
Itt a mezőtúriak beszélnek
HEGYI ISTVÁN tsz-elnökhelyettes

Itt élni és dolgozni büszkeség és öröm. Ez a legválságosabb, legnehezebb
időkben is érvényes volt. Mert az örömöt nemcsak mint vidámságot kívánja
az itt élő, hanem — és ezt bizonyítja a szakcsoportok megalakításával, a szövet-
kezetek szervezésével, a hajdani uradalmi birtokok feltörésével járó keservesen
nehéz munka, ami mégis örömet termett. De beszélhetnénk arról is, hogy milyen
nagy erőfeszítések árán értük el a mezőgazdaság és az ipar egyenjogúvá válását.
Tudom mi ez Dózsa és Rákóczi tetteihez képest, de talán mégis fontosabb, mégis
gyümölcsözőbb nekünk. A tenniakarás benne van az emberekben. Többnyire
nyugtalanság formájában. Sokan álltak munkába, a gépek mellé úgy, hogy sem-
miféle képzettségük nem volt, és néha mégis olyan lendülettel, olyan akarással
dolgoztak és ezt teszik ma is, hogy az eredmény nem maradhatott el. És a leg-
nagyobb hajtóerő, hogy ma már ki-ki magának és mindenkinek csinálja. Persze
ez arra is késztet bennünket, hogy ma már ne engedjünk, nem is engedhetünk
szakképzetleneket fontos beosztásba.

Húsz éve vagyok tanácstag, a végrehajtó bizottság tagja. A város dolgozói-
val gyakran érintkezem. De annak ellenére, hogy tapasztalom, az emberek ma-
gukénak érzik lakóhelyüket és tesznek is érte valamit, engem ez mégsem nyugtat
meg. Bizalmatlansággal, érdektelenséggel még mindig gyakran találkozom. Ügy
érzem, több van az emberekben.

DR. BALOGH LAJOSNÉ gyártáselőkészitö

Mezőtúrinak érzem-e magamat? Részben. Őszinte vagyok, öt éve költöz-
ködtünk csak ide Szegedről. S a várost magát szebbnek képzeltem, mikor arról
volt szó, hogy ideköltözünk. Ügy érzem, nem eléggé rendezett, ahogy ezt egy
immár ipari várostól elvárhatnánk, pedig ha fejlesztenék, ahogy megérdemelné
ez a nép, aki itt lakik, nem sokkal maradna el Szegedtől. Ami a legszörnyűbb:
nincs szórakozási lehetőség. Megnyitották az Omniát, de sokszor az ember oda
be se mer menni. Részegek kint az utcán, mert én éppen ott lakom, az Omnia
fölött, még — elnézést — a dolgukat is ott végzik. Ott törik össze a sörösüve-
geket. Ugyanakkor mondhatom, csendes a város. A levegője tiszta, talán ez
előnye. De visszatérve a szórakozásra, van egy lányom, maholnap tizenhat éves,
s nem tudom elengedni sehova, mert állandóan ezek a kultúrálatlan megnyilvá-
nulások és félek attól is, hogy provokálják. Ha rajtam állna, egy szórakozó-
helyet szeszmentessé alakítanék át, hogy 18 éves korukig odajárhatnának a
gyerekek.

PALYI ISTVÁN nyugdíjas

Mezőtúrinak érzem magam. Itt születtem, itt dolgoztam, itt öregedtem meg.
21 évig a darálómalomban volt munkám. Én sohasem gondolkoztam azon, hogy
milyen is ez a város. Éltem benne, szívtam a levegőjét és kész.

Hogy mi kellene? S ha módom lenne rá, mit tennék? Legelsőre? Kéne kérem
először is gyermekeknek óvoda, napközi otthon, mert ami van, azok zsúfoltak

35



és gyengék. Kifejezetten azok. Most ugyan épült egy szép óvoda és napközi
otthon is, de hát az is kevés. Én mint nagyapa mondom ezt. örömöm, bánatom?
Beteg vagyok, már nem tudok kijárni, hogy széjjelnézzek, s nyugdíjam, az is
kevés. 1334 forintból feleségemmel együtt megélni... ezt ugye nem kell mon-
dani tovább? Kevés, na.

VIDA GÁBOR termelési csoportvezető

25 éve dolgozom egy helyen, itt a feleségem is, mint művezető. Fiatalko-
romban Pestre jártam, a háború után azonban hazajöttem, ahogy megalakult
a tsz, beléptem, tagja lettem. Azóta persze különböző beosztásokban dolgoztam.
Hogy amikor hazajöttem, mi volt a fő okom? Elsősorban a szüleim. Láttam,
hogy mennyire rám vannak szorulva. A házat bombatalálat érte, segítenem kel-
lett őket. Anyagilag is. Ez ősi kötelesség, úgy gondolom. Sajnos, manapság sokan
megfeledkeznek róla.

