
a bakonyi rátétes butykosokat, tála-
kat, és fődíjat nyertem. Attól kezd-
ve a rátétes dolgokat készítem. 

K.M.: Hogyan választasz motí-
vumot?

G.I.: Fontos ehhez tudni, hogy a 
népművészetben törvényszerűsé-
gek vannak. Nem lehet egyik táj-
egység motívumait keverni másik 
tájegység motívumaival. A Néprajzi 
Múzeumban Kresz Mária segítségé-

vel, Varga Gáborral, Kósa Klárával 
napokig rajzoltunk, másoltunk, 
fényképeztünk motívumokat a kez-
deti években. A szimbólumok 
jelentései annyira nem nyűgöznek 
le, mint maguk a formák. A madár- 
és virágmotívumok között, amiket 
használok, sok Colorádóból szár-
mazik, az ottani benyomásaim 
alapján. Ha elkezdek valamit, már 
előttem a végkifejlet. Látom, milyen 
az edény, amikor kijön a kemencé-
ből. Vannak előrajzolt mintáim, 
amit rá tudok tenni a nyers agyagra 
és aztán alakítom akárhogy, tetszé-
sem szerint. Elég változatosak. 
Többek között szkarabeusz boga-
rak is megjelennek edényeimen - 
eredeti egyiptomi 2000 éves motí-
vumok alapján.

K.M. A Fazekas Múzeum fris-
sen készült kisfilmjében, amiben 
barátaidat, alkotótársaidat szólít-
ják meg, Veres Gyula fazekas úgy 
fogalmaz, formacentrikus vagy. 
Ez mit takar?

G.I.: Szerintem mindenki az, aki-
nek önálló műhelye van. Meglehet 
ismerni a fazekasokat a formáikról, 
amiket készítenek. Személy szerint 
szeretem az öblös, nagy edényeket, 
de ha régi idők fazekasa lennék, 
tálasnak nevezném magam. Tálakat 
nagyon szeretek készíteni. Pedig 
régen a mezőtúriak korsósok vol-
tak, a hódmezővásárhelyiek tála-
sok. 

K.M. Van olyan művészeti ág, 
ami inspirál?

G.I. A 70-es években a népzenét 
különösen kedveltem. Kósa 
Klárával jártunk táborokba előadá-
sokat tartani, és esténként sokszor 
együtt énekeltük a népdalokat a 
fiatalokkal. Gyerekkorom óta szere-
tem az operát. Egyik kedvenc zene-
karom a Queen. Arany János a leg-
kedvesebb költőm a mai napig.

K.M.: A családban te vagy az 
első, aki művészeti pályára lép-
tél?

G.I.: Igen. Úgy tudom. Édes-
anyám kórházi egészségügyi dolgo-
zó volt, édesapám a Borostyán étte-
rem vezetője volt, de nem tartotta 
velünk a kapcsolatot.

K.M.: A gyerekek viszik tovább 
a fazekasság szeretetét?

G.I.: Igen, de nem alkotó pályát 
választottak. A gyermekeim látták, 
hogy minden nap dolgozom, hús-
vétkor, karácsonykor is a műhely-
ben vagyok. Hozzáteszem, a felesé-
gem mindig adott ehhez egy nyu-
godt családi légkört, amiért nagyon 
hálás vagyok. Közben mindkét 
gyermekünk felnőtt és négy uno-
kánk született. Nóri lányom 33 
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Számos emlékező szervezet, 
egyesület, magánszemély vett részt 
a mezőtúri Városháza előtt az 
1848/49-es Forradalom és Szabad-
ságharc 174. évfordulója alkalmá-
ból rendezett március 15-i városi 
ünnepségen. 

A történelmi egyház képviselői is 
tiszteletüket fejezték ki a hősök 
tettei előtt.

Herczeg Zsolt polgármester 
beszédében kiemelte: minden 
ünnepet meghatároz az adott pilla-
nat, amelyben a nemzet él. 
Képzeljük el,- tette hozzá-, mit 
üzenhetnek nekünk ma a márciusi 
ifjak, Petőfi Sándor, Jókai Mór, 
Vasvári Pál, Kossuth Lajos, Bem 
József, akik számára a szabadság 
volt a legdrágább, legédesebb. Ma 
is ezen a helyen élünk, ahol egykor 
hőseink harcoltak, szerettek és ma 
már szabadon tudunk együtt ünne-
pelni- állapította meg a történelmi 
események felidézése után.

Majd Tarsoly Krisztina, a békés-
csabai Jókai Színház művésze és 
Schäfer Szilveszter hegedűművész 
műsora repítette vissza az időben a 
megjelent közönséget, azokba a 
viharos napokba, amikor a forrada-
lom lángja fellobbant. 

A műsor után a kegyelet, az 

emlékezés koszorúinak, virágainak 
elhelyezése következett. 

A díszőrséget 68-as Horgos 
Dezső területvédelmi zászlóalj 
katonái biztosították.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

9 érdekesség
az 1848/49- es forradalom és szabadságharc

mezőtúri vonatkozásairól

1. A Kossuth út 7. szám alatt, a városi kórház udvarán található az a 
műemlék kúria: a Czebe-ház, amelynek Kossuth Lajos két alkalommal is 
vendége volt alföldi toborzó útja során. A nyitott tornácos klasszicista stí-
lusú lakóházat 1990-ben újították fel.

2. Az egykori Czebe-kúria falán 1948-ban leplezték le a Várady Lajos 
készítette emléktáblát, amelyet a kőtábla tanúsága szerint a helyi reformá-
tus gimnázium növendékei állítottak.

3. A város képviselő testülete 1993-ban döntött arról, hogy Kossuth Lajos 
halálának 100. évfordulójára - a nevét viselő főtéren - szobrot állít emléké-
nek a Városháza épülete előtt. A szobrot 1994. szeptember 16-án Szabad 
György, az Országos Kossuth Emlékbizottság elnöke leplezte le.(Mezőtúr, 
1999) Borbás Tibor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása.

4. A Kossuth Lajos Általános Iskola épülete előtt kapott helyett a bronz 
mellszobor. Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész készítette az 
intézmény névadójáról készült alkotást. 2002 szeptemberében vette fel az 
intézmény a reformkor kiváló személyiségének nevét. A névadó ünnepsé-
gen jelen volt Gavlik István, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnö-
ke is. Ezen alkalomból került átadásra a Kossuth-szobor az iskola udvarán.

5. Pétery Károly Mezőtúron született író, aki az 1848-49-es szabadság-
harcban nemzetőrkapitány volt, 1861-1873 között pedig a város országgyű-
lési képviselője.

6. Bucsi Mihály (1813–1886) 1848–49 fordulóján a mezőtúri lovas nem-
zetőrség tisztjeként részt vett a felső-tiszai harcokban.

7. Mezőtúr városa kérésére a miniszterelnök távollétében Deák Ferenc 
értelmezi a nemzetőri szolgálat alá tartozás feltételeit. Deák levelében 
leírja, hogy „…ha egy apának több gyereke van, akik saját vagyonnal vagy 
jövedelemmel rendelkeznek, mindannyian kötelesek nemzetőri szolgálat-
ra, de ha mindezek egy osztatlan vagyonnal bírnak, s külön jövedelmük 
sincs, az esetben az apát, vagy helyette bármelyik fiát kell felvenni. Ha az 
anya és vele együtt élő fiúk összes vagyona eléri a törvényben előírt mérté-
ket, ezen fiúk közül egy a nemzetőrök közé írandó.”

8. Mesterházy István (1811-1854) 1848. szeptemberétől egy heves-
mezőtúri önkéntes lovascsapat parancsnoka volt az aradi ostromseregben, 
majd a tiszai védvonalon Cibakházán. 1849 tavaszán alezredes lett, az 1. 
huszárezred parancsnoka. Vitézségéért 3. osztályú katonai érdemjellel 
tüntették ki.

9. Június 13-án már tényként közölték, hogy befejeződött az összeírás, 
és a város 12 negyedében összeírt nemzetőrök száma akkor 2032 volt. A 
gyöngyösi járásban 23 településen 1880 fő, a Tarna járásban 2719, a Tiszai 
járásban 4848 fő, míg a mátrai járásból 825 főt írtak össze. A külön össze-
sítésben szereplő 3 város Eger, Gyöngyös, és Mezőtúr létszáma 3800 fő. A 
megye ismert összlétszáma 14 072 fő volt. Sort kerítettek a zászlóaljak fel-
állítására is. 3 zászlóaljba (Eger, Gyöngyös, Mezőtúr központokkal) beso-
rolták a megye településeit, parancsnokká pedig Lenkey Károlyt, Almássy 
Ernőt és Mesterházy Istvánt nevezték ki.

