XCIII. évfolyam 15. szám

Városi közéleti lap

2021. július 30.

Megjelenik kéthetente

Ingyenes

A következõ megálló: a Városháza!
Egy júliusi napon, a szokásostól
eltérõen nem csupán a várost
vezette Herczeg Zsolt polgármester
úr, hanem az új, hófehér, elektromos kisbuszt is- tele vidám, erdei
táboros ovis gyermekkel és kísérõikkel. A Mezõtúr nevezetességeirõl
mesélõ „idegenvezetõt” figyelve a
gyerekek rácsodálkozhattak szülõvárosuk látványos épületeire és
helyszíneire- épp úgy, mint a tervek szerint õsztõl, a tesztüzem
után teszik majd az ideérkezõ turisták és az itt élõ kalandozni vágyók.
A városnézõ kisbuszok szerte az
országban töretlen népszerûségnek
örvendenek és mivel sok települé-

sen megtalálhatóak, kifejezetten
keresik a város felfedezésének ezen
módját a turisták. A kisbusz a
„Mezõtúri Városháza és kapcsolódó
kulturális vonzerõk komplex
turisztikai fejlesztése” elnevezésû
pá lyá zat
kereté ben
kerü lt
beszerzésre, ahol további értékes
elemek is szerepelnek. Az elnyert
pályázat segítségével a Városházában interaktív várostörténeti
kiállítás épül, emellett megújul a
Városháza szomszédságában található Kikötõ is.
Kakuk Móni

A Kossuth Lajos utcában folytatódik
a kerékpárút-építés
A Kálvin teret követõen a
Kossuth Lajos utcában is elkezdõdtek a kerékpárút-építés kivitelezési
munkálatai.
A beruházás Túrkeve irányából
indul és szakaszosan zajlik, melynek pontos ütemérõl a kivitelezõ
folyamatosan tájékoztatja az ott élõ
lakosokat. A nyomvonal mentén
sajnos több fát el kell távolítani, de
egyeztetve a kivitelezõvel és a szakemberekkel sikerült elérni, hogy
csak az elengedhetetlenül szükséges helyeken történjen meg a fakivágás. A kivágott fákból szociális
tûzifa támogatást biztosítunk a
rászoruló családoknak. A város zöldítése céljából a kerékpárút-építés
során eltávolított fák helyett két-

szer annyit fogunk ültetni az elkövetkezendõ egy évben, továbbá
fontos megemlíteni, hogy a
Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet
elõtt található 60-80 éves kocsányos tölgyek nem kerülnek kivágásra.
A gépkocsibejárók az elõkészítõ
munkálatok során felbontásra
kerülnek, de a kivitelezõ a munkanap végére biztosítja az udvarra
történõ ki-és bejárási lehetõséget.
A jövõben forgalmi fennakadásokra lehet számítani az érintett
útszakaszon, amiért szíves türelmüket és megértésüket kérem.

Részletes programok a 12. oldalon!

Információ: www.mkskft.hu
TÚRI KUPA UTCAI FUTÓVERSENY www.turikupa.hu
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Sajtótájékoztató a várost érintõ legfontosabb döntésekrõl
2021.07.20-án Herczeg Zsolt polgármester úr és Szûcs Dániel alpolgármester úr sajtótájékoztatót tartott, hogy összefoglalják az elmúlt
testületi ülések döntéseit.
Herczeg Zsolt elmondta, a közétkezetés tekintetében az Önkormányzat egy nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárást indított el. Ez azért
volt indokolt, mert az állami normatív finanszírozáshoz, 2019-ben
jelentõs, több, mint 50 millió Ft
saját
forrást
kellett
az
Önkormányzatnak biztosítania.
(2020. év a Covid19 járvány miatt
ilyen szempontból rendhagyó volt,
így a közétkeztetés költségeinek
áttekintése folyamán nem vették
alapul.) A számokból kitûnt, hogy
érdemes felmérni a piaci viszonyokat továbbá célravezetõ lehet a
külsõ szolgáltatókkal történõ
együttmûködés feltételeit megvizsgálni.
Herczeg Zsolt felelevenítette,
hogy 2021.06.20-án Botyánszky
János díjat adtak át Tiba Mihályné
Iványi Veronikának példamutató
emberségéért, az Üzenet napja
alkalmából szervezett városi rendezvényen.
Fontos közelmúltbeli változás
továbbá, hogy Dr. Csellár Zsuzsanna gyermekorvosként június
30-ig látta el a praxisában lévõ gyermekek gyógyítását. A munkáját
2021. július 1. és augusztus 31.
között két helyettesítõ orvos Dr.
Kondász Andrea Ildikó és Dr. Mile
Ágota látja el. Szeptember 1-tõl várhatóan új gyermekorvos tölti be a
praxist Dr. Nagy Erika személyében.
Képviselõ-testületi ülés megtartására 2021-ben elõször, június
24-én kerülhetett sor. Az elsõ alkalom során, a TEKE frakció módosító indítványt nyújtott be az ülés
napirendi pontjának megváltoztatásával kapcsolatban. A TEKE képviselõi a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri döntésekrõl
kívántak bõvebb információkat
kapni, mivel véleményük szerint
sem õket, sem a város lakosságát
nem tájékoztatta megfelelõen a polgármester. Ezzel szemben a FideszKDNP képviselõi úgy vélték, hogy a
tájékoztatás a polgármester részérõl folyamatos volt, mind az online
térben mind a helyi újságban és a
televízióban, ezért nem támogatták
a módosító indítványt. Mivel nem
sikerült a témában megállapodni, a
június 24-i képviselõ-testületi ülés