A város énnekem egy a fiatalságommal. Jól eltelt benne, de most a fiata-
lok, hallom, egyre panaszkodnak. Nincs meg a kulturálódási lehetőség. Azt
mondják. Hajdan, mikor én legénykedtem, volt egy rendes családi vendéglő,
de most a ligeti hely is úgy el van durvulva, rengeteg a kétes hírű egyén. Vasár-
nap este meg az a baj, hogy nem lehet helyet kapni a vendéglőkben. Ott is olyan
„nemszeretem" egyénekkel találkozik az ember, nem szívesen ül mondjuk egy
asztalhoz velük, vagy akár melléjük. Egyébként büszke vagyok rá, hogy hogy
épül Mezőtúr, hogy terjeszkedik a két gát között. Az új lakótelepek, kimondot-
tan szépek. Én családi házban lakom, nem messze a Berettyótól. S időtöltésnek
ott van nekem a horgászás. Horogra akad itt ponty, csuka, harcsa. Kevés ilyen
jó víz van, mint a Berettyó. Sokszor jönnek hozzánk külföldiek is, de tapaszta-
lom, hogy alig tudják őket elhelyezni. Szálloda kéne ide, nagyon kéne.

PERJÉSI SÁNDOR református lelkész

Tulajdonképpen azt szeretném, ha engem itt úgy tekintenének, mint aki
jóban és rosszban, nehézségben, küzdelmekben, erőfeszítésekben mellettük állok.
Az ő örömük az én örömöm. És ebben volt részünk az utóbbi húsz évben. Ilyen
fejlődésre egyetlen történelem sem emlékezik. Amikor idejöttem, a város utcái
csak kockakövesek voltak, az emberek alacsony, nádtetős házakban éltek. Mind-
ez már a múlté. Emeletes házak, széles betonozott utak jellemzik Mezőtúrt.
Ugrásszerűen fejlődő mezőgazdasági és ipari üzemek adnak kényelmes munka-
lehetőségeket a cselédsorsú emberek utódainak. És ebből a munkából ma már
én is kivehetem a részemet, mint a Hazafias Népfront vezetőségének tagja. Hoz-
zájárulok a tervek elkészítéséhez, az ifjúság hazafias neveléséhez. Hirdetem:
csak békében lehet ilyen szép Mezőtúr, hisz csak ekkor találják meg az emberek
munkájuk gyümölcsét. Nemcsak jelképesen, hanem szó szerint igaz ez. Egy
tucat kiskertgazdaság létesítésében segédkeztem, úgy, hogy szülőfalumból, Rá-
kóczifalváról gyümölcsfákat hozattam és közösen ültettük el azokat az atyafi-
akkal. Sokszor mondtam: ha másért nem, hát a gyümölcsfák ültetéséért meg-
becsülik a papot. Vicc ez persze. De ültetni, teremteni mindig nagy dolog volt
és lesz is.

A tervek már megvannak, úgy tudom arra, amit hiányolok, nevezetesen:
egy városiasabb városközpont kialakítását.
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Hitvallásom: ha az ember elégedett, akkor a legalkotóképesebb. így hát
a legszebb elképzelések sem érnek sokat elégedett emberek nélkül.

NAGY ISTVANNÉ házigondozónő

Nekem tetszik a város, megszoktam és megszerettem. Ha kell, társadalmi
munkát is vállalok érte. Kapálunk, szépítgetjük a parkokat. Nem hiányzik in-
nen, csak egy új bölcsőde, meg egy óvoda. Üj házasok vagyunk, s építkezés előtt
állunk. Ha most végleg gyökeret eresztünk, nem csábíthat minket innen el sen-
kisem, semmisem.

RACZ SÁNDOR előrajzoló

Bennszülött vagyok. Amikor az emberek jobbra-balra szaladgáltak, én nem
mentem sehová. Pedig mehettem volna, csábítottak, de maradtam. S ha eluta-
zunk is valahová a feleségemmel, akkor is mindig nagyon várjuk, hogy hazaér-
jünk. Jó munkalehetőség van most itt, a fiam, ő is itt dolgozik a téglagyárban.
Heten vagyunk testvérek, itt van mindegyik. Hatvankettőben építkeztünk OTP-
kölcsönnel, még van egy kis adósságunk. Harmincvalahányezer.

Legfőbb bánatom, nincs a városnak egy strandja. Évekkel ezelőtt találtak
ugyan meleg vizet, de hogy hova lett az a víz, nem tudom. Mindenfelé hallja
az ember, hogy Nagyszénáson milyen jó fürdő van, Endrődön és Keviben is,
pedig hát kisebb város, mint a miénk! És itt nincs. Elpárolgott volna a víz, vagy
kiszáradt a föld, vagy mi?

