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Megjelenik kéthetente

Mezőtúr Város Önkormányzata nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk Önnek és Családjának!
Herczeg Zsolt Szűcs Dániel dr. Enyedi Mihály dr. Balla Vilmos
polgármester alpolgármester
jegyző
aljegyző

A szeretet soha el nem múlik
Kedves Olvasóim, fogadják sok
szeretettel Ondavay Tibor plébános, pápai prelátus szavait, amelyek december 12-én, a III. adventi gyertyagyújtás városi ünnepségén hangzottak el. A jelenlévők
nevében mondhatom, mindenkire nagy hatással voltak.
Kedves Mezőtúriak!
Advent idején egyre többször jutnak eszembe gyermekkorom
adventjei és karácsonyai. A mai
csillogó fények és az üzletek gazdagon megrakott pultjai számomra az
ünneptől idegen és távol visz a
lényegtől. Sokkal szerényebb volt
akkor az élet, de bensőségesebb,
lényegre törő. Az advent a várakozást, a készülődést, lelki előkészületet jelentett. A karácsony Jézus
születésének, Isten végtelen szeretetének ünnepe volt. Természetesen
az ünnephez hozzátartozott a terített asztal, a karácsonyfa (igaz legtöbbször csak borókafenyő), a vendégség. Együtt a család, nagy
beszélgetések, közös játék, kelle-

mesen meleg szoba (ilyenkor nem
spóroltak szüleink a tüzelővel)….
Ez a múlt, ami már csak bennünk, öregekben él.
Ma csillogással, zajjal, feladatok sokaságával van teli a december. Rohanás és idegeskedés,
feszültség borítja el napjainkat és
csak a remény marad, hogy csendes, békés ünnep, szent karácsony vár bennünket. És karácsony másnapján szomorúan,
fásultan állapítjuk meg, hogy
megint eltelt egy ünnep, amely
elkerült bennünket, mert azon fáradoztunk, hogy csendes, békés

ünnepet teremtsünk magunknak és
szeretteinknek. Sokszor fájó szívvel
állapítjuk meg, hogy talán nem is
sikerült maradéktalanul átadnunk
azt a szeretetet, amiért oly sokat
fáradoztunk, rohantunk és közben
a lényegről lemaradtunk.
Érdemes most még megállni –
így advent közepén – hiszen fontos, hogy karácsony éjjelére lelkünket is ünnepi köntösbe tudjuk
öltöztetni. Hiszen várunk Valakit,
Aki kisdedként jön közénk, és
eljövetelével isteni fénybe vonja a
világot, hogy kivezesse az emberiséget a sötétségből és békét hozzon a megtört és kimerült emberi
szívekbe.
Karácsony éjjelén nekünk is szól
az a meghívás, amit az angyalok
intéztek a nyájukat legeltető pásztorokhoz: menjünk Betlehembe!
Mindannyian meghívást kaptunk,
hogy lássuk a jászolban fekvő
Kisdedet, akiben meglátjuk az
Istent, aki a Szeretet és Béke
Királya. Ő minden nép és az egész
világ áldása lett, és általa a szeretet
győzedelmeskedik a bűn és a sötétség felett. Karácsonykor ünnepeljük a végtelen Istent, aki leszállt
közénk a földre, az Ő dicsőségének
fényébe vonva bennünket, hogy
betöltsön kegyelme és békéje. Ne
engedjük elveszni az ünnep lelkét,
ne adjuk át magunkat a fogyasztói
társadalomnak. Maradjunk meg
kereszténynek és magyarnak. Az
1938-as Eucharisztikus Kongresszus himnuszában így imádkoztunk:
„István király árva népe,
Te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe
Minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven
Reménységed oszlopa,
Most is Krisztus jele légyen
Jobb jövődnek záloga.”
Rajtunk múlik, hogy a karácsony
valóban ünnep lesz-e, Jézus
Krisztus születésének ünnepe, vagy

Ingyenes
egy fáradságos, kimerítő nap.
Végezetül, talán sokan ismerik
is, hadd idézzem a Karácsonyi szeretet himnusz sorait: „Ha a házamat
fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel
és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs
bennem szeretet, nem vagyok
egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom,
karácsonyi süteményeket sütök
kilószámra, ízletes ételeket főzök,
és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet,
nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden
vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem
használ nekem. Ha a karácsonyfát
csillogó angyalkákkal és horgolt
hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi
ünnepen veszek részt, a templomi
kórusban énekelek, de Jézus
Krisztus nincs a szívemben, akkor
nem értettem meg, miről is szól a
karácsony. A szeretet félbeszakítja
a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az
idő szűke ellenére is. A szeretet
nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A
szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból,
hanem hálás érte, hogy vannak,
és útban tudnak lenni. A szeretet
nem csak azoknak ad, akiktől kap
is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt
nem tudják viszonozni. A szeretet
mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek
elavulnak. De a szeretet ajándéka
megmarad.”
Áldott, boldog Karácsonyt!
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Jelentős állami támogatás érkezik a belterületi

Idén is népszerű volt a

úthálózat fejlesztésére

„Legkedvesebb karácsonyi emlékem” rajzpályázat

Magyarország Kormánya támogatta korábbi kérésünket,
minek köszönhetően több mint 268 millió forint érkezik
Mezőtúr belterületi útjainak fejlesztésére. Önkormányzatunk
elsődleges célja, hogy a városban található földes utcákat útalappal lássa el.
Az útfelújítási program minden városrészt érinteni fog, így ismét jelentős
lépést tudunk tenni földes utcák megszüntetésének érdekében.
A munkálatok 2022-ben, a jó idő beálltával kezdődhetnek el.
A támogatásnak köszönhetően az alábbi utcákban építhetünk útalapot:
Ady Endre u. (Fóti u.– Korsós u.)
Szalma u. (Szélmalom u.– Kiss János u.)
Gábor Áron u. (Ady Endre u.– Gödör u.)
Törő Pál u. (Gödör u. - Névtelen)
Szalma u. (Gödör u. -Szélmalom u.)
Fóti köz (Fóti u. - >)
Vasvári Pál u. (Kávási Sándor u.>)
Jókai Mór u. (Ady Endre u.– Gödör u.)
Csalogány u. (Andrássy u.– Puskin u.)
Nagycsapat-Kert u. (TamkóSirató Károly u. -Szép Ernő u.)
Deák Ferenc u. (Nagycsapat-Kert u. - Cs.Wágner u.)
Kodály Zoltán u. (Vásárhelyi Pál u. - Nagy Lajos u.)
Kert u. (XVI. u.– X. u.)
Daru u. (Esze Tamás u.– Balassa Bálint u.)
Pacsirta u. (Daru u.– Balassa Bálint u.)
XXII. u. (Balassa Bálint u.– Sugár u.)
XXIII. u. (Balassa Bálint u.– Sugár u.)
XXIV. u. (Balassa Bálint u.– Sugár u.)
XXIII. u. (Sugár u. - >)
XXIV. u. (Sugár u.– Kert u.)
XI. u. (X. u.–Tartsay Vilmos u.)
Thököly u. (Bezerédi Pál u.– Honvéd u.)
Balogh Ádám u. (Rákóczi u.–KávásiSándor u.)
Gát u. (Táncsics Mihály u. - >)
Sugár köz (Sugár u. - >)
Korsós u. (Gödör u.– Ady Endre u.)
Bezerédi Pál u. (Munkás u.– Kinizsi Pál u.)
Megyeri Károly u. (utca vége)
Egri József u. (utca vége)
A következő esztendőben saját forrásból további utcákban épülhetnek
útalapok:
Benkő Gyula utca
Törő Pál utca (Kiss János utca és a Szélmalom utca utáni kereszteződés
között)
Apród utca
XX. utca
XXI. utca
Damjanich utca (Tulipán u. - Vásár u.)
Jövőbeni céljaink között az szerepel, hogy az elmúlt években és a jövőre
elkészült útalappal rendelkező utcák minél hamarabb aszfaltburkolatot
kapjanak.

Herczeg Zsolt

A város karácsonyfáját az adventi kézműves délutánon közösen készített díszekkel varázsolták szebbé a gyerekek.