elmaradt.
A június 29-i képviselõ-testületi
ülésen a testület tagjai egyhangúlag
elfogadták a napirendet.
Az elsõ téma a Tiszamenti
Regionális Vízmûvek Zrt. 2020-as
évi beszámolója volt, amit a FideszKDNP képviselõi elfogadtak, a
TEKE képviselõi ellenben nem
fogadtak el. Herczeg Zsolt elmondta, az ivóvíz ellátás folyamatosan
biztosított, vízhiány nem volt az
elmúlt években. Az üzemeltetõ
hozzátette, hogy a rendelkezésre
álló ivóvíz mennyisége jelenleg elegendõ, de nem megnyugtató, ezért
szükségesnek tartják, hogy egy
használaton kívüli 400 köbméteres
térszíni víztározó felújításával a
tároló kapacitást növeljék. Ennek a
terveztetése elkezdõdött. További
technológiai felújításokra is szükség van, amit a jövõben pályázati
forrás segítségével szeretnének
megvalósítani. A szennyvízágazattal kapcsolatos problémák megoldására irányuló szennyezés csökkentési ütemterv elkészült. Az
ütemtervben foglaltak szerint mind
az üzemeltetõnek, mind a tulajdonos önkormányzatnak vannak feladatai, melyek megvalósításával
lehet javítani a kibocsájtott tisztított
szennyvíz minõségén.
A Regáléban élõ mezõtúriak számára örömhír, hogy hamarosan
befejezõdhet a gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat építése, ami
több, mint 30 millió Ft-ból valósulhat meg. Tudnivaló, hogy tavasszal
a Széchenyi István utcában is kicserélték a nyomóvezetéket, mely az
üzemeltetés biztonságát szolgálja.
Ezeket a beruházásokat az önkormányzat a szolgáltatótól kapott
bérleti díjból finanszírozza.
Bizakodásra
ad
okot
a
Vidékfejlesztési Program pályázati
felhívására kiírt külterületi helyi
közutak fejlesztésérõl szóló pályázat.
Az Önkormányzat számára fontos a holtágaknál lévõ utak állapota
és minõsége, ezért törekednek ezek
felújítására.
A beruházás mind a város lakói,
mind a turisztikai szempontok
miatt kiemelten fontos. A Túrtõiholtág esetében két helyszínt érint
a pályázat.Az egyik a Földhídhoz
vezetõ út, mely 750 m hosszban
kaphat aszfaltburkolatot, valamint
a Matula-házakhoz vezetõ út,
melyet a tervek szerint 250 m
hosszban látnának el útalappal. A

pályázatban szerepel még a Hercegasszony Birtokhoz vezetõ út
aszfaltburkolattal történõ megerõsítése 1300 m hosszban.
A harmadik helyszín a Vakotazug, ahol 2,7 km hosszban épülne
útalap, a Zsibó Horgásztó felé vezetõ út kavicsos javítása és kátyúzása,
valamint a holtágat elérve, a holtág
mellett vezetõ út útalappal történõ
ellátása valósulhatna meg.
Az önkormányzat sikeresen
pályázott a csapadékcsatorna-hálózat fejlesztésére. A projekt jelentõsen javíthat a korábbi vízelvezetési
problémákon, így például a
Tulipán, Dob, Andrássy és
Damjanich utcákban is gyorsabbá
válhat a csapadékvizek lefolyása. A
beruházás során megvalósulhat a
zárt csatorna cseréje a piaccsarnoktól a strand irányába majd ezt követõen az Akasztó ér medrének egészen a Földvári útig tartó szakaszának betonelemekkel történõ burkolása.
A projekt összértéke 290 millió
forint, mely 100% támogatási intenzitású így nem szükséges hozzá
önkormányzati önerõt biztosítani.
A július 12-i képviselõ-testületi

alezredes úr kiemelte, hogy a 2020as évben a vonulások száma kis
mértékben emelkedett. Az elõzõ
esztendõben a rendkívül csapadékos idõjárás többször megnehezítette a mezõtúriak életét. Szûcs
Dániel felidézte, volt olyan nyári
nap, melyen körülbelül 40 perc
alatt esett le 100 mm esõ, amit a
csapadékvíz-elvezetõ rendszer nem
tudott elvezetni, és szivattyúkra
volt szükség. Alpolgármester úr
elmondta: ekkor hatalmas feladat
hárult a mezõtúri tûzoltókra is.
Elismeréssel beszélt állhatatos,
hatékony és bátor hozzáállásukról.
Jelenleg a tûzoltólaktanya tetõszerkezetének megújulása van folyamatban. Ennek a beruházásnak a
végén a laktanya teljes körû renoválása fejezõdik be.
Szûcs Dániel kifejtette, hogy a
legutóbbi képviselõ-testületi ülésen
felmerült a Péteri Károly utca forgalmi rendjének megváltoztatása,
az új lakópark, üzletsor és parkolók
építésének okán. A beruházó, a
képviselõk és a kivitelezõ a helyszínen fognak egyeztetni errõl a közeljövõben.
Sokak érdeklõdése kíséri a szín-

ülés fontos témája volt a Fóti utcában megépülõ idõsek napközi otthona, melyhez 166 millió forint
pályázati forrást nyert az önkormányzat. Az elõzetes kalkulációk
szerint a fejlesztési hitelkeretbõl
további 53 millió forintot szükséges
hozzátenni az elnyert támogatáshoz. A képviselõ-testület egyhangúlag támogatta a beruházás megvalósítását.
Szûcs Dániel alpolgármester a
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a
Mezõtúri
Hivatásos
Tûzoltó
parancsnokság beszámolt a 2020-as
évi tevékenységérõl, amelyet szintén egyhangúlag fogadott el a képviselõ-testület. Ádám Tibor tûzoltó

házterem várva-várt felújítását és a
mozi megnyitását.
A közbeszerzési eljárás elsõ körben nem járt sikerrel, mert túl sok
önerõt
kellett
volna
az
Önkormányzatnak biztosítani a
mozi kialakításához. Második körben újra kiírásra került a közbeszerzési eljárás, amiben szerepel
többek között a korszerû 3D mozi
kialakítása, valamint egy teljesen
felújított színházterem, új színpaddal, székekkel, fény-és hangtechnikával. Szûcs Dániel elmondta: szeretné, ha a mozit minél hamarabb
birtokba vehetné a mezõtúri lakosság.
Kakuk Móni
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Lakossági tájékoztató
kutak engedélyezési eljárásáról
Törvényi elõírás, hogy a 2018.
január 01. elõtt engedély nélkül
vagy engedélytõl eltérõen épült
kutakra fennmaradási engedélyt
kell kérni. Ennek hiányában vízgazdálkodási bírság szabható ki.
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítõ,
aki a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást kérelmezi és az
engedély megadásának feltételei
fennállnak.
A kérelem benyújtásának
módosított határideje:
2023. december 31.
A települési önkormányzat jegyzõjének engedélye szükséges olyan
kút (fúrt, ásott, vert) létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a
következõ feltételeket együttesen
teljesíti:

- a kút helye nem érint: vízbázist,
távlati vízbázist, illetve ezek belsõ-,
vagy külsõ védõidomát, védõterületét
- nem érint rétegvizet, kizárólag
talajvíz vízkészlet felhasználásával
üzemel
- legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétel esetén
- házi- vagy háztartási vízigény
kielégítésére használják
- nem gazdasági célú a vízfelhasználás
Fontos: Csak azok a kutak engedélyezése tartozik jegyzõi hatáskörbe, melynek talpmélysége nem
haladja meg a 34 métert. Egyéb
esetben a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyezõ hatóság.
Mi a teendõ az engedélyezéssel
kapcsolatosan?
- Fel kell keresni Mezõtúr Város