Kakuk Móni
Forrás: Hermann Róbert: 1848–49 A szabadságharc hadtörténete, 

mezotarkany.hu, http://1848.vfmk.hu/mezotur.html, kép forrása: noileg.ro

éves, kint él Dallasban, két gyerme-
ket nevel. Jack unokám 21 hóna-
pos, Sophie 2 hónapos. Pisti fiam 
35 éves, Budapesten informatikus, 
két gyermeke van, Samu 2 és fél 
éves, Léna négy hónapos. 

K.M.: Akkor az unokák eseté-
ben még benne van a pakliban, 
hogy folytatják a művészeti 
irányt. 

G.I.: Ez a jövő titka. Ami biztos, 
hogy a nagypapájuk nem tétlenke-
dik. Minden reggel felkelek 5 óra-
kor, 6 órakor legkésőbb már a 
műhelyben vagyok egészen délután 
öt óráig. Amíg bírom erővel, így 
teszek, saját magam és mások örö-
mére is. A szívem az agyagban!

Kakuk Móni



 4 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2022. március 25.

Tisztelt Mezőtúriak! 

Orbán Viktor miniszterel-
nök úr engem kért fel, hogy 
vállaljam a térségünk képvi-
seletét a Magyar Ország-
gyűlésben. A felkérést azért 
vállaltam, hogy a választókör-
zet településeit, így Mezőtúr 
városát és az Önök érdekeit 
még magasabb szinten tud-
jam képviselni. 

2010 óta vagyok Mezőtúr polgár-
mestere, munkámmal igyekeztem 
egyrészt városunk infrastruktúrájá-
nak minél hatékonyabb fejlesztésé-
re törekedni és emellett a helyi 
közösséget is összetartásra ösztö-
nözni. Büszke vagyok arra, hogy 
településünk az elmúlt 12 eszten-
dőben nagyon sokat fejlődött. 
Többek között jelentős mértékben 
javult a közbiztonság, megújult a 
települési infrastruktúra, a város 
társadalmi élete felpezsdült. 
Polgármesterként mindig töreked-
tem a város polgáraival intenzív 
kapcsolatot fenntartani, vélemé-
nyeiket, kritikájukat munkám 
során figyelembe venni. Sikerült a 
település civil szervezeteivel, illetve 
a versenyszféra szereplőivel is 
folyamatos, korrekt kapcsolatot 
kialakítani és ápolni. A legnagyobb 
mezőtúri sportegyesület elnökségé-
nek, a Mezőtúri AFC-nek 1996 óta 
vagyok tagja és 2005 óta az elnöki 
pozíciót is betöltöm társadalmi 
munkában. 

Közös sikerünknek tekintem, 
hogy az elmúlt 12 évben megújult 

több forgalmas belterületi út, mint 
például a Dózsa György utca, 
Bajcsy-Zsilinszky utca, Balassa 
Bálint utca, Széchenyi István utca 
és a Makk József utca is. A földes 
utcák megszüntetésében is sikerült 
jelentős előrelépést elérnünk, szá-
mos utcában építettünk útalapot, 
melyeket a jövőben aszfaltréteggel 
szeretnénk lezárni.  Megújult a 
városi bölcsőde épülete, fejlesztet-
tük az iskoláinkat, óvodáinkat, 
továbbá megszépültek a közterüle-
teink. Mindemellett idősek napközi 
otthonát építettünk, új mentőállo-
mást és orvosi rendelőt adtunk át. 

Jelenleg is több beruházás van 
folyamatban. Sokak örömére felújí-
tásra kerül a kettős funkciót ellátó 
mozi és színházterem, melynek 
köszönhetően a filmvetítések mel-
lett, színvonalas színházi előadá-
sokkal is gazdagodhat a város kul-
turális élete. A szépkorú mezőtúri-
akra gondolva újabb idősek napkö-
zi otthona építését indítottuk el. 
Folyamatban van két kerékpárút 
építése, melyek elkészülte nagyban 
segíti a biztonságos kerékpáros 
közlekedést. Idén 35 utcában épí-
tünk útalapot, valamint hamarosan 
a 46-os főút eddig meg nem újult 
belterületi szakaszai (Erkel Ferenc 
utca, Puskin utca) is felújításra 
kerülnek. Az oktatási intézménye-
inket is tovább fejlesztjük, így a 
Teleki Blanka Gimnázium épülete 
is közel 1,8 milliárd forintból újul-
hat meg. A teljesség igénye nélkül 
engedjék meg, hogy néhány jövő-
beni elképzelést felsoroljak. Ezen 

célok elérése érdekében országgyű-
lési képviselőként még nagyobb 
eredménnyel tudom képviselni az 
Önök és térségünk érdekeit. 

- Nagyon fontos feladat a 
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 
fejlesztése infrastrukturális és 
humán erőforrás tekintetében.

- A Hortobágy-Berettyó főcsator-
na városi szakaszának fejlesztése.

- A Körösök és a Hortobágy-
Berettyó mentén a kerékpáros -, 
horgász -, és víziturizmus fejleszté-
se.

- A Városi Strandfürdő és Fedett 
Uszoda termál- és gyógyturisztikai, 
valamint élményelemekkel történő 
modernizálása.

- Célom az M4-M44 autóutak 
közötti közúti összeköttetés kiépí-
tése, mezőtúri elkerülő út megvaló-
sításával, valamint Mezőtúr – 
Szarvas közúti híd megépítése.

- A volt főiskola épületének hasz-
nosításával Családi, Ifjúsági, Aktív- 
és Ökoturisztikai Centrum létreho-
zása.

- Belterületi úthálózat tovább fej-
lesztése, földes utcák megszünteté-
se.

- A városi ivóvíz – és szennyvíz-
hálózat korszerűsítése.

- A 46-os főúton alul/felüljáró 
építésével meg kell szüntetni a 
sorompónál történő várakozást.

A tét óriási! A Kormány dinami-
kusan fejlődő pályára állította az 
országot, visszahozta a családtámo-
gatási rendszert, új munkahelyeket 
teremtett, így a munkanélküliség 
rendkívül alacsony mértékre csök-

kent. Védi az itt élő polgárok érde-
keit, rezsicsökkentést vezetett be, 
megvédte az adósság csapdába 
került magánszemélyeket, önkor-
mányzatokat. Az április 3-i válasz-
tás tétje, hogy tovább megyünk-e a 
fejlődés útján, vagy a stabilitás 
helyett a bizonytalan jövőt választ-
juk gyermekeink, unokáink számá-
ra. 

Évek óta jó kapcsolatot ápolok a 
térség valamennyi polgármesteré-
vel, ezért jól ismerem a választóke-
rület mind a 23 településének a fej-
lesztési elképzeléseit és megoldan-
dó feladatait. Ígérem Önöknek, 
hogy megválasztásom esetén, aho-
gyan eddig polgármesterként, úgy 
országgyűlési képviselőként is szív-
vel-lélekkel fogom végezni munká-
mat a térség és szülővárosom fejlő-
dése érdekében!  Ehhez kérem az 
Önök támogatását április 3-án. 

Herczeg Zsolt
országgyűlési képviselőjelölt,

Fidesz-KDNP

Kedves Polgártársak! 

Eltelt újabb 4 év és itt állunk 
a következő választás küszö-
bén. A választás mely rajtunk 
múlik, ezért szeretném önö-
ket megkérni, hogy április 
3-án szavazzanak. 

Szegény János vagyok, 35 esz-
tendős. Az eddigi életemet itt éltem 
le és ezután is itt szeretnék élni. A 
tanulmányaimat befejezve a nagy-
betűs életbe állva megtapasztaltam, 
hogy nem egyszerű az élet. A mun-
káért járó anyagi juttatás sokszor 
épp, hogy fedezi egy hónap kiadá-
sait, de ami leginkább bosszant az 
ország ahány régiója annyi féle 
munkabér van jelen az országban, 
illetve a legtöbb munkalehetőség 
Budapest és vonzás körzete. Az 
elgondolkodtató kérdés számomra 
ez miért így alakult ki? Miért nem 
lehet több régióban szétszórni a 
nagyobb üzemeket? Miért kell a 
dolgozni akarónak megfelelő anya-

gi juttatásért utazni akár 100-200 
km-t? A személyszállítás révén napi 
szinten találkozok és kommuniká-
lok emberekkel akik hasonlóan 
elgondolkodnak miért mindig csak 
Budapest? A környező települések 
fiataljaival beszélgetve sajnálattal 
hallom a jövő Budapest, Győr mert 
ott van munka és élet. Ha ön is úgy 
gondolja ezen változtatni kell, 
kérem szavazzon rám. Köszönöm 
megtisztelő figyelmét.