A Mezőtúr Város Önkormányzata
által meghirdetett „Legkedvesebb
karácsonyi emlékem” című rajzpályázatot az általános és középiskolás gyerekek számára hirdették
meg. A téma egy boldog karácsonyi
emlék megjelenítése volt, egyetlen
feltételt szabva, még pedig hogy
Mezőtúr címere valamilyen formában jelenjen meg a rajzokon. Azt,
hogy ez hogyan történjen, a gyerekek kreativitására bízták. Összesen
58 rajz érkezett a pályázatra.
Nagy boldogsággal töltötte el az
Önkormányzat munkatársait, hogy
nem csak Mezőtúrról, idén Pécsről
és Hajdúszoboszlóról is érkezett
alkotás. Herczeg Zsolt polgármester
elmondta, gratulál mindenkinek,
aki ecsetet, filcet, ceruzát ragadott,
mert egytől egyig fantasztikus
művek születtek.
Különdíjat vehetett át Guth
Bianka Emma, 3. osztályos tanuló,
III. helyezést ért el Bujda Eszter, 6.
osztályos tanuló, II. helyezett lett
Kovács Boglárka Anita, 5. osztályos
tanuló és Kovács Szabolcs, 11. osz-

tályos tanulók közös rajza.
Az I. helyért járó díjat Szin
Zsuzsanna 3. osztályos tanuló
vehette át. A díj mellett Zsuzsanna
rajzából készült el az idei városi
képeslap, amely az Önkormányzat
több száz partneréhez került kiküldésre határon innen és túl (lásd a
címlapon).
Mivel nagyon sok szép munka
érkezett, így az eredményhirdetésen megjelent minden alkotó jutalmat vehetett át Herczeg Zsolt polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester úrtól.
A pályázat várhatón 2022-ben is
kiírásra kerül.
Az eredményhirdetést követően
a rajzokból készült kiállítás a Városi
Oktatási Centrum aulájában volt
megtekinthető. A továbbiakban
pedig a www.mezotur.hu városi
honlapon gyönyörködhetünk az
alkotásokban.
Minden alkotónak gratulálunk!
Kakuk Móni

Iskolásoknak hirdettek rajzpályázatot Mezőtúron

A Mezőtúri Rendőrkapitányságra
két általános iskolából összesen 41
pályaművet küldtek be a gyerekek.
Minden pályázó ajándékban részesült. A Mezőtúri Rendőrkapitányság
a település általános iskolás tanulóinak hirdetett rajzpályázatot, amire
a gyermekek és a rendőrség kapcsolatát ábrázoló alkotásokkal lehetett
jelentkezni. A Szent István
Katolikus Általános Iskola és a
Kossuth Lajos Általános Iskola
diákjai összesen 41 pályaművet juttattak el a rendőrkapitányságra,
ahol korosztálytól függően három
kategóriában díjazták a legjobbakat. A Mezőtúri Kapitányságon
megtartott eredményhirdetésen
Kiss Ferenc rendőr alezredes kapitányságvezető köszöntötte a megjelenteket. A helyezetteken túl min-

den pályázó, még a felkészítő tanárok is részesültek ajándékban.
A helyezettek:
1-2. osztályos kategóriában
Bíró Bíborka 2. osztályos tanuló,
Bíró Luca 1. osztályos tanuló, Beke
Luca Kata 2. osztályos tanuló
3-4. osztályos kategóriában
Szín Zsuzsanna 3. osztályos
tanuló, Szűcs Hanna 3. osztályos
tanuló, Nándori Kitti Panka 4. osztályos tanuló.
Felső tagozatos gyermekek kategóriájában
Bordács Bianka 7. osztályos tanuló, Horváth Szabolcs 5. osztályos
tanuló, Donkó Tamás 8. osztályos
tanuló.
Gratulálunk a helyezetteknek!
police.hu
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III. adventi gyertyagyújtás Mezőtúron
délután folyamán a Katolikus
Templomban is adtak felemelő kon-

2021. december 12-én a III.
adventi gyertyagyújtásának ünnepsége a szeles, esős, havas időjárás
miatt a Városi Oktatási Centrum
aulájában került megrendezésre és
aznap az adventi vásár és a korcsolyázási lehetőség is elmaradt. dr.
Balla Vilmos aljegyző úr gyújtotta
meg a városi adventi koszorú harmadik gyertyáját és kellemes ünne-

peket kívánt mindenkinek. Ezután
Ondavay Tibor pápai prelátus értékes, megható gondolatai következtek. Az ünnepséget a Vivace
Kamarakórus színvonalas hangversenye színesítette, akik előtte, a

certet. A gyertyagyújtás után Liszi
Melinda és Balázs Csongor, a
békéscsabai Jókai Színház színművészeinek karácsonyi műsora
következett, akik emlékeztettek
arra, a karácsony szellemisége
egész évben megőrzésre méltó. Egy

megható dallal emlékeztettek arra,
hogy az ünnephez tartozik az is,
hogy többet gondolunk ilyenkor
azokra, akik már nem lehetnek
velünk.
Kakuk Móni

Sportévzáró Mezőtúron

2021. december 12-én tartották
meg Mezőtúron a Sportévzáró
elnevezésű rendezvényt, melyet a
hagyományoknak megfelelően
minden évben megrendeznek.
Herczeg Zsolt polgármester úr
köszöntése után a díjak átadása
következett.
A Mezőtúri AFC SPORTEGYESÜLET labdarúgó szakosztályból díjat vehetett át Nagy Milán

Gábor, Beregszászi Levente, Gyalog
Máté, Márki Levente, Nagy
Dominik, Sőrés Brendon, Mihály
Ádám, Medvegy Milán. A Mezőtúri
AFC női kézilabda szakosztályból
elismerésben részesült Janó Janka
Sára, Hrncsárovits Enikő, Murányi
Hanna, Juhász Luca, Magda Renáta,
Biró Panna, Bíró Kiara, Patkós
Rebeka Edina. A Mezőtúri AFCFérfi Kézilabda Szakosztályból díjat
vehetett át Gecser Benett, Papp
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Nándor, Kun Balázs, Fórizs Balázs
Nimród, Hrncsárovits Richárd
István, Soós György, Tesényi Donát,
Zvolenszki Attila- edző. A Mezőtúri
AFC Motocross szakosztályból elismerésben részesült Iván Alex
Sándor. A Mezőtúri Atlétikai
Clubból díjazásban részesült Karsai
Krisztián, Nagy Kristóf József,
Karikás Máté. Díjat vehetett át az
Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft.től Chif Csaba, Csekő Sándor
Benedek, Farkas Viktor, Nagy
Kornél, Polgár Gábor. Elismerésben
részesült a Mezőtúri WingChun
Kung Fu Harcművészeti Sportegyesülettől Lakatos Csilla, Jancsa

elismerésben részesült Szilágyi
Zoé, Papp Lili. Díjat vehetett át a
Kner TSE-Társastánc tagozatról
Tömösközi Kata Berta. Elismerésben részesült a Körösvidéki
Horgász Egyesületek Szövetségétől
Polgár Bence, Sipos Lili.

Sára, Ecsedi Kristóf, Szilágyi István,
Borsi Vanda. A Mezőtúri Úszó és
Vízilabda Sport Egyesülettől díjat
vehetett át Király Dóra, Gonda Zita,
Szabó Enikő Boglárka, Tuba Péter,
Juhász Zsófia. Az Ászok Judo
Clubból elismerésben részesült
Vékony Vivien, Vékony Vanda,
Juhász Balázs, Juhász Nándor,
Tóth Zsombor. A Mezőtúri
Református Kollégiumból díjat
vehetett át Mester Zalán Lajos,
Sipos Roland, Jóni Dániel, Török
Andor Gergő, Szabó Bence. A
Szabadidő Lovasok Egyesülettől

mondtak egész éves munkájukért
Mezőtúr Város Önkormányzatának,
a Mezőtúri Közművelődési és Sport
KKN Kft-nek és Mezőtúr Város
Sportjáért Alapítványnak.
Az elismerésekhez gratulálunk, a
2022-es évre, hasonló eredményekben és sport sikerekben gazdag boldog újévet kívánunk mindenkinek!

„MEZŐTÚRI
VÁLLALKOZÓK A
MEZŐTÚRI
ÓVODÁSOKÉRT”

juk a gyermekek megajándékozását, ami példaértékű és követendő!
Fontosnak tartottuk, hogy a felajánlás Mezőtúron maradjon, ezért
mezőtúri vállalkozónál költöttük el
az összeget, ezzel is támogatva
közösségünket. Ha szeretnétek
hozzájárulni az óvodás gyermekek
megajándékozásához
szívesen
fogadunk szaloncukor adományokat, amit leadhattok a Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal Déli
Portáján.
Jómagam és polgárőr kollégáim
nevében: Mindenkinek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet Kívánunk! Ne feledjék, adni
jó!