Önkormányzata Városüzemeltetési
Osztályát (I. emelet 22-es iroda). Itt
egy kérelmet kell benyújtani. Ezt
egy adatlap kitöltésével lehet megtenni, melyben a személyi adatokon kívül rögzíteni kell a kút elhelyezkedésével, kialakításával kapcsolatos adatokat. A kitöltéssel
kapcsolatosan részletes tájékoztatást adunk. Fontos: az engedélyezési eljárás illetékmentes!
- A kérelemben nyilatkozni kell,
hogy a benne szereplõ kútadatok a
valóságnak megfelelnek. Fontos:
Ilyen nyilatkozatot csak olyan személy tehet, aki az Országos Képzési
Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú felsõ vagy középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez
tartozó tantárgyi képzés és vizsga a
kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történõ elsajátítását
igazolja. Fontos: Meglévõ kút enge-

délyezése esetében a nyilatkozó
szakembernek nem kell azonosnak
lenni a kútfúrást ténylegesen elvégzõ személlyel.
- Csatolni kell a kút felülvizsgáló
szakember végzettségét igazoló
bizonyítvány másolatát.
- Meglévõ kút esetében csatolni
kell a kútfej kialakításáról készített
fényképet.
- A kitöltött nyomtatványokat
Mezõtúr Város Önkormányzata
Városüzemeltetési Osztályán (I.
emelet 22-es iroda) lehet leadni.
Ügyfélfogadás idõpontja:
Hétfõ, Szerda 8:00-12:00 és
13:00-16:00, Csütörtök: 13.00
-16.00; Péntek: 8.00-12.00
Telefonos elérhetõség: 56/ 551908; 30/1740-785
Városüzemeltetési Osztály

Egy nap fekete-fehérben: (nem olyan) Régi idõk fotótechnikái
Az utóbbi egy évtizedben szinte
teljesen eltûntek a hagyományos
filmre készített, papírra nagyított
fotók, maga az évszázados technika
is feledésbe merül. Ezen a napon
szeretnénk megmutatni azoknak,
akik már csak a digitális fotózással
találkoztak, hogy milyen volt használat közben egy fotólabor, hogyan
készültek a fekete-fehér képek.
Azokat, akik pedig dolgoztak még
ezekkel az eljárásokkal, egy kis

nosztalgiázásra hívjuk, elevenítsék
fel ezeket az emlékeket és készítsenek egy szép képet. Kétféle módon
készíthetnek nagyított képet:
1. Hozhatnak be a régi feketefehér negatívjaik közül olyat,
melyet szeretnének nagyítatni.
2. Helyben, az ideiglenesen
kialakított fényképészmûhelyben
készíthetnek portrét vagy saját géppel, vagy a múzeum gépeivel, illetve a múzeum körül külsõ felvétele-

ket. Fekete - fehér filmet tudunk
biztosítani. A fotólabort és a fényképészsarkot az Impro Fotóklub
segítségével rendezzük be a Túri
Fazekas Múzeum kiállító épületében. A program alatt a fényképezés
múltját bemutató kis kiállítás is
megtekinthetõ lesz. A programon
egyszerre 4-5 személy tud dolgozni, ezért a beosztás miatt elõzetes
bejelentkezés szükséges. A bejelentkezéskor kérjük, hogy hagyják

meg valamely elérhetõségüket. A
program augusztus 14-én (szombaton), 10-17 óráig tart.
Bejelentkezni hétköznap 8-17
óra között lehet: Túri Fazekas
Múzeum,
Mezõtúr,
BajcsyZsilinszky E. út 41.
Tel: 0656/350-174,
E-mail: fazekasmuzeum@gmail.
com
Pusztai Zsolt

Honvéd Kadét sikerek a Mezõtúri Református Kollégiumban

Ünnepélyes keretek között díjazták a legjobban teljesítõ kadétokat
és intézményeket a Honvédelmi
Sportszövetség által szervezett
Airsoft Lövészversenyt és Honvéd
Kadét Kupát követõen. A kadétoknak és az instruktoroknak Dr.
Simicskó István, a Honvédelmi

Sport-szövetség elnöke, Dr. Sticz
László vezérõrnagy, a Magyar
Honvédség
Parancsnoksága
Haderõtervezési Csoportfõnökség
csoportfõnöke, Dr. Nébald György,
a HS alelnöke és Dr. Boldizsár
Gábor ezredes, a Honvédelmi
Minisztérium
Okt atási,

Tudományszervezõ és Kulturális
Fõosztályának vezetõje adta át a
megérdemelt díjakat a Hadik Hotel
dísztermében. Diákjaink nagyszerû
eredményeképpen iskolánk összesítésben a legeredményesebb iskola lett, ezzel maga mögé utasítva
mind a 85 partneriskolát, ahol
Honvéd Kadét képzés folyik.
A nagyszerû eredmények mellé
iskolánk a Magyar Honvédség
Parancsnokának, Dr. RuszinSzendi Romulusz vezérõrnagynak
a különdíját is megkapta.
Airsoft Lövészverseny legjobbjai
lettek, leány kategóriában 2.hely:
Lapu Fanni, fiú kategóriában 2.
hely: Tóth Imre. Intézmény kategóriában 1.hely: Mezõtúri Református
Kollégium, Mezõtúr, a Honvéd
Kadét Kupa legjobbjai lettek: leány

kategóriában: 1.hely: Kerek Angéla
Fruzsina /Mezõtúri Református
Kollégium, 3.hely: Szabó Daniella /
Mezõtúri Református Kollégium/,
fiú kategóriában: 1.hely: Herczeg
Róbert /Mezõtúri Református
Kollégium/, Intézmény kategóriában: 1.hely: Mezõtúri Református
Kollégium, Mezõtúr. Szintén nagy
büszkeség, hogy a Béri Balogh
Ádám középiskolai ösztöndíjat,
melyet az országban a Kadétok
közül a jó tanulmányi eredményt
elért diákok vehették át, 7 diákunk
megkapta. Ez azért is nagy jelentõségû eredmény, mert országos
szinten mindösszesen 100 diák
részesült ebben az ösztöndíjban.
Szívbõl gratulálunk a diákoknak
és felkészítõiknek!
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Egy online verseny tapasztalatai
Kaán Károly XXIX. Országos Természet-és Környezetismereti Verseny