Szabó Bettina vagyok, a Mi 
Hazánk Mozgalom képviselője-
löltje, születésem óta Tisza-
földváron élek. Munkám során 
tapasztalom az országos szintű, 
megoldatlan problémákat, melyek 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. 
választókerületében is nagy mér-
tékben jelentkeznek. Jellemző a 
romló közbiztonság, a pszichoaktív 
anyagok elterjedése, melyek miatt a 
választókerület településeinek lako-
sai veszélyben vannak. A Mi 
Hazánk Mozgalom igyekszik a 
hatóságok figyelmét felhívni a meg-
szaporodó bűnesetekre, ahogyan 
ezt 2019-ben is megtettük 
Törökszentmiklóson egy nagysza-
bású demonstráción. Véleményem 
szerint fontos volna kezelni az 
elvándorlást, melynek fő oka a 
rendkívül alacsony munkabérek, 
illetve a magyar állam tehetetlensé-
ge a rendvédelem területén, illetve 
a no-go zónák létrejötte. Ennek 
megoldására javaslom a Mi Hazánk 

által kidolgozott a Társa-
dalomvédelmi akciótervünk meg-
valósítását. Fontosnak tartom az 
utak siralmas állapotának kezelését 
és a kerékpárutak építését. 
Országosan komoly probléma a 
korrupció, illetve a politikusbűnö-
zés visszaszorítása, helyben is. 
Ennek érdekében támogatom a 
mentelmi jog megszüntetését és 
esetükben a kötelező vagyongyara-
podási vizsgálat bevezetését: ves-
sék alá az országgyűlési képviselő-
ket ciklus elején és végén!
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Tisztelt olvasó, 

Kedves mezőtúriak!

Csányi Tamás vagyok, nős, 
három fiú gyermek apja. 
Mezőtúron születtem, itt élek, 
tanítottam is itt 10 tanévet.

2019 óta vagyok a Magyar 
Országgyűlés tagja, 2020 nyarától a 
Jobbik frakcióvezető- helyettese, és 
a Törvényalkotási bizottság tagja. 
Parlamenti munkám során 165 
indítványt nyújtottam be, és több 
mint 60 alkalommal szólaltam fel 
országunkat, térségünket és 
Mezőtúrt érintő témákban.

A képviselői munkámat mindig 
komolyan vettem, és a legnagyobb 
elszántsággal igyekszem kiállni az 
itt élőkért. Mert a képviselőség szá-
momra szolgálat. Az Önök és a tér-
ség szolgálata.

A jelenlegi hatalom azonban 
olyan rendszert épített ki, amely 
egy ellenzéki képviselő munkáját 
korlátozza és ellehetetleníti. Éppen 
ezért minden évben költségvetési 
módosító indítványokat adtam be 
Magyarország központi költségve-
tésébe, mert ha ott szerepel, akkor 
biztosan megvalósul és a fideszes 
országgyűlési képviselő nem tud a 
pályáztatás során a befolyásával 
visszaélni.

A Parlamentnek benyújtott indít-
ványaimat a Fidesz-kormány nem 
támogatta. Herczeg Zsolt pártja 
nem tartotta támogatandónak a 
Berettyó revitalizálását, a 46-os 
úton Törökszentmiklós felé egy új 
vasúti átjáró megépítését.Nem 
támogatták a kormányzásuk alatt 

megszüntetett főiskola épületének 
energetikai felújítását, egy Mezőtúrt 
elkerülő út megépítését, a belterü-
leti utak rendbetételét. Akkor nem 
volt fontos Körös híd létesítése 
Szarvas felé, a Petőfi utca felújítása 
új körforgalommal. A kórház bezá-
rásának álhírével szemben pedig a 
2020-ban javaslatot tettem a 
Mezőtúri Kórház 500 millió forintos 
adósságállományának kiegyenlíté-
sére. A Fidesznek azonban fonto-
sabb volt például a Budapest-
Belgrád vasútvonalra 750 milliárd 
forintot elkülöníteni (1,4 milliárd-
dal drágábban építjük kilométerét, 
mint a szerbek, vajon miért?), mint 
mondjuk Mezőtúr problémáit a 
töredékéből megoldani. 

És ne feledjük: a fideszes ország-
gyűlési képviselőnek pártutasítást 
kell végrehajtani, ő Orbán Viktor 
embere, mindig az ő érdekeit képvi-
seli az Önökével szemben. Ez a fel-
adata. 

Az Egységben Magyarországért 
pártszövetség ereje pont a sokszí-
nűségben rejlik, hogy a társadalom 
minden szegmensét tudjuk képvi-
selni, nem csak a párt holdudvarát 
és a kiváltságosokat, ahogyan teszi 
ezt a Fidesz. Ezért rendbetesszük a 
szétvert, kivéreztetett egészség-
ügyet. Béremelést adunk az egész-

ségügyi szakdolgozóknak, csök-
kentjük a várólistákat. A szolgálati 
jogviszonyt megszüntetjük.

Emeljük az oktatás színvonalát, 
mert mi a tudás alapú társadalom-
ban hiszünk.

Visszaadjuk a tankönyvválasztás 
szabadságát, megszüntetjük a köz-
pontosítást, visszaadjuk az önkor-
mányzatoknak az iskolákat, ahol 
erre igény van. Az első diploma 
mindenkinek ingyenes lesz. Az ala-
pítványi egyetemeket visszaadjuk 
az államnak. Az állami és egyházi 
iskolák finanszírozása egyenlő 
mértékű lesz. Jelentősen emeljük a 
tanárok bérét. Jogállamot kívánunk 
teremteni, mert a Fidesz alatt a jog-
állam megszűnt Magyarországon.

Megteremtjük a független igaz-
ságszolgáltatást, csatlakozunk az 
Európai Ügyészséghez, korrupció-
ellenes hivatalt hozunk létre, visz-
szaadjuk a települések önrendelke-
zését, valódi közszolgálati médiát 
teremtünk. Az Egységben 
Magyarországért pártszövetség kor-
mánya szociálisan érzékeny kíván 
maradni. Bővítjük a közgyógyellá-
tás hozzáférhetőségét és forrásait. 
Megtartjuk és igazságosabbá tesz-
szük a családtámogatási rendszert. 
Duplájára emeljük a családipótlékot. 
Megtartjuk és igazságosabbá tesz-

szük a családi adókedvezmény 
rendszerét. Az egyszülős családok-
ra is kiterjesztjük a kedvezménye-
ket. Munkaviszonyként ismerjük el 
az otthonápolást. Megtartjuk a 13. 
havi nyugdíjat, a ciklus alatt az 
öregségi nyugdíj minimumát dup-
lájára emeljük. Bérlekásépítési 
programot indítunk. 

És a sort még hosszan sorolhat-
nám, akit részletesen is érdekel, itt 
talál bővebb információkat: https://
egysegbenmagyarorszagert.hu/

Mindebből látszik, hogy a 
Fidesszel ellentétben az Egységben 
Magyarországért pártszövetségnek 
van választási programja. Így a 
választásokon olyan erőre szavaz-
hatnak, amely komolyan veszi 
Önöket, elmondja, hogy mit szeret-
ne tenni az országgal és nem szúrja 
ki azzal a választók szemét, hogy 
„Folytatjuk” (a mi körzetünkben 
Boldog István után ez amúgy sem 
hangozna biztatóan).

Az áprilisi választások után ala-
kuló új Nemzeti Egységkormány 
tehát ezen zsinórmérték mentén 
kíván kormányozni. Ehhez azon-
ban le kell váltani a Fideszt, sőt 
rendszert kell váltani.

Ezért kérem április 3-án az Önök 
támogatását.

Önöktől bizalom, részemről fele-
lősség!

Jólétet és szabadságot minden 
magyarnak!

Csányi Tamás
országgyűlési képviselőjelölt

Egységben Magyarországért párt-
szövetség

A harmadik út:

a jóléti szocializmus

Magyarország társadalmi élete 
jóval összetettebb, mint csupán két 
neoliberális csoport hatalmi küz-
delme.

A valódi szakadékok a vagyono-
sok és a szegények, a nagyvárosok 
és a kisebb települések, a képzettek 
és az alulképzettek, az idősebbek 
és fiatalok, a korruptak és a becsü-
letesek, de akár az ország nyugati 
és keleti fele között húzódnak. A 
legfontosabb társadalmi szolgálta-
tások sorvadásnak indultak, s az új 
generációk egyre nehezebben fér-
nek hozzá a méltó lakhatási, az 
egészségügyi és az oktatási lehető-
ségekhez.

Míg a kormányoldal baloldali 
hangzású népámítással, addig hiva-

tásos ellenzéke látszólagos balolda-
li tettetéssel hajszolja a kapitaliz-
musnak azt a sajátos formáját, 
amely a tisztességes munkával való 
boldogulásnak alig ad teret, és 
hagyta eluralkodni a lopást, a sze-
génységet, vagy a menekülést.

Értelmes perspektívát csak a jólé-
ti fordulat adhat. Érdemi változás-
ról akkor beszélhetünk, ha a meg-
termelt jövedelmeinkből mindenki 
részesedhet, és senki nem marad az 
út szélén, tehát rendes étel, ember-
hez méltó lakás, magas minőségű 
oktatás, illetve garantált egészség-
ügyi szolgáltatások nélkül.