A Városi Polgárőr Egyesület
Mezőtúr, nagylelkű pénzbeli felajánlást kapott két magát felfedni
nem szándékozó – nagylelkű –
helyi vállalkozótól. Ennek köszönhetően 170 mezőtúri óvodás kisgyermeknek tudunk meglepetést
szerezni, hogy kerüljön ajándék a
karácsonyfájuk alá. Lányoknak
baba /a fiúknak kisautó, készségfejlesztő színező és színescerka,
valamint szaloncukor fog kerülni a
csomagokba. Hogy a felajánlott
összegből megfelelő helyre kerülő
karácsonyi ajándék lehessen, a
BKTT SZSZK Család- és Gyermekjóléti Központ van a segítségemre.
Nagyszerű kezdeményezésnek tart-

Díjazásban részesültek a Bárdos
Lajos Alapfokú Művészeti Iskola
Balett tanszakról, Balla Réka
Gyöngyvér, Borsi Vanda Fruzsina,
Soltész Anna.
A Mezőtúr Sportjáért, utánpótlás
neveléséért elnevezésű városi
sportünnepség végén köszönetet

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Kötél János
Városi Polgárőr Egyesület Mezőtúrelnök
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Mulatság a jégen - megnyitottuk Mezőtúr szabadtéri korcsolyapályáját!

2021. december 04-én nagy
érdeklődés mellett a „Télapó futás”
programunkhoz
kapcsolódóan
megnyitottuk a Petőfi téren található téli-nyári korcsolyapályánkat.
Sikeres pályázati forrásnak köszönhetően, Mezőtúr Város Önkormányzata által, az elmúlt év tavaszán került beszerzésre ez a

műanyag korcsolyapálya-rendszer,
amelynek köszönhetően télen-nyáron, költség- és környezetbarát üzemeltetés mellett korcsolyázhat
bárki. A plasztik-jégpálya különlegessége, hogy anyagának, jellegénél fogva teljesen független az időjárási viszonyoktól. A jégpályához
nincs szükség hűtésre, vagy vízre,

éppen ezért olvadástól sem kell
tartani. Egyedülálló élmény, amely
lehetővé teszi, hogy a sportot kedvelő gyermekek és felnőttek akár a
télen vagy a nyári kánikulában is
korcsolyázhassanak. A jégpályarendszer használatával kiküszöbölhető a fagyasztott jég minden kellemetlensége (hideg, nedves felület,
megfázás, stb.) és minden időjárási
körülmény közt kül -és beltéren
egyaránt alkalmazható.
A 10x20 méteres pályánál bárkinek lehetősége van korcsolya és
kesztyű bérlésére is, valamint 3
darab korcsolyázni segítő eszköz,
ismertebb nevén fakutya is ingyenesen igénybe vehető, hogy kön�nyítsék az újoncok és legkisebbek
korcsolya tanulását.

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
A Mezőtúr-Szarvas között közlekedő komp a vízállás miatt nem
közlekedik! A révátkelő jövő évi
indulásával kapcsolatban kérjük,
tájékozódjon
weboldalunkon:
www.mturiellato.hu/komp.php
illetve facebook oldalunkon https://
www.facebook.com/M.I.I.KN.Kft
elhelyezett információk alapján.
Decemberben is folyamatosan
takarítjuk a város közterein, közterületein a lehullott falevelet elsősorban a járdákról, burkolt felületekről. Hetente körülbelül 60 m3 falevél elszállítását végezzük el ebben
az időszakban.
A város közterületein kihelyezett
hulladékgyűjtő edények rendszeres
ürítését ebben az időszakban is
folyamatosan végezzük. Decemberben több, mint 4 tonna szemét
kerül összegyűjtésre és kiszállításra
a kétpói hulladéklerakóba.
Belvíz csapadékelvezető rendszer felújításán belül sérült TB ele-

mek cseréjét végeztük el a Mátyás
K. u. Faragó B. u. egyes szakaszain.
A közfoglalkoztatási járdaprogram keretein belül decemberben a
Kossuth úton 70 méter, Földvári út
on60 méter járda felújítását végeztük el.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Magdáné Barta Márta, a csendes,
állhatatos és mindig alázattal a
munkához viszonyuló szeretett
munkatársunk, a mindannyiunk
környezetében jelenlevő betegség
következtében november 25-én
csendesen elhunyt. 2017. tavaszán
csatlakozott társaságunkhoz, ahol
hamar beilleszkedett és a felmerülő
könyvelési feladatokat szakértelemmel és kellő gondoskodás mellett
pontosan végezte. Drága emlékét
megőrizzük.

Kifejezetten ajánljuk a pálya
használatát óvodásoknak és iskolásoknak egyaránt, akiknek kitűnő
lehetőség ez arra, hogy színesítsék
a gyerekek testnevelés óráit, ezáltal
egészséges és aktív kikapcsolódást
biztosítsanak számukra.
Hétköznapokon 16:00 és 19:00
óra között, hétvégén pedig 14:0021:00 óra közötti nyitva tartással
várjuk a sportolni és kikapcsolódni
vágyókat egyaránt, ahol a vasárnapi
adventi programok megtekintése
mellett forró italok és meleg ételek
vásárlására is lehetőség van.
Szeretettel várunk mindenkit a
volt főiskola előtti rendezvénytéren.
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Kinevezték a Mezőtúri Rendőrkapitányság
vezetőjét

Elkezdődött az ivóvízhálózat gerincvezetékének és
bekötővezetékeinek cseréje
a Kossuth Lajos utcában

Az ivóvízhálózat gerincvezetéke
a kerékpárút tervezett nyomvonala
alatt helyezkedik el, ezért önkormányzatunknak a régi ivóvízvezeték helyett korszerű, műanyag
anyagú csővezetéket kell elhelyeznie. A csőcsere természetesen
vonatkozik a jelenlegi bekötővezetékekre is. A kiváltásra azért van

szükség, mert egy esetleges csőtörés esetén a szakemberek csak az
újonnan épült kerékpárút bontásával tudnák elhárítani a hibát. A
kiváltás jelenleg feltárásos módon
történik, majd a későbbiekben –
azon a helyen, ahol a kerékpárút
építése már elkezdődött – feltárás
nélküli eljárással fog folytatódni az
gerincvezeték cseréje. A már megépített szerkezet megbontása csak
azon a helyen elengedhetetlen,
ahol a bekötővezetékek csatlakoznak a gerincvezetékhez. A felmerülő költségeket a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. által befizetett bérleti díjból finanszírozzuk.

Herczeg Zsolt

Megbízottból kinevezett rendőrkapitány lett Kiss Ferenc rendőr
alezredes.
Dr. Rádi Norbert rendőr ezredes,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője
2021. december 1-jei hatállyal kinevezte Kiss Ferenc rendőr alezredest
a Mezőtúri Rendőrkapitányság
élére. A megyei rendőrfőkapitány a
mai napon ünnepélyes állománygyűlésen adta át a kinevezésről
szóló parancsot a rendőrkapitány
részére.
Kiss Ferenc rendőr alezredes
1996-ban lépett a rendőrség kötelékébe.
A Szolnoki Rendőrkapitányság,

Közlekedésrendészeti Osztályán
forgalomellenőrző járőrként kezdett 1996. július 1-jétől, majd 2001.
július 1-jén a Közrendvédelmi
Osztály alosztályvezető-helyetteseként dolgozott. 2007-ben a JászNagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság Közrendvédelmi
Osztályának kiemelt főelőadója,
majd 2012. március 1-jétől megbízott, 2013. november 1-jétől pedig
kinevezett vezetője lett. 2021.
május 1-jei hatállyal a Mezőtúri
Rendőrkapitányság vezetésével bízták meg.
Kinevezéséhez ezúton is gratulálunk!
police.hu

Tisztelt Mezőtúriak!
Mezőtúr Város Önkormányzata és a BKTT Szociális Szolgáltató
Központ segítséget nyújt azoknak a karanténban tartózkodó
mezőtúri lakosoknak, akiknek nincs olyan családtagja vagy
ismerőse, aki tudna segíteni a bevásárlásban, gyógyszeríratásban és gyógyszerkiváltásban.
Arra szeretném kérni Önöket, hogy amennyiben ilyen irányú
segítségre van szükségük, hívják bizalommal a megadott elérhetőségek valamelyikét, hétköznapokon 7:30-15:30 között.
BKTT SZSZK, Makk József úti Idősek Klubja: 06-56-352-742
BKTT SZSZK, XVII. úti Idősek Klubja: 06-56-351-361
BKTT SZSZK, Puskin úti Idősek Klubja: 06-56-352-927
Kovács Mónika vezetőgondozónő: 06-20-592-9109
Kádár Anikó intézményvezető: 06-20-208-8008
Kérem Önöket, hogy azok vegyék igénybe a szolgáltatást, akik
ténylegesen rászorulnak a segítségre. Figyeljünk egymásra, segítsünk egymásnak!