A verseny 2020/2021. tanévi
kiírásának megfelelõen minden
megyében a tervezett március eleji
határidõig a szokásos módon sikerült megrendezni az iskolai,
Budapesten a kerületi fordulókat.
Ebben az évben a versenyen való
indulás fontos feltétele volt az iskolai regisztráció a megújult honlapunkon. A járvány helyzet miatt
azonban az Országos Kaán Károly
Versenybizottság a megyei és az
országos fordulókat már online formában tudta csak megrendezni.
A megyei/budapesti fordulón
601 versenyzõ adhatott számot felkészültségérõl.
A lebonyolításában szakmai
partnereink Márkus Zsolt és Veres
Miklós a Számítástechnikai és
Automatizálási
Kutatóintézet
eLearning Osztályának munkatársai voltak.
Az online lebonyolítás alapfeltétele, hogy a versenyzõk saját, jól
mûködõ email címmel rendelkezzenek. Ez azonban nem jelentett
gondot, mert az iskolában ebben az
idõben már digitális oktatásban vett
részt minden tanuló.
A versenyre való felkészülésben
a versenybizottság úgy próbált segíteni, hogy ingyenesen elérhetõvé
tette a több mint 200 oldalas Tanári
segédanyagot, amely többek között
tartalmazta az elõzõ évek iskolai,
megyei és országos feladatait is.
Alkalmazkodva az online lebonyolításhoz az új honlapunkon
olyan tankocka feladatok is elérhetõk voltak, amelyek digitálisan formában tudták segíteni a versenyzõk minél alaposabb felkészülését.
Az április 23-ai megyei online
forduló elõtt egy próbaverseny
során a versenyzõk megismerkedhettek a lebonyolítással kapcsolatos technika háttérrel és kipróbál-

hatták a verseny során várható feladattípusokat.
Az országos döntõbe minden
megyébõl a legjobb eredményt
elért 5. és 6. osztályos versenyzõ is
bejutott, Budapestrõl 4 ötödikes és
4 hatodikos tanuló kapott lehetõséget. Egy kivétellel minden megyei
gyõztes részt kívánt venni az országos megméretetésen.
A visszalépõ helyén a megyei
fordulókon a legkisebb különbséggel kiesõ, többszörös holtverseny
után lemaradt versenyzõ vehetett
részt. Összesen tehát negyvenhatan
szereztek jogosultságot az országos
döntõben való indulásra.
Ebben az évben visszatértünk
ahhoz a régi lebonyolítási rendhez,
amikor külön kategóriában versenyezhettek a ötödik és hatodik osztályosok.
A május 28-ai országos döntõn a
feladatlapok megoldása mellett a
versenyzõknek lehetõsége volt 5
perces kiselõadás keretében bemutatni saját lakóhelyük vagy tágabb
környezetük természeti értékeit is.
Többen a szakköri munkájukról
vagy saját megfigyeléseikrõl készítettek bemutatót. A kiselõadásokról
videó felvétel készült, a kapcsolódó
diaképek szinkronizálását az informatikusok készítették el.
Az országos versenyre való felkészülésben a versenybizottság több
oldalú szakmai segítséget nyújtott a
versenyzõknek és felkészítõ tanáraiknak. Elektronikus levélben
elküldtük a kiselõadás részletes
szakmai- és technika szempontsorait.
Május 5-én online google meetes konferencia keretében beszéltük
meg az országos fordulóval kapcsolatos kérdéseket. A versenyzõk számára a lebonyolítással kapcsolatban ajánlásokat fogalmaztunk meg.

A megbeszélésen részt vettek a versenybizottság tagjai és az informatikus kollégák is. Lehetõség volt
arra, hogy a szakemberek válaszoljanak a felkészítõ tanárok és versenyzõk kérdéseire.
Az országos döntõ ünnepélyes
megnyitóval kezdõdött. Mezõtúri
elnökség tagjai Herczeg Zsolt polgármester, Mihalina László református lelkészelnök, Égerné Tamás
Annamária a Református Kollégium
fõigazgatója, Majoros Gergely
középiskolai igazgató a versenybizottság tagja és Dr. Krizsán Józsefné
a versenybizottság titkára köszöntötték a verseny minden versenyzõjét és a felkészítõ tanárokat.
Pontban 9 órakor a virtuális
terepgyakorlattal kezdõdött a
döntõ. A Vanek Ákos által szerkesztett több mint fél órás filmösszeállítás a Körös-Maros Nemzeti Park
Körösvölgyi Állatparkjába és a
nemzeti park számos helyszínére,
többek között a Sterbetz István
Túzokvédelmi Látogatóközpontba
kalauzolta el a döntõ versenyzõit. A
terepgyakorlaton hosszasan megcsodálhattuk Körömi Krisztina
Látogatóközpont vezetõ remek
ismertetõit.
A másik terepgyakorlati helyszín
a Szarvasi Arborétum volt. Ahol Dr.
Hanyecz Katalin igazgató szakavatott vezetésével bepillanthattunk az
arborétum csodálatos világába.
Megtekinthettük az Arborétum
elmúlt idõszakban kialakított legújabb helyszíneit.
A terepfilm nézése közben a diákok jegyzeteket készíthettek, amelyet a feladatok megoldása során
használhattak. Hasonlóan, mint az
eredeti élõ verseny során is tehették
korábban.
Ezután a terepgyakorlathoz kapcsolódó 30 pontos feladatot és a
kiírásban megadott anyagból összeállított 100 pontos feladatokat kellett megoldaniuk.
A megyei fordulóban megismert
eLearning feladatok mellett néhány
új feladattípussal is meg kellett birkózniuk a versenyzõ gyerekeknek.
Az öttagú zsûri, miközben a gyerekek a feladatokat oldották meg,
megnézte a beküldött kiselõadásról
készült filmeket és a korábban közreadott szempontok alapján értékelte az elkészült kiselõadásokat.
A kiselõadások többsége remekül sikerült, sokszínûen mutatta be
a természet számos csodáját.