A most választási szövetségre 
lépett két baloldali párt szerint az 
össztársadalmi jólét felé vezető út 
első lépése a dolgozói politikai 
érdekképviselet megjelenítése a 
Magyar Országgyűlésben. Szava-
zóink biztosak lehetnek abban, 
hogy elkötelezetten küzdünk az 

ország valós képességeihez méltó 
jövedelmekért és jóléti intézkedése-
kért, széleskörű társadalmi párbe-
széd közepette.

A mai lehetőségeinken belül:
a havi nettó 250.000 forintos 

minimálbér;
a havi 150.000 forintos legkisebb 

öregségi nyugdíj;
a legalacsonyabb jövedelmek 

szintén havi 100.000 forintra való 
kiegészítésének, elérésére összpon-
tosítunk.

A fenti jövedelmi szintek mellett 
garantálni kívánjuk

a mindenkire kiterjedő és 
teljeskörű társadalombiztosítást;

a 18 éves korig tartó tankötele-
zettségen túl az érettségi szint felett 
megszerezhető első szakképesítés/
diploma megszerzéséig a színvona-
las és ingyenes állami oktatást;

szociális igényeket is figyelembe 

vevő rendszerben évente legalább 
50.000 állami bérlakás építését;

átlagos felhasználói léptékben az 
internet ingyenességét;

minden korcsoport számára a 
folyamatosan korszerűsödő digitá-
lis tudás ingyenes megszerzését;

méltányos szintekig az energia 
ingyenességét. Programunk a mai 
adómértékek környezetében is kivi-
telezhető, jóllehet az egyes társa-
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dalmi csoportok között teherki-
egyenlítések szükségesek, különö-
sen a munka- és a tőkejövedelmek 
viszonylatában.

A növekvő életszínvonalba hang-
súlyosan beleértjük a természeti 
környezetünk állapotának javítását 
is. 

A társadalmi jólét tehát új egyen-
súlyokat kíván. Az általános 
fogyasztóvédelmet - a lehető legtá-
gabban értelmezve - az egyik leg-
fontosabb állami feladatnak tekint-
jük. 

A fejlődés zálogát a modern kor 
technikai és társadalmi vívmányai-

nak minél hatékonyabb használatá-
ban látjuk, így törni kívánjuk az 
utat az ún. “okosvárosokra” és 
“okosfalvakra” szóló koncepciók 
térnyerése, továbbá az állami és 
önkormányzati világ teljes egészé-
nek digitális átállítása előtt.

Kulturált, szuverén és szolidáris 
magyar nemzetet akarunk, béké-
ben és együttműködésben a világ-
gal!

Április 3-án szavazzon a
BALOLDALI SZÖVETSÉG

jelöltjeire!

A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2022-
ben is megrendezi a „Gyermeknapi rajzkiállítást”. 

A versenyre három-– óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos kategóriá-
ban – várjuk a gyerekek rajzait. 

Idei témánk: Túri Vásár 

Ezzel a kiállítással is készülünk az idén 30. születésnapját ünneplő 
Túri Vásárra. Bármilyen technikával készült KASÍROZOTT, az alkotás 
elejére címkén: név, intézménynév, osztállyal és csoportnévvel ellátott 
képet küldhetnek be a jelentkezők. Kérjük, a gyermekek egy darab rajz-
zal pályázzanak!

Az alkotások beérkezési határideje: 2022. április 29. (péntek), 16.00.
A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának helye és idő-

pontja: Közösségi Ház nagyterme 2022. május 27.(péntek) délelőtt 
10.00 óra.

A legjobban sikerült rajzok alkotói díjazásban részesülnek, valamint az 
elmúlt évekhez hasonlóan egy darab rajz kiválasztásra kerül és a Városi 
Gyermeknap plakátjának alapját fogja képezni.

Bordács László
   ügyvezető

Tájékoztatás

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kelet-
Magyarországi Földgázszállító Régiója fáklyázással járó karbantartási 
munkát végez a Mezőtúr DN150 leágazó gázvezeték rendszeren. 

A fáklyázás várható időpontja:
2022.04.12. 07:00- 17:00 óra és 2022.04.13. 07:00-17:00 óra között

A fáklyázás a Mezőtúr gázátadó állomás (hrsz: Mezőtúr 01711/1) mel-
letti fáklyán történik, ami fény- és hanghatással jár.

Társaságunk a fenti tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok 
figyelembevételével végzi.

www.fgsz.hu

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:

„Fogadj örökbe egy parkot” program Mezőtúron

Az elmúlt évben meghirdettük a 
„Fogadj örökbe egy parkot” progra-
munkat, melynek elsődleges célja 
volt a lakóközösségek és civil egye-
sületek bevonásával, a Mezőtúr 
közterületi zöldterületeinek színvo-
nalának emelése, lakókörnyeze-
tünk kulturáltabb, igényesebb 
kialakítása, ezáltal egy esztétiku-
sabb utcakép megteremtése. 
Örömmel kijelenthetjük, hogy nagy 
érdeklődés mellett, több terület is 
gondos gazdára talált, ezért úgy 
gondoltuk, hogy a hagyományt 
folytatva idén is lehetőséget biztosí-
tunk azoknak a jelentkezőknek, 
akik idén is be szeretnének szállni 
ebbe a városszépítési programba. 
Kérésre, a munkaerő biztosítása 
mellett szívesen adunk átteleltetett 
növényeket (muskátli, sétányró-
zsa) és általunk termelt egynyári 
virágokat is (dália, mézvirág, 

gazália). Fásszárúak ültetésére is 
van lehetőség, melyből a 
pirosvirágú vadgesztenyefajtát tud-
juk biztosítani. Az alábbi közterüle-
ti parkok már gondos gazdára talál-
tak:

1. Gyalog Magda tér- Mezőtúr, 
Kossuth úti Általános Iskola

2. Kun Emlékhely - Túri 
Olvasókör Egyesület

3. Botyánszky Park - Nyugdíjas 

Pedagógusok Szakszervezete
4. Kubikos Szobor - Mezőtúri 

Szépkorúak Hagyományőrzők Klub
5. Kossuth szobor a Táncsics út 

sarkon - Mezőtúri Tisztelet Vasutas 
Klub

6. Ligeti tavi park – Diabetes Klub
7. József Attila úti kispark - 

Mezőtúri Népi Díszítőművészeti és 
Kézműves Szakkör

8. Alkotmány úti meleg kút - 

Lokomotív Nyugdíjas Klub
Még örökbefogadható területe-

ink: Vasút park, Flóra kút és kör-
nyezete, Újvárosi templomkert, Fóti 
úti kispark, Ifjúsági lakótelepi park, 
Pétery K. úti kispark és a Múzeum 
tér. Az „örökbefogadók” igényeiket 
központi email címünkön 
(intezmenyellato@mturiellato.hu) 
illetve telefonos elérhetőségeinken 
jelezhetik. Bízunk abban, hogy sok 
Mezőtúri kertbarát jelentkezésére 
számíthatunk majd és ennek ered-
ményeképpen a városban még azok 
a területek is sokkal virágosabbak 
és zöldebbek lesznek, ahol erre 
egyébként az adottságok esetleg 
szerényebb lehetőséget adnak.

Ezúton is köszönjük az eddigi 
jelentkezők segítségét és munkáját 
annak érdekében, hogy Mezőtúr 
tisztább, zöldebb és vidámabb 
város legyen. 

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
2022. március 1-én a kedvező 

időjárási viszonyoknak valamint a 
vízállásnak köszönhetően újra 
megkezdte az utasok szállítását a 
Mezőtúr-Szarvas között közlekedő 
komp. Márciusban reggel 7:00 és 
délután 17:00 között igény szerint 
közlekedik. A szolgáltatás 12:00-
12:30 között szünetel. Sikeres 
pályázati forrásából az úszólétesít-
mény felújításra került valamint az 
online jegyvásárlási lehetőség is 
elérhetővé vált 

(www.mezoturikomp.city-pay.
hu)

Márciusban ütemterv szerint 
folyamatos volt a város csapadékvíz 
elvezető csatornáinak valamint a 
földmedrű csapadékvíz elvezető 
árkainak tisztítása, kotrása és a 

hozzájuk tartozó átereszek tisztítá-
sa. Továbbra is kérjük a lakosságot, 
hogy az ingatlanok előtt levő csapa-
dékvíz-elvezető árkokat rendszere-
sen takarítsák.

Márciusban indult Start közfog-
lalkoztatási programon belül a 
Széchenyi I. és Vásárhelyi P. úton a 
Belügyminisztérium támogatásával 
összesen 160 négyzetméter járda 
felújítását készítettük el.

Város belterületén az elmúlt két 
hétben 3000 kg illegálisan lerakott 
hulladék valamint 75 köbméter 
zöldhulladék került elszállításra. 
Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy 
a város közterületein kihelyezett 
hulladékgyűjtőket használják, és 
ne dobálják el a szemetet. 
Köszönjük együttműködésüket!