Herczeg Zsolt
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Mezőtúrra is ellátogatott a Mikulás

„Szép Tündérország támad föl
szívemben, ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben.”
(Juhász Gyula)
A 2021-es év adventi rendezvénysorozatának 2. vasárnapján
számos család és baráti társaság
látogatott ki a Petőfi térre. A kézműves vásárban kíváncsian kutattak
ajándékok után a nézelődők, a jégpályán siklottak a korcsolyázni
vágyók, a levegőben kürtöskalács,
ánizsos, fahéjas forralt bor vagy
épp sült húsok illatai terjengtek. A
Mezőtúri Szépkorúak Hagyományörzők Klubja forró teával
kínál mindenkit. Egy ötéves forma
kislány sötétedéskor látni vélte,

amint a városi karácsonyfa tetején
lévő aranyozott csillagdísz elmosolyodott. Ezt a rendelkezésünkre álló
forrásból csak megerősíteni tudjuk,
hiszen a Mezőtúri Városi Televízió
kamerán kívül megkérdezte erről a
Mikulást, aki szintén szemtanúja
volt a történteknek. Elmondása szerint a csillag csúcsdísz még álmaiban sem gondolta volna, hogy ilyen
sokan várják Mezőtúron a karácsonyt.
Szűcs Dániel alpolgármester

gyújtotta meg a második gyertyát a
városi adventi koszorún és mindenkinek meghitt ünnepeket kívánt.
Ezután Patkós Éva, a Mezőtúri
Városi Óvodák intézményvezetője
mondta el ünnepi gondolatait.
Kihangsúlyozta, a legszebb időszak
az óvodai időszakban az advent,
hiszen több héten keresztül csempésznek fényt a mindennapokba.
Karácsonyi díszeket készítenek,
mézeskalácsot sütnek, zenélnek,
közös izgalomban, mégis elcsendesedve. A következőkben a Petőfi
Dalkör ünnepi műsora következett
Karsai Krisztina vezetésével, akik
fokozták az igazi meghitt hangulatot. Majd Vágó Bernadett mosolya
varázsolt el kicsiket és nagyokat.
Vágó Bernadett 15 éve a Budapesti
Operettszínház tagja és egyik vezető színésznője. Olyan darabok köthetők a nevéhez, mint az Elizabeth,
a Rómeó és Júlia, a Rudolf, a
Szépség és a Szörnyeteg és a Marie
Antoinette. 2007 óta Barbie ének-és
magyar hangja. Számos Walt
Disney karakter szólalt már meg
csodálatos hangján: A Bűbáj
Giselleje, A hercegnő és a béka
Tiana hercegnője, a Kis hableány
Arielje, és nem utolsó sorban a
Jégvarázs Annája. A produkció
végén feltűnt az ismerős, szerete-

tett, nagyon várt öreg, pocakos
Mikulás! Egy kisfiú hangosan felsóhajtott. Tényleg, ő az, anya, ő a
Mikulás! Nem érkezett üres kézzel,
de valljuk be, igénybe vette a
manók segítségét, akik addigra telepakolták a színpadot szebbnél
szebb piros csomagokkal. A csillogó gyermekszemekből kiolvashattuk: csodák márpedig léteznek.

2021. december 17.

Este van. Karácsony estéje.
Kigyúlnak az ablakok mögött az apró gyertyalángok, glóriában ragyog a
szent fa, vidám szülők, vidám gyermekek, rokonok, barátok zsongják
körül. Ti, kedves olvasóim, éppen ott ültök a fa alatt, a lapkihordó kopogtat
az ajtótokon. Itt az újság, kíváncsian veszitek kezetekbe a nyomtatott lapokat, milyen bő, milyen vastag, gondoljátok - az újságnak is van karácsony
estéje.
Talán elolvassátok e sorokat. És vajon mire gondsoltok, írójára vagy a
magatok boldogságára bizonnyal, de gondoljatok azokra is, kiknek nincs
karácsonyuk! Kik szegények, kik nyomorultak, és szomorúan sírnak valamelyik eldugott fészekben ezen a szent estén.
Olvasóim, adjatok alamizsnát a szegényeknek ezen a szent estén!
(Krúdy Gyula: Karácsony hangja, 2021, Noran Libro Kiadó, Lóránt János
Demeter illusztrációival)

Adventi vásár Mezőtúron. fotó: Vidáné Csikós Viktória

Nehéz helyzetbe került családon segíthet
az önkormányzat az összegyűlt műanyag kupakoknak köszönhetően

A Közösségi Ház mellett elhelyezett kupakgyűjtő tárolóban a mezőtúri lakosoknak köszönhetően
közel 450 kg műanyag kupak gyűlt
össze. A Plastik Re-Produkt Kft.
ezen kupakokat magas piaci áron
átvette és az így befolyt összeg egy

Kézilabda hírek

Kakuk Móni

Szombaton hazai pályán lejátszotta az utolsó mérkőzéseit a
Mezőtúri AFC- Syngenta ifjúsági és
felnőtt kézilabda csapata. Újkígyós
csapata érkezett a Szolnok megyei
gárdához. Utolsó mérkőzését ebben
az évben a felnőtt csapat magabiz-

nehéz helyzetben lévő mezőtúri
család ünnepi készülődését tehette
könnyebbé. Herczeg Zsolt polgármester úr közösségi oldalán köszönetet mondott azoknak, akik idén is
részt vettek a gyűjtésben. Biztatta
továbbá a mezőtúriakat, hogy jövőben is folytassák a kupakok gyűjtését, hiszen hála nekik az önkormányzat a következő esztendőben
is rászoruló családokat tud támogatni.
Kakuk Móni

tosan és a szurkolókat kielégítve
tudott két pontot szerezni,így második helyen zárja az őszi szezont a
felnőtt csapat. Mezőtúri AFCSyngenta- Újkígyósi FISE ( 38-29).
IFI: Ifjúsági csapatunk igen
golzáporos mérkőzést játszott az
újkígyós csapatával. Nem mindennapi eredmény született, hisz 79
gólos mérkőzést játszott a két csapat. Magabiztos győzelmet aratott
az ifjúsági csapatunk, így az első
helyen zárja az őszi szezont.
Mezőtúri AFC-Syngenta- Újkígyósi
FISE ( 45-34).
Zvolenszki Attila
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„A művészet szolgálat”
Takács Győző képzőművész
tele van tervekkel, ötletekkel és
nem csak a saját produktumait
illetően. Nap, mint nap erőfeszítéseket tesz Mező-túrért, a magyar
kultúráért, szerényen, lankadatlan tettvággyal. Az irodámban,
ahol beszélgettünk, épp halmokban álltak a festékek, girlandok,
szalagok, színes papírok- készülve az adventi kézműves délutánra, de Győző nevetve foglalt
helyet- épp mint az én műhelyem!
K.M.: Utoljára a Badár-váza
avatásán találkoztunk, ahol a
beszédedben úgy fogalmaztál
Ady Endrét idézve, bátrak voltak,
akik mertek. Számos munkatárs
segített neked a grandiózus váza
elkészítésében. Milyen volt ez a
munkafolyamat?
T.Gy.: Nagyon nehéz körülmények között készült el a váza.
Szeretném megköszönni a város
lakóinak, és mindazoknak, akik a
városhoz kötődőknek a türelmet,
az érdeklődést, a várakozást. Az
átadáson említésre került az
Önkormányzat és Dr. Draskovits
Dénes ötletgazda támogatása, de
szeretném az újság hasábjain név
szerint is megköszönni a munkatársaimnak, akik a következők voltak: Takács László, Vári László,
Lévai András, Soltész István,
Trencsényi Tibor, Klajbán Károly,
Harmat Géza, Kudlacsek Roland,
Ádám Sándor, Muzsnyai Lajos,
Karcagi SC Szakképző Iskola igazgatósága, Mezőtúri Intézményellátó
Kft. és dolgozói, Balaskó László és
munkatársai, Vékony Ferenc, DP
Grafik Kft., Pápai Imre, Balázs
László, a Mezőtúri Közművelődési
és Sport Közhasznú Nonprofit Kft,
és külön köszönet Bordács László
ügyvezető úrnak és munkatársainak, akik a kezdetektől segítették a
mű létrehozásának megvalósítását.
Nagyon köszönöm Mihalina László
és Ondavay Tibor áldását, szentelését az átadó ünnepségen. Hívő
ember vagyok, nekem nagyon
sokat jelentett. Az avató ünnepséget csodálatosan vezetted, amit
nagyon köszönök neked. Külön
köszönet páromnak, Icunak a
támogatásáért.
A munkafolyamat izgalmas volt
és sok bukkanóval teli. Öt mázsa
gipszet dolgoztam be kézzel, közel
négy és fél mázsa masszát dolgoztam fel. A kollégákat sok mindenre
be kellett tanítani, mert ilyen jelle-

gű munkában még nem vettek részt
korábban. Én annak idején Sopron
városnak készítettem három nagy
jelentőségű kutat, fizikálisan is,
nem csak szellemileg. Modelleket
készítettem a pécsi Zsolnay gyár-

területein alkotó művészeket
mutatnánk be, de az innovatív mestereket is, akik modern eszközökkel, korszerű alkotó munkával, az
ősi gyökér megőrzésével dolgoznak. Számítok a kortárs művészek-