BALOGH ZOLTÁNNÉ munkaügyi előadó

Itt születtem, de amikor férjhez mentem, elkerültem Kunszentmártqnba,
aztán laktunk Kecskeméten is, végül úgy alakult, hogy ismét hazakerültem.
Itt volt a család, a testvérek, a szülők. Vágytunk is haza. Valahogy mindig csak
haza, haza. Erősebb volt ez az erő mindennél. Fejlesztjük a várost, ez örven-
detes dolog. Csak szerintem sokba kerül. Ügy érzem, nagyon sok dolgozó akár
három kommunista műszakot is vállal városáért, és ha kell, szívesen rendezzük,
szépítgetjük, tatarozzuk akár társadalmi munkában is, — de valahogy mindig
úgy adódik, hogy jön egy szervezés, aztán újra felforgatják, feltúrják, vagy ép-
pen összerombolják, amit megcsináltunk. Én nem értem! Mért kell később csi-
nálni olyasmit, amit annakelőtte kellett volna végrehajtani? De más is akad
az én „listámon". Nem is tudom, hány ezer fát ültettünk már el, de mert nem
szervezte meg senki, hogy locsolják, kezeljék is őket, bizony tönkrementek. Hát
hiába adtuk, amit adtunk? Van örömöm, nem is titkolom. És mégis inkább pa-
naszkodom. Ilyen az ember. Szívesebben panaszkodik, mint dicsekszik. Van egy
fiam, hétvégeken el-eljár szórakozni. Pontosabban el-elmegy, de este 8—9 körül
már haza is jön azzal, hogy itt vagyok, elég volt. Vannak klubok a városban,
ott is a munkahelyén, de valahogy szerintem ezek sem úgy működnek, ahogy
kellene. Nem találja fel magát a fiam bennük. Ö benne lenne a hiba?

HERMECZ ZSIGMOND áruforgalmi előadó

Rövidre fogva azt mondhatom, jól érzem magam itt Mezőtúron. Jártam én
már hasonló jellegű mezővárosokban másutt is, de itt még a levegő is otthono-
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sabb, barátságosabb. És itt a Berettyó is. Ha valamit tennem kéne, mert módpm
nyílna rá. mindenekelőtt a Berettyó és a Körös adta lehetőséget használnám ki
jobban. Kis üdülőközponttá alakítanám, ahol telket lehetne venni, hétvégi házat
emelni, napozni, csónakázni.

DR. FERENCZI JÓZSEF, a főiskola igazgatóhelyettese

Mezőtúrinak lenni: hagyományt teremteni és hagyományt ápolni. Aki pedig
— mint jómagam is — nem itt született, hanem bevándorló, véleményem szerint
részt vállalhat ebből, ezekből a feladatokból. De ehhez feltétlenül szükséges,
hogy befogadják, elfogadják a távolról érkezőt. Csak így érezhet közösséget
a túriakkal és alakulhat ő is azzá. Én ideérkezésemkor egy nyitott várossal talál-
koztam, amelynek ablakai, ajtai állandóan tárva vannak a közeledő előtt. Ami
a szellemi, az új iránti fogékonyságot, nyíltságot is jelenti. Persze nem úgy, hogy
közben a múltat feledve, feltételek nélkül elfogadnak mindent. A kritika nagyon
is kemény, emlékszem milyen keményen bírálták a feladatainak meg nem felelő
felsőfokú technikumot. Meg is változtattuk az oktatás formáját, az igényekhez
próbáltuk igazítani. És sikerült is kialakítani a mostani főiskola alapjait. Nem
volt könnyű, azt hiszem ekkor éreztem itt először: milyen nehéz dolog terem-
teni, újat alkotni. Sokan együtt tanultunk a diákokkal, persze mi éjszakánként.
Sokan kijártunk a városba, hogy ne teremtsünk két szomszédvárat, hanem a
várossal együtt, közösen jussunk előre. Igyekeznünk kellett, hogy ne „ . . . kö-
zépiskolai fokon..." tanítsunk és ne csak jó mezőgazdasági gépészeket, hanem
falvakban lakó és ott eredményesen dolgozó értelmiséget, akik a kulturális élet
irányítói is lehetnek. Iskolánk tehát művelődési centrum is, ahová szívesen vár-
juk a település valamennyi érdeklődő lakóját. És ez nem szólam, a gyakorlat
áll bizonyítékként e mögött. Persze elsősorban szakmai fejlődés szolgálatába
kell szegődnünk. Nemzetközi kapcsolataink elismertek, az országon belül is
centrummá vált a város, illetve a főiskola. A megyén belül, mint iskolavárosnak,
főiskolai városnak immár tekintélyünk is van. Mindez már felelősség, a mind-
ebben való részvétel már mezőtúriság is.