A hét minden napján 14:00-19:00 
óra közötti nyitva tartással szeretet-
tel várunk minden sportolni, kikap-
csolódni vágyó vendégeinket és a 
kisgyermekes családokat a 
Mezőtúri Városi Oktatási Cen-
trumban (Petőfi tér 1.) alatt műkö-
dő Mini Fitness teremben és 
Játszóházban.

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.
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A TOP-5.3.2-17-JN1-2018-00001 
azonosító számú, „Megyei identi-
tásfejlesztés Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében” elnevezésű pro-
jekt keretében megrendezésre 
került  Mezőtúr-Tiszazug térség - 
hagyományőrző programja, a 
Kolbászkészítő Vigadalom, 2022. 
március 19-én. 

A szervezéssel járó feladatokat a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft. látta el. 

A városban először szerveztünk 
kolbászkészítő eseményt, így mi 
magunk is izgatottan vártuk a prog-
ramot. 

A projektből a széles színpadi 
program mellett minden nevező 
csapatnak 10 kg darált húst tudtunk 
vásárolni. 

A rendezvény célja a közösségi 
akciókban saját gyökerek felfedezé-
se által a térségi kötődés megerősí-
tése, saját hagyományok megisme-
rése és a zenei-, kulturális örökség 
őrzése, hosszabb távon és közvetet-
ten a fiatal lakosság helyben mara-
dásának ösztönzése. 

Az eseményt megtisztelte jelen-
létével Hubai Imre a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, 

Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere és Szűcs Dániel 
Mezőtúr város alpolgármestere. 

A megnyitó műsort színesítette a 
Túri Zsiványok citerazenekar és a 
Vadvirág népdalkör. 

A kolbászkészítő versenyre 
összesen 12 csapat nevezett, amely-
ből több vidékről érkezett. 

Az asztalok elfoglalása és a 
húsok átvétele után megindult a 
munka. 

A kolbászok különféle receptek 
alapján készültek, hol csípősebben, 

hol borsosabban. 
A kolbászkészítés alatt az aláfes-

tő zenét Kálnai Zsolt biztosította. 
A csapatok vendégváró falatok-

kal, kínálóval várták az érdeklődő-
ket. 

A zsűri összesen 14 féle elkészült 
kolbászt kóstolhatott. 

A szakmai zsűriben helyet foglalt 
Beregszászi Róza a Teleki Blanka 
Gimnázium, Technikum és Kollé-
gium gyakorlati oktatásvezetője, 
Fási Sándor szakoktató, mestersza-
kács és Pozderka Imre szakács. 

A nap folyamán gyermeksziget 

várta a legkisebbeket, ahol fakosa-
ras körhinta és népi fajátékok bizto-
sították a szórakozást. 

Délben megérkeztek a mezőtúri 
színpadra a hazai nótás gasztro-
humor énekes képviselői, az 
Éneklő Szakácsok. Majd a Dalma 
Dance Klub táncosai mutatták be 

táncos produkcióikat. A lányok a 
fellépést követően Szolnokra siet-
tek egy országos mazsorett ver-
senyre.

Őket követve a sokak által várt 
eredményhirdetés következett. A 
zsűri tagjai mellé csatlakozott 
Szűcs Dániel Mezőtúr város alpol-
gármestere is. A következő eredmé-

nyek születtek:
Mezőtúr város 
Önkormányzatának különdíja: 
Tisztelet Vasutas Nyugdíjas Klub
Különdíj: Szebik - túri csípős kol-
básza
Különdíj: Időtöltők
III. helyezés: Szebik - grillkol-
básza
II. helyezés: Házigazdák
I. helyezés: Nagyanyó és csapata

Az eredményhirdetést követően 
zenei utazásra indultunk, elsőként 
a városunk egyik büszkesége 
Petróczki Csaba szórakoztatta a 
közönséget, majd a szórakoztató 
zenei műfaj ismert előadója Postás 
Józsi lépett színpadra, őt a mulatás 
és a jókedv egyik küldöttje Suzy 
váltotta, majd Matyi és a Hegedűs 
mulatós dance formáció tolmácsol-
ta a slágereket a teltházas közönség 
irányába. 

Az estét utcabál zárta Kálnai 
Zsolti közreműködésével. 

Köszönjük Mezőtúr Város 
Önkormányzata, a Mezőtúri Intéz-
ményellátó és Ingatlankezelő KN 
Kft., a Mezőtúri Ipari Park Kft. 
támogatását. Köszönjük a csapatok 
nevezését, a zsűri munkáját és 
köszönjük a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzatának.

Bodor Márti
Fotó: Csikósné Vida Viktória

Kolbászkészítő Vigadalom
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ÓVODAI BEIRATÁS

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Városi Óvodákban a 2022-
2023-as nevelési évre történő óvodai beíratás 2022. április 25 - 26 - 27. 
között történik. 

Várjuk azokat a gyermekeket:

• akik a 3. életévüket 2022. 
augusztus 31-ig betöltik, számukra 
kötelező az óvodába járás,

• akik 2022.09.01.- 2023.08.31. 
töltik két és fél, harmadik életévüket 
és igénybe kívánják venni az óvodai 
ellátást.

A fenti időpontokon túl a férőhely függvényében lehetőség van a folya-
matos, év közbeni beiratkozásra, óvodaváltásra. 

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
•a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány,
•a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
•a gyermek TAJ kártyája,
•amennyiben gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesül, vagy
•hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat,
•a gyermek anyakönyvi kivonata.

A beíratás elsősorban személyes jelenléttel történik.
A személyes beiratkozást április 25-26-27-én 8:00 – 16:00 között tehetik 

meg a Csoda-vár Óvodában. (Mezőtúr, Zrínyi u. 1.)

Lehetőség van a beiratkozáshoz időpontot 
egyeztetni telefonon: a 06-56/550-639 számon.

Szükség esetén alkalmazható az online ügyin-
tézés is, mely a www.turiovi.hu internetes felü-
leten az alábbi linkre kattintva (http://turiovi.
hu/szandeknyilatkozat-2022/) tehet meg.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. 
május 25-ig dönt, erről írásban értesíti a szülőt. 
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való 
beosztásáról az óvodavezető dönt.

Szeretettel várjuk a leendő kiscsoportos gyermekek szüleit április 7-én 
17 órára az OVI ISMERKEDŐ keretében megrendezésre kerülő tájékozta-
tó értekezletre a Csoda-vár Óvoda (Mezőtúr, Zrínyi u. 1.) tornatermébe.

Az OVI ISMERKEDŐ keretében óvodalátogatásra hívjuk a leendő 
kis ovisokat és szüleiket: 

április 12-én 16-17 óra a Gyermek-kert (Kilián) Óvodába,
április 13-án 16-17 óra a Százszorszép (Rákóczi úti) Óvodába,
április 12-13-án 16-17:30 óra a Csoda-vár (Zrínyi úti) Óvodába,
április 20-án 16-17 óra a Mesekert (Kiss J. úti) Óvodába,
április 20-21-én 16-17 óra a Harmatcsepp (Újlaki) Óvodába.

Mezőtúr, 2022. 03. 18.  
Tisztelettel: 
Patkós Éva

 intézményvezető

Mezőtúr Város Önkormányzata 
és a Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
szervezésében megrendezésre 
került a Térségi- Közösségi Piknik, 
ami a TOP-5.3.2-17-JN1-2018-00001 
azonosító számú, „Megyei identi-
tásfejlesztés Jász-Nagykun-
Szolnok megyében” elnevezésű 
projekt keretében valósult meg 
2022. március 10-én. Az eseményre 
meghívást kaptak többek között a 
térség polgármesterei, alpolgármes-
terei, tisztségviselők, őstermelők. A 
fő téma a hagyományőrzés volt. 

Mezőtúr város ismertetőjegyei 
közé tartozik a fazekasság, a Túri 
vásár, a Képzőművészeti Alko-
tótelep, a citerazenekarok és a 
kóruskultúra, de a szakmai konfe-
rencián igyekeztek a szervezők a 
hagyományokhoz való kötődéseket 
több árnyalatban megmutatni. 

A szakmai program két blokkban 
valósult meg. A megnyitó a Túri 
Zsiványok citerazenekar műsorá-
val kezdődött. 

Az együttes 2012 szeptemberé-
ben alakult a mezőtúri Bárdos 
Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékeiből Méhecske néven, 
majd 2017-ben nevet változtattak, 
Túri Zsiványok lettek. Több komoly 
megmérettetésen is részt vettek 
már, az Éneklő Ifjúság hangverse-
nyen és a KÓTA országos minősítő-
jén egyaránt ARANY és ARANY 
PÁVA minősítést szereztek, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kama-
razenei Versenyen két alkalommal 
is első díjat kaptak. A zenekar 
jelenleg kettő ARANY PÁVA díjjal 
büszkélkedhet, amelyből az utóbbit 
az elmúlt nyáron kaptak meg.