ban hozzájuk- összességében az
egész munkafolyamatot végigkísértem. Felhívtam őket, miután megkaptam a megbízást a Badár-váza
szobrával kapcsolatosan. Felmerült,
hogy mi lenne, ha a Zsolnay gyárban készítenénk el. A kalkuláció
szerint csak a váza elkészítése, felállítás nélkül 8 és fél millió forint
lett volna. Így ezt hamar elvetettük.
Építettem egy 1 köbméteres 1300
Celsius fokot teljesítő kemencét,
amit felajánlottam a munkához. A
covid járvány alatt végig dolgoztunk. A technológiát a nulláról kellett felépíteni. De nem kellett bíztatni senkit, mellettem álltak. Igazi
kaláka volt. Egy mindenkiért, mindenki egyért jelszóval a szívünkben. Fagyásálló, kültéri Zsolnay
masszából épült meg a váza. Siker
nincs kudarcok nélkül- ez most
sem volt másképp.
K.M.: A Főtéren pedig ezzel
párhuzamosan megálmodtál és
létrehoztál egy új, fontos, művészeti helyszínt, a Takács Galériát,
amin az utolsó simításokat végzitek. Mit lehet tudni erről?
T.Gy.: Sok éve megálmodtam egy
galériát, ami összeköti a Kárpátmedencei alkotókat. Nem csak kiállítótér lesz, hanem árusító hely,
emellett könyvbemutatókat, társművészeti eseményeket is szervezünk jövőre benne. Mélyen nemzeti érzelmű vagyok, és nem csak
Mezőtúrban, és Jász-NagykunSzolnok Megyében gondolkodom,
egy egyedülálló, alapítványokat
összefogó, Kárpát-medence művészeti központ lehetne a galéria. Az
elképzelés az, hogy vetésforgó szerint nem csak a képzőművészet

re, akik kötődnek a nemzeti értékekhez. Elsősorban kézműves alkotó művészeket bemutató műhely
lesz, de nem áll meg itt. Sokat segít
a Mezőtúri Közművelődési Sport
Kft., vezetője, Bordács László és
munkatársa, Soltész István, a leendő Kerámia Stúdió és a Galéria
tekintetében is. Apám családja csík-

szeredai volt. Apám mindig azt
mondta, fiam, vigyázz, mert a vak
asszony előbb vagy utóbb visszanéz, a másik, három dologból van
csak egy, anyából, egészségből, és
becsületből. Ami összeköti ezeket:
a hit, remény, szeretet. Ezek a szavak vezetnek az utamon, ami már
83 éve tart a földön.
K.M. : Említetted az előbb a
Kerámia Stúdiót, aminek elindult
a megvalósítása. Hol tartotok a
folyamatban?
T.Gy.: A kerámia stúdió termelő,
önfenntartó műhely lenne, ami
kapcsolódik a Fazekas múzeum
szellemiségéhez, gyakorlatához, de
nem utolsó sorban az általam alapított mezőtúri művésztelep programjába is. A Wesselény út és a
Rákóczi út sarkán van a helyszíne.
Technikailag ott állunk, hogy van
két kemencénk, beindítjuk a raku
égetést tavasszal, és rendelkezésünkre áll sokféle eszközállomány,
amit természetesen még bővíte-

nünk kell. Szeretnénk a kerámia
sokrétűségét visszaállítani. Az
összes saját zsűrizett termékemet
felajánlottam (15 millió forint értékben formák, kivitelek, technológiák) a jövendő kerámiastúdió létrehozásához. Becsülöm Mezőtúron a
műhelyeket, akik kitartanak, és
dolgoznak. Szeretném, hogy a kerámia a fénykorát élje. Kárpátmedencében gondolkodunk ezen a
területen is. Mondok még elképzeléseket: építészeti kerámia iskolai
szak akkreditálása, Kárpát-medencei Kézműves Triennálé. Mezőtúr
csiszolatlan gyémánt, itt olyan sok
értékes fiatal van, sokan elmennek,
de vissza-vissza térnek. Vannak
azok az alkotók, akik maradnak,
sokat tesznek a városért és még
több teret kell ennek engedni. A
triennáléra szívesen meghívnám a
gyártókat és a forgalmazókat is. A
triennáléra meghívnánk a gasztronómiával foglalkozókat is, és mindenféle társművészet képviselőit,
akik kapcsolódnak a kerámiához.
Nem titok, hogy a nevemhez fűződik négy országos művésztelep alapítása. A Maros-menti makói, a grafika művésztelep Békéscsabán, a

mezőtúri, a mezőhegyesi (bár az
egy év után megszűnt, de lehet,
hogy folytatódik) mind ebbe a
körbe tartoznak és emellett a nemzetközi művésztelepek bizottságának tagja voltam. Hiszek abban,
hogy a művésztelepeknek kiemelt
létjogosultsága van, de még nyitottabbá kell őket tenni.
K.M.: Mi a szerepük a társadalomban a művészeknek?
T.Gy.: A művészet szolgálat. De
nem mindig azt mutatja, amit látni
akarunk. Tükröt tart, lenyomatot
képez, rögzíti a kor emberét, mázba
önti, festékbe simítja, kik vagyunk,
honnan jöttünk, és hová tartunk.
Olykor nem elég a szép szó, ostor
csattanás kell, hogy elgondolkozzunk, jó irányba tartunk? Békés,
boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, és azt kívánom, szeressük egymást és tartsunk össze.
Kakuk Móni
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Hétköznapi hősök- így telt a FICSAK Mezőtúr Alapítvány 2021-es éve
Van a társadalomnak egy olyan
csoportja, akiknek tagjai amellett, hogy a család szépségeit, az
egészséges életmód, a környezetvédelem és a hagyományőrzés
fontosságát hirdetik, valamint
számtalan gyermek arcára csalnak mosolyt programjaikkal,
nem tudnak szemet hunyni a
nehéz helyzetbe került családok
élete felett és mindent megmozgatnak munkájuk, hivatásuk, családi kötelezettségeik mellett,
hogy körülményeiket jobbá varázsolják. Ők az alapítványi önkéntesek, az észrevétlen hétköznapi
hősök, akik nem csak a saját boldogulásukat keresik, hanem aktívan tesznek azokért, akik éppen
nehéz élethelyzetbe kerültek.
Ilyen Pozderka-Korcsok Anita, a
FICSAK Mezőtúr Alapítvány elnöke is, akivel a 2021-ben történt
eseményekkel
kapcsolatban
beszélgettem.
K.M.: A FICSAK Mezőtúr
Alapítvány önkénteseinek milyen
célkitűzései voltak az év elején és
sikerült-e elérni ezeket a célokat?
- Az idei évben is a legfontosabb
hangsúlyt a karitatív tevékenységre
fektettük. Természetesen az is a
célkitűzéseink között szerepelt,
hogy az idei évben is színesítsük,
azaz gyerekszigettel gazdagítsuk a
városi programokat. Továbbá büszkén mondhatom el, hogy 2021-ben
3 sikeres pályázatot is magáénak
mondhat az Alapítvány, amelyből
egy projektet, a „Sportoljunk Együtt
Egészségünkért” programot már le
is zártuk, a „FICSAK Mezőtúr
Alapítvány programja a fiatalok és a
családosok megsegítésére” folyamatban van még, ebből az egy
hetes, ingyenes nyári táborunkat
valósítottuk már meg, illetve a harmadik nyertes pályázatunk támogatói okiratára várunk, amelyből a
jövő év tavaszán egy Családi
Fesztivált szeretnénk rendezni színes, értékes programokkal. Így az
év vége felé bátran kijelenthetem,
hogy lehetőségeinkhez mérten
sikerült elérni célkitűzéseinket.
K.M.: Milyen rendezvényekben, szervezésekben vettetek
részt ebben az évben?
Hatalmas boldogsággal töltött el
bennünket, amikor is a pandémia
miatti hosszú „kényszerpihenő”
után végre újra gyerekzsivajtól volt
hangos a FICSAK sátra. Először a
Túri Halas Napokon találkozhattak
velünk a családok, ahol gyerek

programokkal, kézműveskedéssel,
trambulinnal kedveskedtünk a
gyerkőcöknek. Majd az I. Túri
Hagyományőrző Fesztiválon vártuk
gyerekszigettel az apróságokat,
ahol korongozhattak, trambulinozhattak, ugrálhattak a légvárban. A
sátor alatt pedig az Alapítvány
önkéntesei szebbnél szebb arcfestéssel, csillámtetoválással lepték
meg a gyerekeket és a zsákbamacska kosara is igen hamar kiürült a
kis kezek által. Természetesen min-