Nagyszerű terveink vannak. Perspektívát, távlatot nyújtanak, mégsem is-
merik őket a városban élők, nem válik mindennapjaink részévé, több fórumot
kellene a tervek ismertetésére találni. Ha jobban ismernék, többen tudnának
az elképzelésekről, akkor talán nagyobb lenne az önzetlen erőfeszítés. Fontosnak
érzem a város nagyobb tisztaságát. Igaz, ez formai dolog, de a formák változá-
sában, a tartalom megváltozása is bennefoglaltatik. Ide sorolnám valamennyi
mozi, a kiállítóterem stb. tisztaságát, rendezettségét.

Szeretném, ha a megkezdetteket többen fejeznénk be, mint ahányan el-
kezdtük.

DERECSKÉI SÁNDOR munkaügyi előadó

Szeretnék valami találót mondani, hogy miért is érzem magam mezőtúri-
nak. De hát olyan nehéz megmagyarázni, amit sokszor csak érez az ember.
Pedig joggal mondhatom, hogy mezőtúri vagyok. Én a pénzt píznek ismerem,
a lovat lúnak. Az itteni nyelv zamatát ott érzem a számban. Harmincöt évet
éltem már itt le. Voltam kéthetet Nógrádban, ahol nehezen akartak megszokni
bennünket, de nekem meg az ottaniak voltak szokatlanok, mikor hallottam,
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hogy az anyám helyett anyómót mondtak. Persze a környezet alakítja az em-
bert, és könnyen megszokja az idegen dolgokat is. Két hét múltán, mikor haza-
jöttünk, észre sem vettük, hogy mi is anyómót ejtettünk. Ránk is szóltak egye-
sek, hogy mit vacakolunk, mikor azt nem is úgy mondják. Hát nem csuda dolog,
hogy ennyire nyelvében él az ember?

Mint városi polgár hiányolom, hogy a lakótelepek mellől elmaradnak a ját-
szóterek, pedig rengeteg a gyerek, egy-egy lépcsőházban 15—20 is akad, és hány
lépcsőház van egy lakótelepen? Aztán meg lehet kissé bizarrnak tartják, egyszer
már hivatalosan is felvetettem, de azóta sincs foganatja, kellene egy városi
illemhely, magyarul vécé. Mezőtúron a járókelő, ha úgy hozza, problémáját
csak úgy tudja megoldani, ha bemegy a cukrászdába egy fél kávéra. Ha ugyan
nincs ismerőse a közelben. Mondjuk ez az, ami bosszant.

SZUCSANYI GYORGYNÉ adminisztrátor

A megszokás nagy hatalom. Én e hatalom „birtokában" élek. Mit mond-
jak mást?

KISS' KALMAN gyáregységvezető

Csak egy éve élek itt családommal Mezőtúron. Ma még sok minden a volt
környezetemhez, Martfűhöz húz, főképp az emlékeim. De úgy érzem, nem lesz
nehéz hozzáilleszkednem új környezetemhez. Hallottam arról, hogy milyen zárt
az itt élő emberek világa. Lehet, hogy így volt hajdanán, de ma ennek nyomát
sem tapasztalom. Ami engem rövid ittlétem alatt meglepett, s ezen javítani kel-
lene mindenekelőtt: a városon belül milyen nehézkes, mondhatnám azt is, rossz
a közlekedés. Az egyik városrészből átjutni a másikba, igen körülményes. Bő-
víteni kellene az autóbusz-hálózatot, hogy az egyes vonalak jobban átfogják
a város egészét.

SZŐKE KALMANNÉ titkárnő

Ha most volnék fiatal, talán elmennék máshová. Oda, ahol nagyobbak a
lehetőségek, mint itt, szülővárosomban. Hogy mi hiányzik? Táncos szórakozásra
én már nem gondolok, vagy ehhez hasonlóra. Inkább a színházra, és más műve-
lődési lehetőségekre. Vegyük csak a színházat. Ha bérletet vált az ember, eljár-
hat, de ha nem olyanok a körülményei, hogy megválthassa bérletét, mert előre
nem tudja, hogy a bérletes előadás estéjén szabad lesz-e, akkor bizony könnyen
kívüL-eked a színházterem ajtaján. Bérlet nélkül nem tud jegyhez jutni az ember.
Ha rám volna bízva, először is ezen változtatnék, s aztán építetnék egy új gőz-
fürdőt. Ügy tudom, a mostanit bezárták, pedig nagyon sok idős ember járna el,
s nagyon sok lakos is, hisz igen sok helyen nincs még a lakásban fürdőszoba.