Az eseményen köszöntőt mon-
dott Herczeg Zsolt, Mezőtúr város 
polgármestere, Hubai Imre, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke, dr. Berkó Attila 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
kormánymegbízott és Dr. Sziráki 
András, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Ipar – és Kereskedelmi 
Kamara elnöke.

Pusztai Zsolt néprajzkutató, a 

Túri Fazekas Múzeum igazgatója - 
„Hozzánk tartozik”, „Kulturális 
örökségünk formái” című előadása 
után a vendégeknek lehetősége 
nyílt a Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyo-mányőrzők Klubja bográ-
csos topogó főzésének megtekinté-
sére a Városháza udvarán, amiből 
később ebédidőben fogyaszthattak 
is. Valamint megtekinthető volt a 
Városháza folyosóján az ősterme-
lők, kézművesek kiállítása, illetve 
alkalom nyílt a várostörténeti kiállí-
tás megtekintésére és toronylátoga-
tásra.

Majd a Vadvirág Népdalkör 
műsora következett. A Vadvirág 
Népdalkör 2009-ben alakult 
Mezőtúron népdalkedvelő nyugdí-
jasokból. A csoport több országos 
Arany minősítéssel rendelkezik, de 
még is a legkedvesebb díjuk az V. 
Kádár Ferenc Népzene és Néptánc-
versenyen elért Különdíj amit „a 
mezőtúri népzenei hagyományok 
értékeinek színvonalas bemutatásá-
ért” kaptak. A népdalkör művészeti 

vezetője, és citerán kísért: Biró 
László népzenész, népzene és népi 
kultúra tanár. 

A népi dallamok után Berczeliné 
Boldog Mária, a Mezőtúri Értéktár 
Bizottság elnöke tartotta meg 
„Mezőtúr értéke” című előadását. 

A folytatásban dr. Barancsi 
Ágnes, a Túri Kamra ötletgazdájá-
nak „A túri Kamra szerepe a helyi 
identitástudat megőrzésében”  
című előadását hallgathatták meg a 
meghívott résztvevők.

A szakmai program zárásaként a 
„Leg A Láb” Alapfokú Művészeti 
Iskola két néptánc pedagógusa, 
Gera-Panyi Katalin és Szabó 
Csaba virtuóz műsora szolgált.

A jelenlévő más városokból érke-
zők egyetértettek abban, hogy 
„hazavisznek” egy kis szeletet a 
mezőtúri tudásanyagból, a hagyo-
mányőrzés fontosságáról, annak 
mezőtúri aspektusairól. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Térségi- Közösségi Piknik a Városházán
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Ötletek, javaslatok, műhelymunka és ami mögötte van

Kovács Attila a TEKE frakcióve-
zetője, Mezőtúr Város Önkor-
mányzata Pénzügyi Bizott-
ságának elnöke, városi képviselő. 

Megkeresésemre szívesen 
mesélt a helyi értékeket megmu-
tató Tudtad-e című rendhagyó 
videó sorozatukról, az egyesület 
tevékenységéről, az idei önkor-
mányzati költségvetés összeállí-
tásainak folyamatáról.

K.M.: Mezőtúr Város Önkor-
mányzatának képviselő- testülete 
a 2022. évre vonatkozó költségve-
tését 2022. február 24-én fogadta 
el. Mit lehet tudni az előkészüle-
tekről, az elfogadás folyamatáról?

K.A.: Először is köszönöm szé-
pen a meghívást. A költségvetés 
beterjesztését sokrétű műhelymun-
ka előzte meg. Az önkormányzat 
gazdasági társaságainak költségve-
tési igényei mellett megvizsgáltuk 
az Önkormányzat pénzügyi terveit. 
A megbeszéléseken megismertük a 
társaságok működését, mindennapi 
problémáit. 

Fontosak voltak a béremelés kér-
dései, hiszen nagy áremelkedés 
tapasztalható a boltokban. Ahhoz, 
hogy a dolgozókat meg lehessen 
tartani, béremelésekre volt szük-
ség, amihez a forrást is kellett cso-
portosítani. A város fejlesztésével 
kapcsolatos igényeket össze kellett 
hangolni, hiszen a nyolc városi 
kerületben különböző fejlesztése-
ket igénylő kérések merültek fel. 

A mi képviselőcsoportunk sok 
ötlettel, módosítási javaslattal állt 
elő, aminek a többségét el tudtuk 
fogadtatni. Egy példa erre: a város-
háza udvarán egy parkoló építése 
merült fel, de mi azt nem támogat-
tuk és azt az összeget a kertváros-
ban levő Diófa és a szeder utca 
összeköttetésére javasoltuk átcso-
portosítani, ami sikerült is.

Javaslatunkra a civil szervezetek 
támogatási formája is változott a 
költségvetésben. Eddig soronként 
meg voltak jelölve az egyesületek, 
szervezetek, akiknek támogatást 
ítélt meg az Önkormányzat, ettől az 
évtől kezdve viszont mindenkinek 
pályázni szükséges a támogatásra, 
amihez a segédlet a mezotur.hu 
oldalon elérhető. A beérkezett 
pályázatokat az önkormányzati 
bizottságok elnökeiből álló bizott-
ság bírálja el. Mezőtúr Város 
Önkormányzata nyert egy pályáza-
tot a volt KRESZ pálya felújítására, 
ahol jelenleg gördeszka pálya talál-
ható. Több mint 20 millió Ft-os 

önrészt kell a városnak biztosítani 
az elnyert 10 millió Ft mellé. Azt 
javasoltuk, ne valósítsuk meg ilyen 
formában a pályázatot, hanem 8 
millió Ft-ot különítsünk el a gör-
deszka pálya felújítására (aszfalto-
zás, napelemes kandeláberes 
lámpa, konténeres öltöző vizes 
blokkal), a maradék pénzből pedig 
valósítsunk meg két nyilvános 
WC-t, a Szabadság téren és a 
Kossuth téren. Ennek kidolgozásá-
val a műszaki osztály új vezetőjét 
bíztam meg. 

Két alkalommal tárgyalta a költ-
ségvetés elfogadását a képviselő-
testület. Itt megragadnám az alkal-
mat, és helyesbítést kérnék,hiszen 
a Mezőtúr és Vidékében a 
2022.02.25-i szám 8.oldalon megje-
lent Polgármesteri tájékoztatóban 
tévesen írták le, hogy a TEKE nem 
fogadta el a költségvetést, hiszen a 
költségvetés elfogadásnál nem tet-
ték fel szavazásra a költségvetést 
egységes keretben, csak a módosí-
tásokat. Kértem, hogy vegyük első 
olvasatnak a költségvetést, azokkal 
a módosító indítványokkal, amiket 
elfogadtunk, ezek után a FIDESZ 
frakció nem fogadta el azt a javasla-
tot, miszerint legyen első olvasat és 
ezzel befejeződött ennek a napiren-
di pontnak a tárgyalása, tehát akkor 
nem szavaztunk a költségvetés elfo-
gadásáról, amelyet tévesen állítot-
tak a polgármesteri beszámolóban. 
A következő testületi ülésen a 

további módosításokkal együtt 12 
igen szavazattal elfogadtuk a költ-
ségvetést.

K.M.: A Tegyünk Együtt 
Közösségünkért Egyesületnek 
mik voltak eddig a közelmúltban 
a törekvései, eredményei és 
milyen tervek vannak a jövőt ille-
tően?

Nekünk is szűkek voltak a lehe-
tőségeink, hiszen a pandémia miatt 
az Önkormányzat egy ideig nem 
dolgozott olyan formában, ahogy 
szerettünk volna. 

Sok ötlettel, újítással álltunk elő, 
aminek egy részét elindítottunk, 
egy része folyamatban van. A  
városnak volt öt gazdasági társasá-
ga, amelyeknek az átszervezése 
megtörtént. Előre láthatólag a meg-
szüntetések, beolvadások 2022. 
12.31- ig befejeződnek. 

Fontosnak tartjuk a volt tanüzem 
az önkormányzati működésbe való 
visszakerülését, azonban itt még 
vannak nyitott kérdések, amelyeket 
egyeztetni kell. A célunk az, hogy 
egy olyan működő ipari park jöjjön 
létre a városközpontban, ami méltó 
a vállalkozásokhoz és a város anya-
gi gyarapodását is figyelembe veszi. 

A Szolnoki úton a temető mellet-
ti kerékpárút megvilágítása nem 
volt megoldott, így azt költséghaté-
kony és egyben környezetbarát 
módon telepített napelemes kande-
láber sorral oldottuk meg ötletünk 
alapján, képviselői keretből. 

Megújítottuk az Alkotmány úti 
kutat, aminek a környezetét az óta 
az örökbefogadók ápolják, szépítik.

 Az egyesület elkötelezett abban, 
hogy támogassa a rászorulókat, 
akár élelmiszeradománnyal, akár 
ruhaadománnyal. Kiemelném dr. 
Siposné Varga Ildikót és Elek 
Gyöngyvért, akik összefogják ezt az 
egyesületen belül és koordinálják a 
kiosztást. 