Együtt Egészségünkért” projekt
keretében október 21-én, a Városi
Sportcentrumban megrendezésre
kerülő Sportnap megszervezése.
Ezen a napon a városban működő
sportágak kaptak bemutatkozási
lehetőséget a nagycsoportos óvodások és az általános iskolások részére. Két órás turnusban érkeztek a
gyerekek pedagógusok kíséretében,
a nagyobbak gyalogosan, a kicsiket
busszal szállítottuk a helyszínre és
vissza az iskolába. Minden turnus

den programunkat ingyenesen biztosítjuk a családok számára. Aztán
eljött a nyár számomra legszebb
hónapja, az augusztus, amelyre
most már második éve a FICSAK
nyári tábor teszi fel a koronát.
Tizenöt általános iskolás (vegyes
korosztály) gyermek részére szerveztünk egy hetes, ingyenes tábort.
Az idei évben a pályázati forrásnak
köszönhetően színesíteni tudtuk a
programokat, így voltunk strandolni, kirándulni Szolnokon, ahol reggel az Ormos Imre Parkban játszottak önfeledten a gyerekek, ezután a
Reptár varázsolt el mindannyiunkat,
majd a Bagolyvár Vadaspark természeti kincseiben, az ott élő állatokban gyönyörködhettünk. De emellett sportoltunk, kézműveskedtünk,
énekeltünk, táncoltunk, várostörténeti programon vettünk részt és
sorolhatnám még a tartalmas
hetünk programjait. Ez a hét annyi
erőt és szeretetet ad nekem,
nekünk, hogy egész évre feltöltődünk belőle és már alig várjuk,
hogy újra találkozhassunk a gyerekekkel, akik bárhol találkozunk,
mindig megölelnek bennünket,
mosolygós tekintetük mindig arra
emlékeztet, hogy mennyire érdemes ezt csinálni. Arról nem is
beszélve, hogy hatalmas öröm látni
azt, hogy hosszútávúbarátságok is
születtek a tábor alatt. A másik óriási büszkeségünk a „Sportoljunk

elején volt egy rövid kis köszöntő,
majd egy-egy neves szakember,
sportember ösztönözte a gyerekeket a sportolásra, hívta fel a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Ezt követően a szépséges
„táncos” sportágak mutatkoztak be
elkápráztatva a jelenlévőket, így
volt zumba, társastánc, balett,
mazsorett, modern tánc, akrobatika. Ezek után pedig a csarnokban,
illetve a szabadtéren próbálhatták
ki a gyerekek a különböző sportágakat, kaptak betekintés az adott
sportág fortélyaiba. Bemutatkoztak
szép számban a küzdő sportok, az
úszás és a vízilabda, az asztalitenisz, a kézilabda, a foci, az atlétika
és a tenisz is. Minden gyermek egy
ajándék tornazsákkal térhetett
haza, amelyben egy szórólap hirdette a nap legfontosabb információit, a szakosztályok, egyesületek
elérhetőségeit segítve ezzel azt,
hogy otthon közösen eldönthessék
a szülőkkel, hogy melyik sportot
szeretnék hosszútávon választani.
A visszajelzések alapján a program
nagyon jól sikerült, minden gyermek, pedagógus, edző boldogan,
elégedetten tért haza. Hatalmas
eredménynek könyveljük el, hogy a
rendelkezésre álló információink
szerint számos gyermek kezdett el
a sportnap hatására sportolni, csatlakozott a bemutatkozó sportágak
valamelyikéhez.

K.M.: Milyen adományokkal
tudtátok segíteni a rászoruló családokat?
Egész évben ruha, bútor, játék és
élelmiszeradományokat gyűjtöttünk és osztottunk szét rászoruló
családok részére. Az évek alatt
sokan megismertek már minket,
bíznak bennünk, hogy a ránk bízott
felajánlások a legjobb helyre kerülnek. Így folyamatosak a megkeresések, szinte napi 1-2 hívásunk van
ezzel kapcsolatban. Mi mindent
nagy tisztelettel és szeretettel fogadunk, bár nehéz a munka és a család mellett megtalálni a szabad
kapacitást, de ennek ellenére semmit nem utasítunk vissza.
Itt szeretném megragadni az
alkalmat, hogy amellett, hogy ismét
hálámat és köszönetemet fejezem
ki a számtalan önzetlen adományozónak, egy kéréssel fordulok a
lakosság felé. Arra kérem Önöket,
hogy olyan dolgokat ajánljanak fel,
amelyeket Önök is szívesen elfogadnának. Valóban nehéz sorsú
családokhoz jutnak el az adományok, de ez nem azt jelenti, hogy a
rossz minőségű felajánlásokkal
tudjuk őket segíteni. Sajnos kerülnek hozzánk lyukas, koszos ruhák,
használhatatlan bútorok, amelyeket nem tudunk tovább adományozni és ezek válogatása, tárolása,
elszállítása csak extra terhet ró az
Alapítványra.
K.M.: A 2021-es évben a járvány nem csak gazdasági nehézségeket okozott, sajnos elragadta
több mezőtúri családtól az édesapát, édesanyát, szerető nagyszülőt. A FICSAK Mezőtúr Alapítvány
ebben az évben milyen eszközökkel segítette a helyi családokat?
Szörnyű tragédia ez minden
érintett család számára…. Az idei
évben a karácsonyi adománygyűjtést olyan családok számára szerveztük, akiket ilyen sajnálatos, felfoghatatlan veszteség ért. A szerdai
napon adtuk át a látókörünkbe
került családok részére az összegyűlt adományokat (ruhák, édességek, játékok, karácsonyi dekorációk, tartós élelmiszer, hús-és hentesáru, könyvek, könyvutalványok).
Ezúton is köszönjük minden ajándékozónak, akikkel együtt sikerült
egy picit talán elviselhetőbbé tenni
az ünnepeket ezen családok részére.
K.M.: Sokszor kihangsúlyozod,
az alapítvány két másik mozgatórugójának, Veres Anikónak és
Nyujtó-Czeglédi Bernadettnek

2021. december 17.
áldozatos, energiát nem kímélő
önkéntes munkáját. Vártok-e még
más önkénteseket is az alapítványi tevékenységhez?
Igen, mindig kihangsúlyozom,
hiszen nélkülük félkarú óriás lennék. Nagyon sokat segítenek nekem
az Alapítvány operatív munkájában, ők nekem a stabil háttér, akikre mindig számíthatok. Nem ismernek lehetetlent és teszik ezt önzetlenül, fáradhatatlanul, önkéntesen,
fizetség nélkül. Nagy dologez a mai
világban… Rajtuk kívül azért vannak még jó néhányan, akikre ha
szükség van, mindig mellettünk állnak és boldogan segítenek egy-egy
rendezvény
lebonyolításában.
Önkéntes kis diákjaink is vannak,
akikre az iskolaszünetekben mindig számíthatunk. Egy ilyen csapattal öröm és zökkenőmentes a

Tisztelt Olvasók!
Bár 2021-ben már valamivel nyitottabban élhettük a mindennapjainkat, azonban a régi megszokott
életünkhöz még nem térhettünk
vissza. Az év elején szorgosan szerveztünk, készültünk az eseményeinkre, bízva abban, hogy idén ismét
– hogy csak a nagyobb eseményeinket
említsem
–
Majálisra,
Gyermeknapra, arTúr Fesztiválra,
Túri Vásárra és Ősz-Ülőre invitálhatjuk Önöket. Ám minden igyekezetünk ellenére sem tudtunk személyesen találkozni látogatóinkkal
a koronavírus világjárvány okozta
veszélyhelyzet miatt. Így több programunkat online igyekeztünk
pótolni. A szabályok enyhítésének
hatására már örömmel jelenthettük
be, hogy a Városi Gyermeknapot
meg tudjuk tartani, természetesen
az aktuális járványügyi szabályokat
betartva. Sajnos az időjárás miatt
zárttérben fogadhattuk a látogatóinkat, így a belépéshez védettségi
kártyára volt szükség. Ennek ellenére bizakodóbbak lehettünk a
jövőre nézve. Az eseményekbe fek-