HEGEDŐS LÁSZLÓ plébános

Mezőtúrinak érzem magam, idevalók az én híveim is, nagyon szeretem őket.
Magam is tapasztalom, hogy az utóbbi időben sok minden épült ebben a város-
ban. De a csatornahálózat korszerűtlen még, a közúthálózatot modernizálni kel-
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lene, s nagy szükség volna Mezőtúrnak szociális létesítményekre is. De ami a
legfőbb, a közömbösséget kellene leküzdeni. Mert nemcsak a vallási dolgok iránt
közömbösek, hanem nagyon sok minden más iránt is. Kellene, hogy az emberek
szociálisabb érzésűek legyenek. Többet kellene törődniük a közösség dolgaival.
A mi kapcsolatunk nagyon jó a város vezetőivel, minden újév napján elme-
gyünk a tanácshoz a város öt lelkészével, boldog új esztendőt kívánunk, és olyan-
kor kedvesen elbeszélgetünk a tanácselnökkel, ő beszámol a város fejlődéséről,
a tervekről, és viszonzásképpen mi is elmondjuk gondjainkat, örömeinket.

GERLÉI LÁSZLÓ műszaki vezető

Engem a katonaság hozott össze a várossal. Itt szolgáltam katonaidőmet,
s aztán ide nősültem. A beilleszkedés szerintem egyéniség kérdése, attól függ,
ki hogy formálja az életét. Hogyan tud bekapcsolódni a közösség életébe. Ami
azt illeti, hogy mit kellene tenni Mezőtúrral, én úgy érzem, 600 éves elmaradást
kell behozni. Művelődési ház, sportcsarnok, jó utak és így tovább. Aztán itt
a lakáskérdés is. Bár az utóbbi időben korántsem olyan gond, építkezünk mi,
kérem.

SAVELLA ZOLTÁN szakközépiskolás

Cibakházán is jól éreztem magam, de itt Túron ismerkedtem meg igazán
az együtténeklés igazi gyönyörűségével. Tulajdonképpen ez hozott közel a város-
hoz, az ittlakókhoz. A dalok miatt lett második hazám a város. Ez persze nem
azt jelenti, hogy csupán dalolni jöttem én ide. Talán ezért be sem fogadtak vol-
na. Fel sem tudnám sorolni az iskolai megbízatásaimat. Tanulmányt írok a nagy-
múltú gimnázium 450 éves fennállására. Sajnos, én már akkor, két év múlva
nem leszek itt, de megőrzőm e falak, a tanárok, diáktársaim, a berettyóparti
órák feledhetetlen, egy életen végigkísérő emlékét.

Nemrég még azt szerettem volna, hogy több gyakorlat legyen az iskolában,
hisz bennünket mint érettségizett szakmunkásokat fogadnak majd leendő mun-
kahelyünkön. Most inkább azt kívánom, hogy a meglévő gyakorlatunkat inten-
zívebben tudjuk kihasználni. Jó volna, ha mi is dolgozhatnánk •—• még diák-
korunkban is — komolyabb berendezéseken, mert aztán kint, az életben már
késő lesz próbálkozni.

ID. CSIKÓS SÁNDOR nyugdíjas

Nekem a munkát jelenti Mezőtúr.. . kicsi gyerekkoromban lettem kanász-
gyerek, utána ugye mint kisbéres, úgy szerepeltem. Szóval tanyasi cselédember
voltam, ha szabad így mondani... Végül kilenszázhuszonötben a fiúdiákott-
honba kerültem, így lettem hivatalsegéd. Azóta itt vagyok. Láttam én felnőni
a mostani vezetőktől kezdve a mostani szegényemberig mindenkit. A kezem
alatt is nevelődtek. Takarítottam utánuk, meg fűtöttem nekik... Volt, akinek
be is fűtöttem . . . ha valami nagyobb disznóságot csinált. De örültem is velük,
ha úgy sikerült valami, ahogy akarták. Szerettek... Nem mondom, vannak
felnőtt barátaim is, de az más, mert tudja, a gyerek, az szeret a legtisztábban.
A felnőttek mindig a múltat idézik, a kicsik meg inkább a jövőt...
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Mezőtúr régi kubikosváros. És mégis ázik a házak oldala a belvíztől... ott
a Ságvári úton is, ahol lakom. No, ez zavar engem. No meg az sem valami szemet
gyönyörködtető, hogy gondozatlanok a csatornák is. És mindez egy kubikos-
városban . . .

Szeretem az ittenieket, de mégis nagyon jó lenne még egyszer együtt lakni
a fiammal. Így még Nagykőrösre is elköltöznék hozzá. Persze nem hagynám
el a várost, csak ott élnék, aztán rendszeresen visszajönnék, mert ki tudja miért,
de ez a föld vonz engem...

DR. SIMON GYULA kórházfőorvos

Aki az orvosi esküt leteszi, pontosabban szólva gyógyítani szegődött, nem
tesz különbséget dunántúli vagy tiszántúli ember között, mindig mindenkor a
beteget látja, akin — mint a költőnek verset írni, a festőnek komponálni, a poli-
tikusnak népet szolgálni — segítenie kell, akit meg kell gyógyítania. Dunántúlról
jöttem ide, más emberek, de nem idegenek közé. Befogadtak és én elfogadtam
az ittenieket. Gyógyítok és ők szeretnek. Ez a szeretet elég nekem, hogy ittma-
radjak, hogy küzdj ek a betegeimért.