Különösen magas pontszámot azok
a produkciók kaptak, amelyekben
megjelent a saját kutatás, annak
élvezetes, magával ragadó elõadásmódban történõ bemutatása.
A feladatok megoldására 90 perc
állt a versenyzõk rendelkezésére.
Ezt követõen minden versenyzõ
lehetõséget kapott arra, hogy a
eredményeit alaposan megtekintse.
Amennyiben a feladatok megoldása
után a felkészítõ tanárok a számítógépes értékelés valamelyik elemével nem értettek egyet, észrevételeiket tehették meg a versenybizottság felé. Az eredményhirdetésre az
észrevételek kiértékelése és a kiselõadások eredményeinek összesítése után május 31-én hétfõn délután ünnepélyes keretek között
került sor.
A versenybizottság online konferencia keretében értékelte a versenyt. Az eredmények azt mutatják, hogy járványhelyzet miatti
nehézségek ellenére sikerült jól
felkészülni az országos döntõre. Az
ötödikesek átlag teljesítménye 75%os volt, a gyõztes 95%-os teljesítményt ért el. A hatodikos gyõztes
kimagasló eredménye 99%-os volt a
130 pontból 129 pontot ért el. Az
évfolyam átlagos teljesítménye 82%
volt. Ezek az eredmények dicsérik a
felkészítõ tanárok remek munkáját
is.
Az eredmények, a feladatok,
valamint a verseny terepfilmje és a
legjobb kiselõadások megtekinthetõek a verseny új honlapján:
https://kaankarolyverseny.hu/.
A felkészítõ tanároktól és a versenyzõk gyerekektõl ezután versennyel kapcsolatos véleményeket
kértünk. Ezeket a véleményeket
szeretnénk felhasználni az új versenykiírás
készítése
során.
Mindnyájan abban bízunk, hogy a
jövõ évi jubileumi 30. Kaán Károly
Versenyt már a megszokott formájában
tudjuk
megrendezni
Mezõtúron.
Az idei verseny részvevõi megküldték a fényképeiket, hogy az
újság hasábjain viszont láthassuk a
gyõzteseket.
Bódis Bertalan a Kaán Károly
Versenybizottság
szakmai vezetõje, a zsûri elnöke
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A Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ KN Kft. oldala
Strandolási kisokos!

Sokunk örömlére beköszöntött
végre a nagy meleg és kánikulai
nyári napok száma is jelentõsen
megnövekedett. Ennek megfelelõen, sokan szeretnék a Mezõtúri
Strandfürdõ medencéiben megtalálni a felfrissülést jelentõ hûsítést,
éppen ezért nem árt néhány egyszerû szabályt figyelembe venni, hogy
senkit ne érjen baj a vizek mellett,
és valóban a kikapcsolódásról szólhasson a fürdés.
A kisgyermekek pancsolására
kialakított medence területét bababarát résznek minõsítettük, ennek
megfelelõen felnõttek nem feküdhetnek a gyermekmedencébe valamint a pancsoló medence környékén dohányozni szigorúan tilos! A
strand területén dohányozni egyébként is csak az arra kijelölt helyen
szabad. A gyógyvizes medence a
többi medencéktõl eltérõen töltõürítõ technológiával van felszerelve,
ami azt jelenti, hogy a reggeli feltöl-

tés után fertõtlenítõ anyagok használata nélkül a nap végén leereszt-

jük, ezért gyermekeink egészségének megóvásához kérjük, tartsák be
az alábbi törvényi elõírást: 14 év
alatti gyermekek a gyógyvizes
medencét csak orvosi rendelvényre
vegyék igénybe, így az pl. pancsolásra, úszásoktatásra nem alkalmas!
Saját higiéniás egészségünk megõrzése érdekében fürdõzés, medencehasználat elõtt és után valamint a

mosdók használata után zuhanyozzunk le meleg vízzel és használjuk

a lábmosót. A strand-, és gyermekmedencékbe, valamint az úszómedencék hosszanti oldaláról a
medencékbe beleugrálni tilos, ezért
a vízbe ugrálni csak a rajtkõrõl szabad. A medencébe ugrás elõtt mindig gyõzõdjünk meg arról, hogy
nem veszélyeztetünk-e ezzel valakit. Az úszáshoz a megfelelõ sávot
válasszuk, lehetõleg ne azt, ahol

szédítõ karcsapásokkal tempózik
egy gyorsúszó. A sávelválasztó
kötélzetbe kapaszkodni, és a kötélen hintázni, ráülni tilos és életveszélyes! Kifejezetten kérjük a kedves vendégeinket, hogy a medencékben kerüljék az étel és italfogyasztását valamint mindig fürdésre alkalmas ruházatban menjenek a
vízbe.
Mezõtúri Városi Strandfürdõnben
reggel 9-tõl este 7-ig tartó nyitva
tartással és délután 4 órától kedvezményes belépési lehetõségekkel
továbbra is várjuk vendégeinket .
Sokat tehetünk magunkért és környezetünkért, ha odafigyelünk a
fentebb leírt szabályokra, amelyek a
biztonságunkra és egészségünkre
vonatkoznak, és saját érdekünk
betartani azokat, hogy önfeledten
élvezhessük a nyár hátralevõ részét.

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
A külterületi nyaraló övezetekhez
kihelyezett és a nyaralótulajdonosok számára fenntartott hulladék
gyûjtõ konténerekbõl 2021. 07.21-én
115 konténerürítés történt, ami az
eddigi takarítások történetében
ismét rekord mennyiségnek számít.

Ez kb. 14 tonna hulladékot jelent,
amit az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. szemetes
autója az Intézményellátó Kft. munkatársainak segítségével szállított el
a hulladéklerakó helyrõl.

Júliusban és augusztusban az
Eon Hungária Zrt. munkatársai
meghatározott ütemterv szerint
folyamatos gallyazási munkálatokat végeznek Mezõtúron. A hatályos jogszabályok alapján az elektromos vezetékek biztonsági öveze-

tébe nyúló növényzetet az ingatlan
tulajdonosának/bérlõjének kellene
rendszeresen eltávolítania, és ha ez
valamilyen okból nem történik
meg, akkor a szolgáltató köteles
elvégezni a biztonságot veszélyez-

A Közösségi Házban büfé kiadó üzemeltetésre.
Bõvebb infó: Bordács László ügyvezetõ
0620 243-5807, ig@mkskft.hu

tetõ gallyazási munkálatokat.
Ennek következtében Társaságunk
munkatársai júliusban az utak és
járdák mellõl 60 m3-nyi levágott
ágat és gallyat szedtek össze és
szállítottak el.
A Mezõtúr-Szarvas között közlekedõ komp augusztusban reggel
6:00 és este 18:00 között igény szerint közlekedik. Délben 12:00 –
12:30 között a szolgáltatás szünetel.
Közfoglalkoztatási program keretében folytattuk Mezõtúr rossz állapotú járdaszakaszainak felújítását,
így ebben a hónapban a XV. út.,
Pacsirta út és a Sugár út járdáinak
166 méteres szakasza került javításra.
Sok kisgyermekes család látogatja naponta városi játszótereinket,
fontos számunkra, hogy napi rendszerességgel takarítsuk és a játékok
állapotát is leellenõrizzük.

központi
email
címünkön
(intezmenyellato@mturiellato.hu)
vagy a központi telefonszámunkon.
(0656350037).
Kérjük fokozottan ügyeljenek a
játszótéren elhelyezett eszközök,
berendezési tárgyak épségére!
Köszönjük!