Fények
Karácsonykor fények gyúlnak,
Szívekben lángol a szeretet,
Karácsonykor harangok zúgnak,
És boldogok az emberek.
Erőt ad Jézus a küzdelemhez,
Ő fogja a kezedet,
S mikor szeretteid kezét fogod,
Szétárad a Jézusi szeretet.
dr. Keresztes Károly
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munka, ezen a téren is szerencsének mondhatom magam. De természetesen örömmel és szeretettel
fogadjuk a további önkénteseket,
hiszen ahogy el is mondtam a feladat folyamatosan bővül, a pályázatoknak köszönhetően is egyre több
a teendő, hiszen a papírmunka is
rengeteg kapacitást emészt föl. Aki
szeretne egy szuper csapat tagja
lenni, részt venni a tevékenységeinkben, forduljon hozzám bizalommal.
K.M.: Nagy elismerésben volt
részetek a napokban. A FICSAK
Mezőtúr Alapítvány a JászNagykun-Szolnok Megyei Család,
Esélyteremtő és Önkéntes Ház
által adományozott Önkéntes
Tevékenységért 2021. Díj Különdíj
kategória kitüntetettje lett.
Hogyan érintett Titeket az elisme-

rés?
Az elismerés mindig jól esik az
embernek. Erőt, lendületet ad a
jövőre nézve. Hatalmas megtiszteltetés volt átvenni a különdíjat és
Hubai Imre elnök úr elismerő oklevelét a 2021-ben végzett önkéntes
munkánk elismeréseként. Jó érzés,
hogy az Alapítvány munkájára nem
csak városi szinten figyeltek fel,
hanem megyei szinten is, ez egy
visszaigazolás, hogy valószínűleg
jól tesszük a dolgunkat.
Amikor 2019 tavaszán felkértek
az Alapítvány vezetésére természetesen boldogan vállaltam a nemes
feladatot, de akkor még nem is sejtettem, hogy ez az út csodákkal van
kikövezve és hogy mára már a mindennapjaim, a gondolataim része
lesz az önkéntesség. Ezúton is
köszönöm a gyerekek és a családok

bizalmát, a rengeteg szeretetet,
amely felénk árad nap, mint nap.
De az Alapítvány nem lehetne
sikeres az önkéntesek, a támogatók, a felajánlók és sok jó ember
összefogása nélkül, akiknek ezúton
is nagyon köszönöm, hogy mindig
mellettem, mellettünk állnak.
Csendben tesszük a dolgunkat
tovább….
Az Alapítvány nevében áldott,
békés karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt és mindenekelőtt nagyon jó
egészsége kívánok Mindenkinek!
Fejezte be a gondolatait Pozderka-Korcsok Anita, az Alapítvány
kurátora.

tetett bizalom meghozta a gyümölcsét, hiszen a nyáron egyik programot követette a másik, több szervezőnek köszönhetően. A Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft. a
legtöbb városi rendezvény főszervezője több újítással is megörven-

mellett. Az ősz sem telt el csendesen, sikeresen lezajlott az Ősz-Ülő,
illetve Mezőtúr is helyszínéül szolgálhatott az Őszi Hacacárénak.
Majd a számos beltéri esemény
után elérkeztünk a jelenlegi adventi
időszakhoz. Az adventi vasárnapok

deztette a lakosságot. A Túri Vásár
ismét a régi helyén, településünk
belvárosában fogadta vendégeit,
valamint több év kihagyás után
ismét elrajtolt a Túri Kupa Utcai
Futóverseny is. A lemondások után
nagy örömmel töltött el minket,
hogy e két rangos esemény számos
vidékről érkező vendéget vonzott,
egésznapos magas látogatói szám

mellett idén elsőízben szervezi a
Közösségi Ház az adventi vásárt. A
szervező kft. új köntösbe bújtatta a
vásárt és úgy döntött, hogy a hétvégékre fókuszál. Az első két hétvégéről elmondható, hogy nagy siker
fogadta a rendezvényt. A Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
KN Kft-vel karöltve zajlanak az események. A kilátogatókat igazi

adventi hangulat várja fényekkel,
városi fenyővel, műjégpályával,
számos kézműves árussal, ínycsiklandozó ételekkel és italokkal, a
vásár délutánjait pedig színes kulturális műsor kíséri.
Évvégéhez közeledve úgy gondoljuk, hogy a lehető legtöbbet
hoztuk ki lehetőségeinkből. Saját
programjaink mellett a városban
zajló más események mögé is odaálltunk, mind humánerőforrással,
mind eszközzel.
Bízunk abban, hogy 2022-ben
megújult erővel, még több eseménnyel tarkíthatjuk az évet és
minél több pillanatot tölthetünk el
Önökkel együtt. Ehhez kívánunk
mindenkinek jó egészséget!
A Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN Kft. nevében kívánok
mindenkinek boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag, boldog új
esztendőt!

Kakuk Móni

Bodor Márti
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Adventi koszorúkészítő
és mézeskalács készítő verseny
„A karácsony ahhoz jön el, ki nagyon tud szeretni,
És tudja, hogy milyen jó dolog is szeretve lenni,
A karácsony nem díszes fa, azt jelenti, vagy nekünk,
Ez az ünnep: áldott lett egy kisdeddel az életünk.”

2021. december 2-án a Jóakarat
Társasága télköszöntő közösségi
ebédre invitálta a mezőtúriakat,
hogy egy tál meleg étellel könnyebbé tehessék a napot. A babgulyást
Lázár chef és lelkes segítői készítet-

ték. Az ebéd ingyenes volt az érdeklődők számára, akik a Közösségi
Ház mellett hamar megkapták,
kevés várakozás után a jóleső,
fűszeres menüt, amit többek a
Mezőtúri Önkormányzat munkatársai mellett Bereczki Zoltán színművész és Katus Attila osztott ki. Az
országban összesen kilenc városba
látogatott el a csapat, Mezőtúr előtt
Kunszentmártonban szolgáltak fel
ebédet a Jóakarat társaság tagjai és
segítői. A lakosság nevében köszönjük a Nissan Magyarországnak és a
Jóakarat Társaságának a jótékony
kezdeményezést.
Kakuk Móni
fotó: Szabó Dorina

Hangulatos délutánt tölthettünk együtt a Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárban december 12-én. Kézműves vasárnapra vártuk az
érdeklődőket, ahol Farkas Anikó és Pályi Mihály virágkötők, valamint
Kovácsné Kálnai Róz mézeskalács készítő közreműködésével készülhettek
az ünnepi hangulatot emelő díszek.
Az Advent a várakozás ideje. Várakozunk Jézus eljövetelére, a szeretet
ünnepére. Ünneplőbe öltöztetjük szívünket, lelkünket, feldíszítjük lakásunkat a Megváltó megérkezésére.
12. alkalommal szólítottuk meg Mezőtúr város lakosságát, hogy az
Adventi koszorúkészítő versenyen mutassák meg, hogy milyen koszorúkkal teszik meghittebbé a várakozás napjait, és 4. alkalommal mézeskalács
készítő versenyt is hirdettünk.
Nagyon örülünk, hogy ebben az évben sikerült megrendeznünk a versenyt. Hálásak vagyunk a vállalkozó kedvű gyerekeknek, felnőtteknek,
akik elhozták hozzánk kreatív alkotásaikat, és részt vettek a megmérettetésen. Az adventi koszorúkat és asztaldíszeket Farkas Anikó a Sziromszerelem
Virágbolt és Pályi Mihály a Kreatív Virágbolt tulajdonosa zsűrizte.
A mézeskalácsokat Kovácsné Kálnai Róza értékelte. Nagyon szépen
köszönjük a zsűri munkáját! Szívből gratulálunk a helyezetteknek!
A koszorúkészítő verseny eredménye:
Gyermek kategória
1. helyezés: Vékony Vivien
2. helyezés: Cseri Gréta
3. helyezés: Toldi Panna
Sziromszerelem Virágbolt különdíja:
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 3. osztályos fiai
Kreatív Virágbolt különdíja: Református
Kollégium Általános Iskolájának 3. osztálya
Krónika Könyvesbolt különdíja: Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 2. b osztálya
Felnőtt amatőr kategória
1. helyezés: Kámán Klára
2. helyezés: Dorogházi Krisztina
3. helyezés: Hoprik Ferencné
Mezőtúr Város Önkormányzatának különdíja:
Katona Mirjam
Profi koszorú
Megosztott 1. helyezés Vargáné Szűcs Ágnes
és Csekő-Cseri Anita
A mézeskalács készítő verseny eredménye:
Gyermek kategória
1. helyezés: Balázs István
2. helyezés: Bíró Luca
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. különdíja
Guth Bianka Emma és Guth Jázmin Lili
Felnőtt amatőr kategória
1. helyezés: Asztalos Sándorné
2. helyezés: Hoprik Ferencné
Boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!
A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dolgozói
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Fájó szívvel búcsúzik két kollégájától
az FF Fémfeldolgozó Zrt.

Nyáron még boldogan köszöntöttük nyugdíjba vonulása alkalmából, méltattuk munkásságát, emberi értékeit, és biztattuk, hogy élvezze ki nyugdíjas éveit. Mélységesen
megrendített bennünket a hír, hogy
Herbály László, Laci bácsi nincs
többé köztünk. Az eredetileg asztalos szakmával rendelkező, kitűnő
szépérzékkel és kézügyességgel
megáldott mester korábban anyag-

mozgatóként kezdte pályafutását
az akkori FFK-nak a szereldéjében.
Sok jó barátja akadt munkatársai
között, azonban egy kis időre
elszólította tőlünk a kötelesség,
majd 2004-től ismét nálunk folytatta pályafutását.Segítőkész, jóindulatú munkatársként emlékeznek rá
kollégái. Eredeti szakmájában úgy
tudott kiteljesedni, hogy szabadidejében raklapokból készített újhullámos, dekoratív bútorokat. Jó egészségnek örvendett mindig, nyugdíjba vonulását követően sok sok
terve volt még, szeretett biciklizni,
autót is vett és tervei között szerepelt, hogy egyszer egy nagymotorral járja majd be a környéket. Mi így
fogunk Rád emlékezni Laci bácsi.