Szebb és jobb kórházat szeretnék, ami még csak távoli elképzelés, mond-
hatni álom, de reményteljes ébrenlét után következik majd be, és ebben biztos
vagyok.

Teljes emberi életre törekszem, amire itt lehetősége van minden dol-
gozónak.

T. SZŰCS LAJOS nyugdíjas kubikos

A fejlődést, azt szeretem i t t . . . emlékszem, amikor még eljártunk innen
talicskával, ásóval, lapáttal. Hetekre mentünk, az életem mind odavót addig...
39-től 62-ig jártam el. De semmim se vót, csak a két karom. Ezzel birtam kenye-
ret adni a családnak. Keserves idők vótak. Tudja, hogy szerettünk vóna mi is
több időt tölteni itthon? . .. hajaj . . . szinte húzott haza erőszakkal a honvágy.
Mindig erősebb és erősebb lett. Az utóbbi időben persze már gyakrabban haza-
jártam, meg is fogadtam, hogy én már itt akarok maradni. És ha lehet, csak
nagyon kevés időre megyek el innen... ha lehet el se mennék már.. . így va-
gyok én túri ember... Szóval ott tartottam, hogy a fejlődést szeretem. Szinte
évek alatt nőtt ki a város, vannak már gyárak, ahová a gyerekeim is járnak
tanulni. Ott dolgoznak majd . . . Aztán jobb már a kereseti lehetőség.. . jobb
ruhába járok . . . van rendes élelem. Rendes a nyugdíj. Ez nekem a fejlődés. Ez
nekem a város. Változtatni? Az embereken változtatnék leginkább... Tudja,
régen is volt itt italos ember bőven, de mostanában még több is akad, Igaz,
kocsma nem olyan sok van, mégis sokan nem birnak magukkal. Látszik is raj-
tuk, a munkájukon. Aludni járnak be, akár a tsz-be, akár a gyárba. Nem érzik,
hogy az az övék, a sajátjukon lazsálnak. Ezt kellene valahogyan megszüntetni...
de hát ki tudja, hogy kell ezt. . .

ÜLKEI ISTVÁN gépészmérnök

Azt mondják, hogy a kun ember egy kicsit keményfejű. Sokszor már nem
tudja, min vitatkozik, de nem enged. Ez a makacsság engem vonz. Sok „előre-
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vivő" van ugyanis ebben a konokságban. Erre is lehet építeni terveket. Jó lenne,
ha legalább néhány dologban sikerülne elérni az országos színvonalat. Az ipar-
ban nem biztos, hogy sikerül, de a mezőgazdasági termelésben a gazdaságok
élvonalban vannak. A mezőtúri embernek azonban jóval nehezebb a talajviszo-
nyok miatt, mert kemény, nehezen művelhető földet kaptak, de ők még a föld-
nél is keményebbek. Szívósak, nem adják fel a harcot soha. Talán a természettel
vívott évszázados küzdelem magyarázza makacsságukat. Aki megtanult valamit
is az életből, az értheti: jó ilyen emberek között dolgozni. Ragad ez az optimiz-
musnak is nevezhető keményfejűség. Az igény megvan itt a többre, a jobbra.
Ezért gyorsabb városiasodásra lenne szükség . . . , ehhez pedig több pénzre. Re-
ményt kelt ugyan az a vízmű, amit most építenek, de kellene sok lakás is, hisz
nagyon nagy a várost környező tanyavilág. No meg sok egyszobás, földes lakást
kellene felszámolni még mindig. Egyszóval több lakótelepre lenne szükség, ez
pedig csatornázással jár. A gáz bevezetését pedig már alig lehet halogatni. Fon-
tos lenne még egy áruház is, ez a mostani jól ellátott ugyan, de kicsi. Sokan
eljárnak vásárolni. Aztán . . . várjon csak . . . a tisztaság . . . a magánlakások
körül nincs is semmi baj, de a belvárosban, a közutakon már más a helyzet.
Aztán... egy nagyobb parkunk van, az Erzsébet-liget. Nagyon poros a levegő,
de ha több növényt ültetnének, ezzel sem lenne gond. Ez persze azért van így,
mert nincs ipari háttere a városnak. Ügy is mondhatnám: az előző városi veze-
tőségnek két óriási bűne volt. Az egyik, hogy az AFIT, amelyik itt kezdett,
az most Túrkevén van: a másik, az a Talajjavító, ami most Szentesen van,
ugyancsak itt kezdett. Mindkettőt elengedték innen, mert féltek, hogy nem lesz
a mezőgazdaságban munkaerő. Nem tudtak előre gondolkodni. Ma ki kell mon-
dani, hogy ezek elhamarkodott, megalapozatlan döntések voltak... Sok leány-
vállalat nem itt, hanem máshol adózik. Ez alól csak a téglagyár kivétel. És hogy
a pénz elmegy innen, hiányzik a város fejlesztési alapja. Pedig ebből lehetne itt
építeni. Mindezt azért mondom, mert szerintem az imént felsoroltak kellenek
a szocialista életformához, na meg a szocialista nagyvállalat versenyképességé-
hez is. Hiába szeretnénk jobb, versenyképesebb terméket készíteni, ha a munká-
sok álmosak, mert nincs busz, korán kell kelniük. Fáradtak, mert sokat kell
utazni, messzire kell menni bevásárolni, sőt, erre napokat kell fordítani. Gyor-
san hozzáteszem, a változtatásban már én is részt akarok venni, mint mezőtúri.
Nem szeretnék kilógóan élni. Prokruszthesz ágyát eddig nem akartam említeni.
Ha az ember az ágyból valahol kilóg, vagy a fejét vagy a lábát levágják. Nem
a csonkítástól félek, inkább talajt akarok fogni. És erre ez a kemény mezőtúri
talaj nagyon jó: megtartja az embert.