Segédmunkás munkakörben,
kompüzemeltetési feladatokra valamint kisegítõ takarító munkavállalók jelentkezését várjuk fényképes
önéletrajzzal az intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail címen, vagy
telefonon a 0656350037-es telefonszámon.

Ezúton is kérjük Önöket, amenynyiben rendellenességet illetve
hibát tapasztalnak, jelentsék be azt

Kövessen minket a facebookon is:
https://www.facebook.com/M.I.I.KN.Kft
(Képek, meghívók, friss információk)
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Három csodás nap Északnyugat-Magyarországon
A Covid járvány a Henry Dunant
Nyugdíjas Klub kirándulásának
szervezését is áttette a virtuális
térbe. A helyszín kiválasztása is
internetes javaslattétellel történt.
Végül a Kapuvár, Fertõd, Sopron,
Kõszeg,
Keszthely,
Tapolca,
Hegyestû három napos kirándulás
lett a befutó. A járvány miatt az
idõpont is módosult, májusról júniusra. Ezután kezdõdött a szervezés
érdemi része. Klubvezetõnk pályázatot nyújtott be Mezõtúr Város
Önkormányzatához
támogatás
kérésére. Nagy örömünkre most is
pozitív elbírálásban részesülhetett
nyugdíjas klubunk, melyet ezúton
is tisztelettel megköszönünk. Végre
elérkezett a járványügyi korlátozások oldása, és a nyár is. Ilyenkor
legjobb szabadban lenni, kirándulni, világot látni. Klubtagok és külsõ
jelentkezõk részérõl is óriási volt az
érdeklõdés, így az elõzetesen lefoglalt buszt nagyobbra kellett cserélni. De ez az év semmiben sem
ugyanaz, mint az elõzõk. A védettségi igazolványon kívül különbözõ
regisztrációs lapok, nyilatkozatok a
szálláshoz, szinte naponta egyeztetés a látnivalók helyszíneivel, hisz
folyamatos volt a változás.
Elérkezett a kirándulás napja. A
meteorológiai jelentés kánikulai
napokat jósolt, aminek kevésbé
örültünk. Nem csüggedtünk, azzal
vigasztaltuk magunkat, hogy esõs
idõben sokkal rosszabb lenne.
Elindultunk a Nagyalföldrõl a
Kisalföldre, hazánk északnyugati
csücskébe. A busz kényelmes, klímás volt, rutinos buszvezetõvel.
Klubvezetõnk – Gellért Edit – a
három nap programjának szervezése mellett kimagasló felkészültséggel ismertette velünk a látnivalókat.
A Dunán áthaladva már egyre
sûrûsödõ széltornyok sokasága

vegyült a dimbes-dombos messzeségbe. Elsõként Kapuvár szobrait és
a Szent Anna templomot néztük
meg. A”magyar Versailles”-nek
nevezett legnagyobb és legimpozánsabb fõúri barokk stílusú kastélyt csodáltuk meg Fertõdön.
Esterházy „Fényes” Miklós életmûvét, aki az uralkodói udvarokhoz
mért rezidenciát hozott létre. Most
mi is a „tükrök utcájában” lépdeltünk, ahol udvari karnagya Joseph
Haydn volt, s kastélyában Mária
Teréziától Goethe személyéig a kor
híres emberei megfordultak. Már

delelõn járt a nap, amikor a történelem egy darabkáját képezõ
Páneurópai piknik emlékhelyére
érkezve felidéztük az 1989-es eseményeket. Ahol szembe jön a történelem, ahol cipõnk alatt vezet a
Borostyánkõ-út – csakis a kékfrankos városa. Megérkeztünk szálláshelyünkre, majd a frissítõ zuhany
után helyi idegenvezetõvel (mivel
ez kötelezõ) kezdtünk ismerkedni a
várossal. A hûség városa – Civitas
Fidelissima – címmel büszkélkedõ
Sopront napokig lehetne csodálni,
hiszen hazánk második mûemlékekben leggazdagabb települése.
Klubvezetõnk Sopron történelmi
emlékeirõl, gazdag kultúrájáról sok
érdekes információval egészítette ki
az építészeti remekeket rejtõ város
látnivalóit. Emblematikus jelképé-

tõl, a 64 méterre magasodó
Tûztoronytól néhány lépésre a
szent helyek templomai hívogattak
bennünket. Az egyik legérdekesebb
a Kecske-templom, melyben
országgyûléseket, koronázást is tartottak. A Domonkos templom két
tornyával egyedüli a városban.
Elsétáltunk a Várkörúton a legendás Széchenyi térre, a kultikus filmek forgatási helyére, ahol egykor
a Két-pék tó volt, a Liszt Ferenc
Konferencia Központhoz, a Petõfi
nevét viselõ szecessziós színház
épülethez. A vacsorát a belváros
kellemes teraszos éttermében
fogyasztottuk, kicsit megpihenve
visszasétáltunk a kollégiumi szálláshelyünkre. Másnap helyünkbe
jött a városnézõ kisvonat, így
kényelmesen folytattuk soproni felfedezõ utunkat. Lépten nyomon
szûk utcácskák, árkádos átjárók
idézték a múltat. Európa második
leghosszabb terén – a Deák téren
zakatolt kis vonatunk, ahonnan a
kristálytiszta levegõjû Lõvérekbe
mentünk. Majd utaztunk tovább
Sopronhorpácsra, a 12. századi
Árpádkort idézõ temploma után,
hazánk egyik leggyönyörûbb és
leghangulatosabb középkori városába – Kõszegre vettük az irányt. Az
Alpok lábánál elterülõ kis város
fõtéri torkolatában méltóságteljesen magasodik a Jézus Szíve plébánia-templom. Lélegzetelállító kívülbelül a templom, egy kis ékszerdoboz a város. Kiránduló csapatunk a
szokatlan melegben hûsítõ finom
fagyival frissült a Jurisics tér mûemlékeinek bûvöletében. Második
szálláshelyünk a Balaton partján –
Keszthelyen volt, ahova klubvezetõnk helyünkbe hozatta a vacsorát.
A következõ nap már a Festetics
kastély várt bennünket fõúri pompájával, kiállításaival, a Balaton