Manapság kevesen mondhatják
el magukról, hogy fél évszázadot
töltöttek el egy munkahelyen, még
kevesebben, hogy az az első munkahelyük is egyben. Szabó Gábor,
Gabi bácsi ezen kivételes kollégáink közé tartozott, hiszen kerek
ötven éve lépett be a Fémfeldolgozó
kapuin, jövőre ment volna nyugdíjba. Elvesztésének híre mélyen megrendített bennünket, fájó szívvel
gondolunk arra, hogy mosolygós

köszönését már nem viszonozhatjuk többé. Gabi bácsi a kezdetektől
megbízhatóan és precízen végezte
a rá bízott feladatokat. A raktár
részlegen az acélnyersanyagoktól a
kereskedelmi tételekig minden a
kisujjában volt. Tudásával készségesen és önzetlenül segítette kollégáit, nem véletlenül illették a „két
lábon járó kalendárium” becenévvel. Nem rettent vissza a kihívásoktól, a körülményekhez könnyen
tudott alkalmazkodni, fiatalos lendülettel vette az akadályokat mindvégig. Az évtizedek alatt szerzett
tapasztalatokból fakadóan olyan
szakmai tudásra tett szert, amely
elismerést váltott ki munkatársaiból. Hiánya pótolhatatlan, hatalmas
űrt hagy maga mögött. Emléked
fájó szívvel őrizzük.

Mezőtúri Hagyományőrzők Klubjának éves beszámolója
„Együtt lenni jó, jónak lenni jó.”
A 2021-es évünk is a vírussal
kezdődött. Megint nem lehetett
nagyobb rendezvényeket tartani. A
március 15-i koszorúzási ünnepséget csak kicsi létszámmal lehetett
tartani. A városi majális elmaradt,
immár másodjára. A Szabadság
téren díszítettünk május fát, mindenki kötött rá szalagot, de nem
mentünk ki egyszerre. Kerültük a
tömeget, nem csoportosultunk. A
klubelnök, Herceg Antal emlékezett meg a munka ünnepéről, és
felelevenítette a hagyományos ligeti
majálisokat. Én az anyák napi
ünnepségre készültem versikével
és megemlékezéssel. Igaz, hogy
csak a tévé képernyőjén lehetett
látni, de megtettük, amit kellett.
Június elsején a Köztisztviselők
napján topogót főztünk a Takácstanyán. Herceg Anti, Balog Laci és
Kun Peti voltak a szakácsok, mi
négyen voltunk a konyhalányok,
Marika, Emike, Rózsika és én. Jól
érezte magát mindenki. A polgármester úr megköszönte az önzetlen
segítségünket. Június 8- án újabb,
Juhászné Papp Emília meghívásának tehettünk eleget, a Strandnyitó
Partin. Sütöttünk magunknak húst,
krumplit, lángost, természetesen
megvendégeltük a polgármester
urat és a strand háziasszonyát is.

Nagyon jól éreztük magunkat.
Június 24-én részt vettünk a XXI.
Kárpát-medencei Aratónapokon,
Szarvason. Megható és szívhez
szóló ünnepség volt, és velünk tar-

tőnk, Anti főzte a két bogrács
halászlét, emellett sütöttünk halat,
mindent a vendégeknek. A FICSAK
Mezőtúr Alapítvány által táboroztatott gyerekeknek lángost, lekváros

tott a Mongol Agrár Zrt. népdalköre
is, akik aratódalokat énekeltek. Öt
oklevéllel térhettünk haza. Egy
oklevél illette a mazsoretteseket,
egy oklevél járt Seres Jutkáéknak
az aratódalokért. A legidősebb
kaszás oklevéllel jutalmazták
Herceg Antalt, a Klub oklevelet
kapott az ősi arató ételversenyen
való részvételért, emellett kimagasló különdíjat vehettünk át, mint a
legautentikusabb étel megfőzői. A
serleg és az oklevél átadásával elismerésüket fejezték ki, hogy olyan
ételt készítettünk, ami az 1840-es
évek arató ételeinek ízét idézte fel.
2021. július 2-án részt vettünk a
Túri Halas Napokon. A klubveze-

kiflit sütöttünk. A Túri Vásáron a
topogó főzést az egészségi állapotunk miatt nem tudtuk vállalni.
Szerencsére az augusztus 20-i
ünnepségen már részt tudtunk
venni. Szeptember 1-én Herceg
Antal vett részt a II. világháború
áldozatainak emlékére rendezett
koszorúzáson. Szeptember 12-e a
Klub számára fontos ünnepség
napja, a Kubikusok emléknapja
tiszteletére rendezett koszorúzás.
Sokunk számára fontos volt a 2021.
október 14-i várva várt szüreti
bálunk. Mindig nagy szorgalommal
és izgalommal készülünk. Nagyon
jól sikerült, ilyen sokan még sosem
voltunk. Boldogok voltunk, mert a

meghívott protokoll vendégek még
egy rendezvényünkön sem érezték
ilyen jól magukat. Majdnem
mindannyiukat megtáncoltattuk,
megpörgettük. Az október 23-i
ünnepség és koszorúzás megható
volt. A Klub nyerte el idén a
Mezőtúr Kultúrájáért Díjat és a vele
járó pénzjutalmat, amire nagyon
büszkék vagyunk. Köszönjük, hogy
elismerik és méltányolják a szorgalmas munkánkat. November 2-án
voltunk a Vadászházban egy közös
ének délelőttön, amit Bíró László és
Seresné Jutka szervezett. December
2-án a Jóakarat Társasága által szervezett ingyenes ebédosztáson teát
osztottunk. December 6-án a
Mikulás ünnepségen nagyon sokan
voltak, ahol szintén teát főztünk.
A klub nevében szeretném megköszönni a Polgármester úrnak, és
a Hivatal minden dolgozójának az
önzetlen segítségüket, támogatásukat.
Szeretnék Istentől áldott boldog,
békés karácsonyi ünnepeket kívánni minden klubtársamnak, minden
társklub tagnak és mindenkinek.
Erőt, egészséget, békességet és
vírusmentes következő éveket.
Ádám Jánosné és a Mezőtúri
Szépkorúak Hagyományőrzők
Klub minden tagja
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Török Soma
(Tokodi Tímea)

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.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

December 17-23-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044

December 18-19: ig:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 7.
Tel: 06/30-978-2286

December 24-30-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel: 06/56/550-445

December 24-25-26: ig:
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006; 06/30-664-8257

December 31- 2022. Január 6-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 06/56/350-637

2022. Január 1—2- ig:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20-941-5217

Január 7-13-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Január 8-9-ig:
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út. 9.
Tel: 56/352-265; 06/30-977-0936

közéleti lap

ELHUNYTAK
Fejes Istvánné Szabó Eleonóra élt 75 évet,
Rab János élt 72 évet,
Vincze Imre élt 74 évet,
Lukács Gáborné
Nagypál Terézia élt 79 évet,
Ábrahám Mihály élt 67 évet,
Pápai Lajosné Valkai Margit Lídia
élt 89 évet,
Varga Sándor élt 71 évet,
Gyalog Mihályné Rojkó Erzsébet
élt 71 évet,
Szabó Istvánné Biró Ilona élt 86 évet,
Bíró István élt 59 évet,
Kudlacsek Andrásné Szakács Eszter,
élt 68 évet,
Kovács Sándor László élt 83 évet,
Patkós Mária élt 84 évet,
Köteles Sándor élt 73 évet,
Molnár Jánosné Tóth Lídia élt 88 évet,
Soós Imre élt 69 évet,
Kozák Imre élt 72 évet,
Szonda Józsefné Kálnai Margit
élt 61 évet,
Magyari Árpád élt 90 évet,
Soós Zoltán élt 45 évet,
Patkós Lajosné Nagy Éva élt 57 évet,
Herbály Károly élt 72 évet,
Vesze László élt 84 évet,
Lakatos János Károly élt 70 évet,
Csabai Kamilló Béla élt 71 évet,
Zsilka János élt 65 évet,
Herbály Lajos élt 93 évet,
Gebei Erzsébet élt 60 évet.
Nyugodjanak békében.

Január 14-20-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa György út.
22. Tel: 56/350-993
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság
szerkesztőségének.

Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség:
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Lapzárta: 2022. január 5. (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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