BARNA GÁBOR fazekas

Tulajdonképpen én elköltöztem a városból. Ez persze nem jelenti azt, hogy
nem vagyok idevalósi. Nem is tudnám tagadni, hisz ha valaki ránéz a munkám-
ra, láthatja: Mezőtúron tanultam a mesterségemet. Itt van a fatüzelésű kemen-
cém, a félig kész műhelyem, és itt vannak, akik örökül hagyták rám a mestersé-
get. Ezzel együtt a múlt ismeretét. A minták és a formák ugyanis őrzik a sze-
gények örömét, magát a történelmet. Ennél többet alig kaphat az ember a szülő-
városától. Ez a sok ajándék, ennek megtartása, művelése és továbbadása jelenti
számomra a mezőtúriságot. A városhoz tartozás egyébként helyhezkötődést nem
jelent.

Föl kellene ébredni egy kicsit. Nem lenne szabad elaltatni a hagyományokat
— úgy gondolom. Itt van például a régi, sőt, ősrégi gimnázium, amelyben művé-
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szék, tudósok nevelődtek, — most szakközépiskola. Nem az utóbbi ellen, hanem
az előbbi mellett protestálok én. Aztán többször éreztem, láttam már, hogy ha
valaki el akart kezdeni valamit, akkor az rendszerint akadályokba ütközött.
Ezeket az akadályokat kellene lerombolni. Azért is mentem el, lehet, hogy ez
gyávaság, de máshol gyorsabb, könnyebb megteremteni az önállóságot. Itt szür-
küléshez vezet az út. így, tisztes távolból meg tudom valósítani magam, és meg
tudom őrizni, amit rám bíztak. Tudom, ezek kemény szavak, annál is inkább,
mert két év óta elkezdődött valami... lehet, hogy ezt a valamit a közelgő évfor-
dulónak köszönhetjük... de akkor is igaz, amit elmondtam. Jó lenne, ha az
évforduló múltával nem állna meg az élet ismét. Rendszeresebbé kellene tenni
a fazekas kongresszusokat, a túri vásárt és mindazt, ami a hely sajátja. Ki kell
tágítani a világot a mezőtúriak előtt... ezt mindenre értem.

GONDA FERENC kubikos

Az a mondás, hogy a túri bicskás . . . már nem igen állja meg a helyét, a mai
időben már barátságosak a népek. Ez azért is van, mert jobb a megélhetés. Ma
már nem kell attól tartani, hogy nem jut végig az ember a verekedéstől az ut-
cán. Tudja, a lányok miatt kaptak össze régebben. A felső városból, nemigen
tudtak elmenni az alsóba, meg fordítva . . . de hát hol van ez már. . . Azért én
mégis azt mondom, hogy ez is Túr, meg az is az volt. Az emberekben benne van
még a virtus, de már máshogyan. Igyekszik valamit megmutatni... Itt van
például a főiskola . . . ismerősöm gyereke jár oda... elején nagyon gyengén
tanult. Most viszont egyre jobban. Könnyebb lett a feje. Értheti, nem ment ez
magátul... Szóval megmutatta a gyerek, így van ez most. Ez lett a virtysból
és jó, hogy ez lett belőle.