A napokban Ukrajnába is kül-
dünk adományokat, külön megkö-
szönjük a mezőtúri lakosság példa-
mutató önzetlen támogatásait.

K.M.: A TEKE videó sorozatot 
indított Tudtad-e címmel, amiben 
a mezőtúri hagyománnyal, érté-
kekkel, művészettel foglalkoz-
nak. Ezekben a videókban a 
műsorvezető szerepét Ön tölti be. 
Kinek az ötlete alapján kezdődött 
ez? Kiemelt terület a Teke néző-
pontjából a hagyományőrzés mel-
lett a kortárs művészet pártolása 
is?

K.A.: Az előzménye az, hogy 
több alkalommal találkoztam 
Takács Győzővel, a Badár-váza szo-
bor készítése során, amikor videó-
kat is készítettem az alkotási folya-
matról. 

Ezeken az alkalmakon nagyon 
sok érdekes dolgot mesélt művész 
úr a képzőművészetről, iparművé-
szetről, fazekasságról, helyi elfele-
dett kevésbé ismert értékeinkről. Ez 
felkeltette a kíváncsiságom és meg-
született bennem ennek a hiány-
pótló videó sorozatnak az ötlete. 

A mezőtúri rejtett értékek, és 
kortárs művészet is megjelenik 
majd a későbbiekben benne. 10-15 
részt terveztünk. 

Érdekes téma lehet a zsidó teme-
tő, az elhagyatott katonai temetők, 
a református ókönyvtár, az újvárosi 
templom. 

Felvettem a kapcsolatot helyi 
művészekkel is, akik segítenek 
elkészíteni a sorozat egy-egy részét. 
Pusztai Zsolt segítségét is kiemel-
ném és megköszönném szakmai 
segítségét. 

Ezeket mind munkaidő után tud-
juk megvalósítani, hiszen mi  főál-
lásban nem a hivatalban dolgo-
zunk. Örülök, hogy nézik ezeket a 
kisfilmeket és várják az új részt. 

Szerintem a politikához szerve-
sen kapcsolódik a városfejlesztés, a 
művészetek, a helyi értékek ápolá-
sa, amiket nekünk kiemelni és 
támogatni kell.

Kakuk Móni
Fotó: Bodor Márti
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Figyelemfelhívó táblákkal a gyalogosok védelméért

Hazánkban sajnos számos bal-
eset történik gyalogos-átkelőhe-
lyeken. A balesetek többségében 
a statisztika szerint nem a gyalo-
gos a hibás. 

A hatályos KRESZ-előírások sze-
rint a jármű vezetőjének a kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott 
óvatossággal és olyan sebességgel 
szabad megközelítenie, hogy adott 
esetben a gyalogos részére elsőbb-
ségadási kötelezettségének mara-
déktalanul eleget tudjon tenni.

A gyakorlatban sokszor szembe-
sülünk gyalogosként azzal, hogy 
amíg az egyik irányból a jármű 

elenged, a másik irányból érkező 
jármű nem lassít. 

Emellett számos inger és hatás 
ronthat a járművezető érzékelési 
idején, és vezethet egy zebránál 
történő gázoláshoz, például a tűző 
nyári napfény, a csapadékos, ködös 
időjárás.

„Az utóbbi időben egyre több 
lakossági megkeresést kaptam, - 
tájékoztatott Szűcs Dániel alpol-
gármester-, hogy a gyalogosok 
nehezen tudnak átkelni a zebrákon, 
valamint sajnos több helyen 
Mezőtúron baleset is történt. 
Felvettük a kapcsolatot a közútke-
zelővel és egy pályázat segítségével 
szeretnénk a város több gyalogos- 
és kerékpáros átkelőhelyénél az 
átkelést segítő, napelemmel műkö-
dő figyelemfelhívó világító táblákat 
telepíteni. Bízom benne, hogy a 
hamarosan beadásra kerülő pályá-
zatunk sikeres lesz és ezzel tudunk 
segíteni a lakosságnak!- tette hozzá 
Szűcs Dániel és kiemelte, vizsgál-
ják közben a városi közlekedést 
érintő egyéb lakossági jelzéseket is.

Kakuk Móni

A mezőtúriak továbbra is aktívan gyűjtenek az 
ukrán-orosz háború menekültjeinek

határ mellé. Kiss Dániel február 
27-én felhívást tett közzé a 
facebookon, miszerint március 
5-én adományt visz a beregsurányi 
határra. Dani felhívásához a 
Rákóczi iskola tantestülete egy 
emberként csatlakozott. 

Gyűjtöttek takarót, párnát, bébi-

ételt, tartós élelmiszert, tisztasági 
felszerelést. A Kossuth iskolakönyv 
adományait Mezőtúr Város 
Önkormányzata segítségével juttat-
ja el a rászorulók számára. 

Kakuk Móni

Nem túlzás azt állítani, hogy a 
szívünk egy darabja most 
Ukrajnában van. Március 15-én, 
ha Szolnokon jártunk, láthattuk, 
hogy a magyar zászlók mellett az 
ukrán sárga-kék zászlók is lobog-
tak. Ez jelképezte a Jász-
Nagykun-Szolnok megyében élő 
lakosok együttérzését szenvedő 
szomszédos országunk felé. 

Mezőtúr Város Önkormányzata 
folyamatosan gyűjt azóta is, hogy 
március elején a Közösségi Ház és a 
hivatal dolgozói segítségével, több 
autóval juttattak el a háború elől 
menekülők részére adományt. 
Fekete Péter, kulturális államtitkár 
március 22-én kiemelte: „nyílt szív-
vel és segítőkészséggel állnak az 
Ukrajnából érkező menekültekhez 
a hazai kulturális élet szereplői. A 
kulturális és közművelődési intéz-
mények, illetve 
azok dolgozói 
szerte az egész 
országban részt 
vesznek ebben 
a munkában, 
adományokat 
gyűjtenek, a 
szálláselosztás-
ban segítenek, 
vagy megszer-
vezik a települé-
seken a menekültek befogadását. 
Közvetlen befogadásokra is vannak 
jó példák, a Nemzeti Színház példá-
ul a beregszászi színház teljes tár-
sulatát befogadta, a dolgozóknak és 
a színészeknek szállást - és ami a 
legfontosabb - munkát tudott adni. 
A Fővárosi Nagycirkusz példája 
különleges, több mint száz ukrán 
cirkuszművész menekültet foga-
dott be az intézmény, a kijevi és a 
harkivi artistaképzők tanárai, 
növendékei, valamint szüleik köl-
töztek be a cirkuszba, számukra 
naponta háromszori étkezéssel és 
munkalehetőséggel próbálnak az 
otthonihoz hasonló körülményeket 
teremteni.”

Mezőtúron számtalan szervezet, 
intézmény, cég, magánszemély 
gyűjt és szervezi meg az adomá-
nyok eljuttatását az önkormányzat 
mellett. 

A Tegyünk Együtt Közösség 
Egyesület által gyűjtött tartós élel-
miszerek, egészségügyi csomagok 
a napokban indulnak el a határra.

A Mezőtúri Szakképző Isko-
lájának dolgozói közössége is csat-
lakozott az orosz-ukrán háború 

menekültjeinek megsegítésére 
szervezett karitatív akciók egyiké-
hez. Március 11-én állították össze 
az adománynak szánt csomagokat, 
melyeket a Szakképzési Centrum 
szervezésében juttattak el a rászo-
rultakhoz.

A Mezőtúri Református Egyház-
község, valamint oktatási és szociá-
lis intézményei a kárpátaljai és a 
háború elől menekülők megsegíté-
sére pénzadományokból és persely-
pénzből, mindösszesen 438.140 Ft 
adományt utalt át az országos 
Magyar Református Szeret-
etszolgálat részére. A szeretetszol-
gálat juttatja el a megfelelő helyre 
az adományunkat. A Nők Öku-
menikus Világimanapján a békéért 
imádkoztak a református közössé-
gek tagjai. Az alkalom perselypén-
ze is az adományokhoz került. 

A Szent István Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda pedagó-
gusai és a szülők egyénileg adomá-
nyoztak, a Szeged-Csanádi Egyház-
megyei Karitász számlaszámára 
utaltak. A Katolikus Karitász már a 
háború kitörésének másnapján 
több teherautónyi segélyszállít-
mányt juttatott a határhoz.

A Karcagi SZC Teleki Blanka 
Gimnázium még március elején 
eljuttatta a menekültek részére az 
összegyűjtött adományokat.

Az Újvárosi iskola tanulói és dol-
gozói a háború hírére összefogtak, 
gyűjtést szerveztek, és játékokat 
vásároltak az Ukrajnából Magyar-
országra menekülő gyerekeknek. 
Az adományt március 5-én egy volt 
tanítvány segítségével juttatták a 
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„De szeretnék meseország kiskirálya lenni”
Fejes Imre születésének 

125. évfordulójára emlékeztek

Fejes Imre mezőtúri származá-
sú zeneszerző, zenetanár és oboa-
művész munkásságára 2022. már-
cius 11-én emlékeztek meg az 
érdeklődők a Kiss János út 64. 
szám alatti Mesekert Óvodában. 
Fejes Imre életútját, sorsának for-
dulópontjait Patkós Éva városi kép-
viselő elevenítette fel. Fejes Imre 
(1897-1975) leghíresebb szerzemé-
nye, sokak kedvence a „Nótás 
kedvű volt az apám...” 