fõvárosának tartott Keszthely sétálóutcájával. Lenyûgözött mindenkit
a sok évszázaddal ezelõtt élt emberek gyönyörû építészeti munkája a
Magyarok Nagyasszonya gótikus
templomában tett látogatással. A
finom ebédet már a tapolcai medence „fõvárosában” Tapolcán fogyasztottuk a megkapó látványt nyújtó
Malomtó
szomszédságában.
Felüdítõ sétát tettünk a szomorú
füzek övezte tóparton a régi vízimalom, hatalmas kereke hátterével
fotózkodva. Immár harmadik napja
csodáltuk hazánk gyönyörû tájait,
de a hazafelé vezetõ úton még a
Balaton-felvidék lenyûgözõ geológiai képzõdményét – a gigantikus
bazaltorgonákat látni akartuk. A
Káli-medence impozáns õrszeme
tetejére lépcsõkön feljutva vettünk
búcsút a Balaton csillogó víztükrétõl, a tanúhegyek sziluettjétõl
kirándulásunk végén. Örök élmény
a kirándulás, amiért kortól függetlenül érdemes kimozdulni. Minden
elismerésünk csapatunk tagjainak a
kitartásért, érdeklõdésért, klubvezetõnknek a sok-sok szervezésért,
idegenvezetésért, a gyönyörû élményért. Önkormányzatunknak, Polgármester Úrnak köszönjük, hogy
ebben az évben is finanszírozási
támogatást nyújtott, amivel megvalósíthattuk
kirándulásunkat.
Megtapasztaltuk, hogy kétféle
ember létezik - az egyik: aki szeretne Kapuvárra, Fertõdre, Sopronba,
Sopronhorpácsra, Kõszegre, Keszthelyre, Tapolcára, Hegyestûre eljutni, a másik pedig: aki mielõbb viszsza akar térni ezekre a helyekre. Az
utóbbiak mi vagyunk: a 40 éves
Henry Dunant Nyugdíjas Klub tagjai.
Bányainé Nagy Mária
Henry Dunant Nyugdíjas Klub
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TÁJÉKOZTATÁS!
Tisztelt Mezõtúriak!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2021. augusztus 14-én szombaton,
újra megrendezésre kerül a Túri Kupa Utcai Futóverseny, majd az azt
követõ napon, augusztus 15-én vasárnap a hagyományos Túri Vásár.
Mindkét rendezvény helyszíne városunk fõutcája, a Dózsa György út
lesz, valamint a Bajcsy Zsilinszky út egy része, amely korábban is
helyet adott a programoknak.
Mint ahogyan a 2011. év elõtt történt, a programok lebonyolításához most
is szükséges a fõút, a Dózsa György út, valamint a Bajcsy Zsilinszky út
egy részének lezárása.
A lezárás idõtartama 2021. augusztus 14-én (szombat) 13.00 órától
augusztus 16-án (hétfõ) hajnal 05.00 óráig tart.
Ezen idõszak magába foglalja a rendezvények megtartását, a
Vásár területének elhagyását és a szemét összeszedését is.
A FÕÚT LEZÁRÁSA AZ ALÁBBI CSOMÓPONTOKBAN TÖRTÉNIK:
1. Puskin út - Kürt út csomópont,
2. Bajcsy-Zs. út - Ifjúsági Ltp. feltáró út csatlakozásában,
3. Földvári út - I. út- piac csomópontban,
4. Petõfi S.- Vásár út csomópont,
5. Bajcsy-Zs. út - Damjanich út csomópont,
6. Damjanich út - Fürdõ út- Bajcsy-Zs. út csomópont,
7. Petõfi S. út - Bajcsy-Zs. út csomópont,
8. Zrínyi út - Szabadság tér csomópont,
9. Wesselényi út - Szabadság tér csomópont,
10. Könyves K. út - Dózsa Gy. út csomópont,
11. Magyar út - Dózsa Gy út csomópont,
12. Búza utca - Dózsa Gy. út csomópont,
13. Csokonai út- Dózsa Gy út csomópont,
14. Hunyadi út- Dózsa Gy út csomópont,
15. Stromfeld A. út- Dózsa Gy út csomópont
16. Rákóczi út - Garibaldi út csomópont,
17. Dózsa Gy. út - Kossuth út - Pétery Károly út csomópont.
A lezárási pontok és a lezárás idõtartama megegyezik a 2011. év elõtti
idõszak gyakorlatával.
A rendezvények sikeres megvalósítása érdekében tisztelettel kérjük
belátó, szíves türelmüket és megértésüket!
A fõszervezõ Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
nevében:
Tisztelettel:
Bordács László
ügyvezetõ

Álláshirdetés
A Túri Vásár útzárási feladatainak ellátására munkatársakat keresünk.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 06-30-975-0072
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arTúr Fesztivál - Túri Vásár
2021. augusztus 10. - Kedd
KÖZÖSSÉGI HÁZ
17:00 - arTúr Fesztivál megnyitó
17:10 - „Colorful” kiállítás megnyitó (Csorba Ibolya, Fazekas Anna,
Fazekas Flóra - festmény, grafika, fotó)

KATOLIKUS TEMPLOM

17:00 - Vivace Kamarakórus hangversenye

FESZTIVÁL SZÍNPAD
16:30 - Álomút Zenekar
19:00 - László Attila
22:00 - PIRAMIS

2021. augusztus 14. - Szombat

TÚRI FAZEKAS MÚZEUM
18:30 - Lodzsi Live set - Bán Lõrinc
20:30 - Lázár tesók

14:00 - BELVÁROS - TÚRI KUPA UTCAI FUTÓVERSENY
www.turikupa.hu

2021. augusztus 11. - Szerda
BELVÁROSI REFROMÁTUS TEMPLOM
17:00 - Nagy János orgonahangversenye

BELVÁROSI REFORMÁTUS TEMPLOM
18:30 - Dalvarázs Együttes hangvesenye

TÚRI FAZEKAS MÚZEUM
17:15 - Billédi Viktória és Bán Lõrinc zenés mûsora
19:00 - FOLKtissimo
20:30 - arTúr kertmozi - Nagypapa hadmûvelet (amerikai vígjáték, 2020)

FESZTIVÁL SZÍNPAD
16:00 - Retroleum Zenekar
19:30 - Dallos Bogi
22:00 - ESTI KORNÉL