PAPP JÁNOS tanácselnök

A mezőtúri embert az évszázados harcok keménnyé, akaratossá formálták.
Ha felenged, melegszívű, barátságos, rokon- és vendégszerető. Hogy mit változ-
tatnék, erre úgy vélem, egy emberöltő kevés, a változást nem elsősorban a léte-
sítményekben képzelem el, holott ezek nagyon szükségesek. Köztudott, hogy
Mezőtűr iskolaváros, hagyománya az 1530-as évekre nyúlik vissza, egészen a
református gimnázium alapításáig. Ma főiskolája van, középiskolái, szakközép-
iskolái, művelődési intézményei. Az iskolaváros jellegének azonban még jobban
meg kellene látszódnia az emberek magatartásában, cselekvésében. Az iskolák,
munkahelyek közösségi embert alakító szerepe meghatározó lehet, ezt kevésnek
érzem. Az itt élők nem kis része ma könnyen megbékél helyzetével. Ezeknek az
embereknek az életkörülményeiben alig felmérhető az a változás, ami a városé-
ban 33 éve bekövetkezett. Igényesebbek lehetnének önmagukhoz és környeze-
tükhöz. Mire gondolok? A közművelődés ma olyan lehetőséget biztosít a mező-
túriaknak, amelyet ezt megelőzően sohasem. Az érdeklődés megvan — nem rosz-
szabb, mint másutt — de a gyorsabb ütemű haladás — a hátrányt csakis így
tudjuk ledolgozni — ma elengedhetetlen. A másik lakóháza, a munkahelye —
egyszóval környezetével szemben úgy váljék igényesebbé, kritikusabbá, hogy
ennek érdekében önmaga tegyen legtöbbet. Ez szerintem óriási változást hozhat
mindenütt.
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Nincs tíz éve annak, amikor még a város vezetőinek legnagyobb gondja az
volt, hogy munkát tudjanak biztosítani az itt élőknek, s ma munkaerőhiány
van. Jó lenne a közeljövőben elérni — nem csupán a munkaerőhiány megszün-
tetése miatt —, hogy az eljáró dolgozók száma csökkenjen.

Ennek összetevő okaiban változást kell elérni. Jó lenne a mezőtúriakban
egy olyanfajta magatartást tartósan fenntartani és emelni, hogy itt élni, tanulni,
dolgozni felemelő dolog. S ez ne csupán érzés legyen, hanem cselekvésben ölt-
sön testet.

A válaszokat rögzítette: Gulyás Ferenc—Kardos Ernő—Zentai Zoltán.

Város az ezredfordulón
Ha a kívülálló szemével nézzük egy város átépülésének folyamatát, néha érthe-
tetlen és megmagyarázhatatlan folyamatoknak vagyunk tanúi. Amikor egy adott
helyen elkezdődik egy építkezés és a környezettől idegen szintszámú, formájú
elhelyezésű épület kezd kinőni a földből, a nem szakmabeli idegenkedve és sok
esetben alaptalan apátiával fogadja az építményt. Ez az átlag városlakóban ad-
dig tart, amíg a környezet többi eleme is mellé nem épül, a városrész új arcu-
lata ki nem alakul az új utcákkal, terekkel, parkokkal, parkolókkal együtt. Az
épület, majd az épületegyüttesek a város meglévő szerkezetének szerves részei
lesznek, használatra veszik a városlakók és egy idő elmúltával a város meg-
szokott képeivé (sok esetben jellemző képeivé) válnak.

Egy városközpont átalakításánál nemcsak a fizikai környezetnek kell meg-
változnia, hanem az emberek, a használók, az építtetők, a városi társadalom
szemléletének is. Például egy meglévő tömb belső területeinek átvágásával és
„gyalogos forgalom keresztülvezetésével új szerkezeti rendszer keletkezik. Űj
helyzet teremtődik a város területén, melyet másképpen kell használni. A város-
központokban igényként jelentkezik a társadalmi tevékenységek kifejlesztéséhez
szükséges kommunikációs zónák kialakítása. Ezek rendszerint a kevésbé kihasz-
nált, nyilvánosság elől elzárt udvarok, belsőudvarok, tömbbelsők felszabadítá-
sával, területeinek egyesítésével és megfelelő építészeti, kertészeti kialakításával
jönnek létre. (Lásd műemlékben gazdag városmaggal bíró városok.) Teljes
mértékben bontandó és átépülő területek esetében ezt tervszerűen ki lehet ala-
kítani. Megmaradó és felújítandó területeknél, melyek csak részben kerülnek
átépítésre, pótlásra, ott a meglévő szerkezetben kell felkutatni ezeket a lehető-
ségeket.

Mezőtúr városközpontjának tervezésekor mind a két adottság fennállt. Rész-
ben adott nyomvonalon, részben teljesen átépülő városrészeken újonnan kellett
ezt a közösségi zónát kialakítani.

Problémaként jelentkezik az új szolgáltató intézmények elhelyezése a vá-
rosközpontban. Egy reprezentatív üzlet, egy étterem, vendéglő, egy szolgáltató
egység mindenképpen központképző elem. A városközpontban való elhelyezése
azonban (a magasabb telekárak, a terület kisajátítása és szanálása miatt) aka-
dályokba ütközik. Mindenképpen növeli a beruházás költségét. Legtöbb esetben
a beruházás „elvándorol" a központból és perifériális helyen valósul meg (még
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