A zenész domborműves emlék-
tábláját 2010. augusztusban helyez-
ték el a Mesekert Óvoda falán, 
Krizsánné Józsa Piroska ötlete 
nyomán. Az alkotást a Mezőtúri 
Képzőművészeti Alkotótelep által 
megrendezett művészeti alkotótá-
borban készítette el a debreceni E. 

Lakatos Aranka szobrászművész. 
Szűcs Dániel alpolgármester a 
megemlékezésen kiemelte: a Fejes 
Imre által szerzett nótákat a mai 
napig éneklik idősek, fiatalok egy-
aránt. A műsorban közreműködött 
a Túri Olvasókör, a Mesekert 
Óvoda Méhecske és Katica cso-
portos gyermekei pedig tavaszi 
dallal és versekkel készültek az 
alkalomra. A Vadvirág Népdalkör 
által felzendültek Fejes Imre vidám 

nótái, Biró László népzenész cite-
rakíséretével. A műsor végén a 
jelenlévők koszorúkkal, virágokkal 
fejezték ki tiszteletüket a mezőtúri 
művész előtt.

Kakuk Móni

A napokban elkészült a kerékpárút 
Hortobágy-Berettyó közúti hidat érintő 
szakasza. A híd mentén ideiglenes korlát 
került elhelyezésre, amíg a végleges kor-
látelemek a helyükre nem kerülnek. 
Herczeg Zsolt polgármester kiemelte, 
nagyon fontosnak tartották, hogy ez a 
rész mielőbb elkészüljön ésa kerékpáros, 
valamint a gyalogos forgalom számára 
újra biztosított legyen a közlekedés. A 
tájékoztatás szerint napokon belül elkez-
dődik a 46-os főút Mezőtúr belterületét is érintő felújítása is, így megkez-
dődik a munka az Erkel Ferenc utcában és a közúti hídon.

Kakuk Móni
A képviselő-testület március 16-án, rendkívüli ülé-

sen kiválasztotta a kivitelezőt, így a következő hetek-
ben az alábbi 6 utában kezdődhetnek el az útstabili-
zációs munkálatok: Benkő Gyula utca, Törő Pál utca 
(Kiss János utca és a Szélmalom utca utáni kereszte-
ződés között), Apród utca, XX. utca, XXI. utca, 
Damjanich utca (Tulipán utca és a Vásár utca között).

További jó hír, hogy Magyarország Kormánya közel 
270 millió forintot biztosított Mezőtúr számára a bel-
területi úthálózat fejlesztésére - tájékoztatott Herczeg 
Zsolt polgármester. Ennek a forrásnak köszönhetően újabb 29 utcában 
épül majd útalap 2022-ben, mely megindításáról hamarosan dönteni fog a 
képviselő-testület.

Kakuk Móni

Újabb utcákban kezdődnek útalapépítések 

Elkészült a kerékpárút felújítása a közúti hídon

Remek hír a közlekedőknek, hogy 
megújulhat a város egyik legforgal-
masabb útszakasza, a Kossuth Lajos 
utca. A TOP Plusz Program pályázati 
forrásának köszönhetően az utca tel-
jes, 1,7 km hosszban kerülhet felújí-
tásra. 

Kakuk Móni

Megújul a Kossuth Lajos utca
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A Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgóinak 

hazai mérkőzései:

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

Akár órákkal rövidebb lehet az ügyintézés 
az e-bejelentővel

Névváltozás, lakcímválto-
zás, tulajdonosváltás, öröklés, 
vagy akár csak egy új telefon-
szám: mind olyan adatválto-
zás, amelyek eddig adminiszt-
rációs nyűggel járhattak, 
hiszen minden közműcégnél 
egyesével kellett bejelenteni a 
változásokat. 

Az új e-bejelentő szolgáltatás 
segítségével azonban minden adat-
változást és közműátírást egyetlen 
bejelentéssel, egy helyen kezelhe-
tünk, akár otthonunk kényelméből 
az e-bejelento.gov.hu oldalon, vagy 
személyesen az ország valamennyi 
kormányablakában.

Az e-bejelentőhöz jelenleg már 
több mint 30 közműszolgáltató 
kapcsolódik: víz-, villany-, gáz- és 
távhőszolgáltatók. A jövőben pedig 
folyamatosan újabb és újabb szol-
gáltatók csatlakoznak majd, így a 
közműszolgáltatók mellett akár 
telekommunikációs cégekkel, 
később pedig bankokkal, biztosí-
tókkal kapcsolatos ügyeinket is egy 
helyen intézhetjük. 

Az eseti adatváltozás-bejelentés 
mellett lehetőségünk van felhatal-
mazást adni automatikus bejelen-
tésre is, így az e-bejelentő akár 5 
éven át automatikusan továbbítja a 
velünk szerződésben álló szolgálta-
tóknak, ha valamelyik adatunk 
megváltozott a lakcímnyilvántartás-
ban. 

A magyar családok átlagosan tíz-
nél is több szolgáltatói szerződéssel 
rendelkeznek, és évente mintegy 4 
millió olyan adatváltozási eset tör-
ténik, amelyet a magánszemélyek-
nek le kell jelenteniük a szerződött 
szolgáltatók felé is. 

Az e-bejelentő bevezetése újabb 
szintlépés a szolgáltató állam építé-
sében: nemcsak a közigazgatási 
ügyintézés során csökkenti a 
magyar emberek adminisztrációs 
terheit, hanem a szolgáltató szek-

torban is egyszerűbb, gyorsabb és 
hatékonyabb ügyintézést tesz lehe-
tővé, teljesen ingyenesen. 
Kényelmesebbé és gyorsabbá válik 
az adatváltozások bejelentése, vala-
mint a közművek átírása, amellyel 
jelentős időt, utazást, pénzt és ügy-
intézéssel járó bajlódást spórolha-
tunk meg. 

Az e-bejelentővel egy ügyfél akár 
5-10 órát is megtakaríthat! A sze-
mélyes ügyintézés utazással, vára-
kozással együtt akár 2,5 órába tel-
het egyetlen szolgáltatónál; egy 
adatváltozásnál, költözésnél pedig 
jellemzően 4-5 szolgáltatónál is 
intézkednünk kell. Az e-bejelentő-
vel mindezt akár percek alatt elvé-
gezheti! 

Sőt, nemcsak időt, pénzt is spó-
rolhat, hiszen online intézkedhet, 
ami nem jár utazási vagy parkolási 
költségekkel. 

A teljes szolgáltatói lefedettség 
elérésekor az e-bejelentő éves szin-
ten akár összesen 140 milliárd 
forint adminisztratív tehercsökken-
tést eredményezhet a lakossági, vál-
lalkozói és szolgáltatói oldalon, az 
időt figyelembe véve lakossági ügy-
fél oldalon 17,5 millió óra, míg a 
szolgáltatók részéről 12 millió 
munkaóra megtakarítást jelent. 
Összességében elmondható, hogy 
az e-bejelentő szolgáltatásnak nyer-
tese lesz minden érintett: a szolgál-
tatók, a közműcégek, de legelső 
sorban a magyar családok.

A kormány az immár egy évtize-
de megkezdett bürokráciacsökken-
tési program keretében folyamato-
san egyszerűsíti a hivatali ügyinté-
zést, ebbe a folyamatba illeszkedik 
az e-bejelentő bevezetése. 

Az újítás erősíti a közigazgatás 
ügyfélközpontú, szolgáltató jellegű 
és a valódi élethelyzetekhez igazo-
dó szemléletét.
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ELHUNYTAK

Török Lajos Sándor élt 84 évet,
Balogh Lajos élt 57 évet,

Berecz Lajosné Szonda Julianna Ilona
élt 83 évet,

Soltész Istvánné Kiss Ilona Éva 
élt 70 évet,

Arnócz Irén élt 63 évet,
Kelemen Jánosné Kocsi Irén Etelka 

élt 88 évet,
Szűcs Zoltán élt 55 évet,

Juhász Károlyné Balog Katalin 
élt 86 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 

Március 25-31-ig: 

Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa György út. 22.
Tel: 56/350-993
 
Április 1-7-ig: 

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

Állatorvosi ügyelet:
 
Március 26-27-ig: 

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

Április 2-3-ig:

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

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.

Cím: Mezőtúr, Dózsa Gy. út 16. 
(Bodorik mellett), Telefon: 06-56/350-149

Mindennemű temetési 
ügyintézés.

Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrende-

lése 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.

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

Szathmáry Bence
(Balogh Erika)