2021. augusztus 12. - Csütörtök
KÖZÖSSÉGI HÁZ
18:00 - Sose halok meg? - Az elsõ 75
(zenés kabarés könyvbemutató KOLTAI RÓBERT és Gaál Ildikó)
TÚRI FAZEKAS MÚZEUM
17:00 - Interaktív kalóz mesekoncert
19:00 Csimota Gyermekzenekar
Közben: 16:30tól Mesekert játszóház,
kézmûves foglakozás Zoltán Emesével és Bihary Kamillával
20:30 arTúr kertmozi - Állati jó kekszek (családi, kaland, vígjáték, animáció)

2021. augusztus 13. - Péntek
TÚRI FAZEKAS MÚZEUM
18:00 - Vágó Bernadett
18:35 - Veréb Tamás

TÚRI VÁSÁR - 2021. augusztus 15.
10:00
11:30
12:45

13:45
14:20
15:00
16:00
17:10
17:40
18:15
20:00
21:45

- Apacuka Zenekar
- Buch Tibor
- Polgármesteri köszöntõ
- Házassági évfordulósok köszöntése
- Fõzõverseny eredményhirdetése
- Reni Zumba Dance
- Dalma Dance Club
- Szandi
- PTE Brass
- Sweet Dance mazsorett csoport Mezõtúr
- Rony
- Bestiák - Miss Bee
- GESZTI BEST OF
- Tûzijáték

Újabb sikereket értek el a mezõtúri kungfusok
indult, hogy kvalifikációszerezzen
a
Kung-Fu/Wushu
Magyar
Bajnokságra.

Július 3-án ismét a Mezõtúri
WingChun Kung Fu Harcmûvészeti
Sportegyesület versenyzõiért izgulhattunk.
A Martonvásári Sportcsarnokban
került megrendezésre a 2021. évi
Kungfu/
Wushu
Országos
Bajnokság II. fordulója, mind küzdelmi, mind pedig a formagyakorlat kategóriában.
A Mezõtúri WingChun Kung Fu
Harcmûvészeti Sportegyesület képviseletében 18 versenyzõ és 3 bíró
utazott a verseny helyszínére, ahol
az elõkészületek és hivatalos megnyitó után kezdetét vette a megmérettetés. Ebben a fordulóban 21
sportegyesület 123 versenyzõje

A versenyek három páston kerültek lebonyolításra. A mi teljes
figyelmünk a 1-es és a 2-as pástra
összpontosult, ahol ugyanis a mi
versenyzõink mutatták be tudásukat WingChun formagyakorlat és
küzdelem (qingda, sanda) kategóriában.
Az 3-as páston a Tradicionális
Külsõerõ és a fegyveres formagyakorlatoké volt a fõszerep.
Formagyakorlatban 17 fõ, küzdelemben pedig 1 fõ képviselte a helyi
sportegyesületet, 22 nevezéssel.
A nap végére az alábbi eredmények születtek:
Formagyakorlat:
Csípõ Nimród YongChun pusztakéz gyerek fiú I. hely
Szeleczki Csaba YongChun pusztakéz gyerek fiú II. hely

Mihályi Dávid YongChun pusztakéz gyerek fiú III. hely
Hodos Áron YongChun pusztakéz gyerek fiú IV. hely
Barna Liliána YongChun pusztakéz gyerek lány I. hely
Szeleczki Boglárka YongChun
pusztakéz gyerek lány II. hely
Cseh Andrea YongChun pusztakéz gyerek lány III. hely
Ecsedi Kristóf YongChun pusztakéz serdülõ fiú I. hely
Kovács Gergõ YongChun pusztakéz serdülõ fiú II. hely
Szilágyi István YongChun pusztakéz ifjúsági férfi I. hely
Patkós Zsolt YongChun pusztakéz ifjúsági férfi II. hely
Lakatos Csilla YongChun pusztakéz ifjúsági nõ I. hely
Borsi Vanda YongChun pusztakéz ifjúsági nõ II. hely
Bíró Fanni YongChun pusztakéz
ifjúsági nõ III. hely
Id. Szilágyi István YongChun
pusztakéz felnõtt férfi I. hely
Márki Réka YongChun puszta-

kéz felnõtt nõ I. hely
Fodor Petra YongChun pusztakéz felnõtt nõ II. hely
Szilágyi István YongChun fegyveres ifjúsági férfi I. hely
Lakatos Csilla YongChun fegyveres ifjúsági nõ I. hely
Borsi Vanda YongChun fegyveres
ifjúsági nõ II. hely
Márki Réka YongChun fegyveres
felnõtt nõ I. hely
Küzdelem:
Koma Márk qingda ifjúsági férfi75 kg III. hely
10 arany-, 7 ezüst,- 4 bronzéremmel az egyesület az elsõ helyet
szerezte meg összesítésben.
Gratulálunk a versenyzõknek, és
a felkészítõ edzõknek!
Találkozunk a döntõn!
Koma Ágnes
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Restart! Újra külföldön töltött szakmai gyakorlat? I.

Iskolánk, a Mezõtúri Szakképzõ
Iskola és Kollégium, a Karcagi SZC
más iskoláival közösen sikerrel
pályázott az Erasmus+ programban. A járványhelyzet változásával
újabb állomásához érkezett a
pályázat megvalósítása. Mielõtt a
diákok szeptemberben elkezdik a
négy hetes szakmai gyakorlatukat
Franciaországban, oktatóik június
közepén részt vettek egy „Escoffier
nyomában” elnevezésû továbbképzésen. Ennek a lehetõségnek
köszönhetõen jutottak el kollé-

gáink abba az országrészbe, ahol
tanulóink a tanulmányútjaikat
õsszel folytatni fogják.
Turizmus-vendéglátás ágazatban
pályáztunk, ezért vendéglátó iskolákban voltunk tanulmányi úton,
amely óriási szakmai élményt
jelentett számunkra. Utunk során
már a buszban szakmabeliekkel, a
szakma mestereivel, oktatókkal
ismerkedtünk,
beszélgettünk.
Természetes, hogy már ekkor megtaláltuk a közös témákat, érdekes
szakmai eszmecseréket folytat-

tunk. A továbbképzés azt a célt
szolgálta, hogy bemutassa a francia
vendéglátás oktatását. A franci
gasztronómiai szemléletet, valamint a vendéglátás helyi értékeinek
megismerését fel tudjuk használni
saját munkánk során, melynek
keretében új technikai és szakmai
fogásokat sajátítunk el a francia
konyha közelebbi megismerése
közben. Két vendéglátó és egy
mezõgazdasági oktatási intézményben voltunk. A gyakorlati
munkába sajnos személyesen nem
tudtunk bekapcsolódni, de a végeredményt megkóstoltuk, és a
folyamatot nyomon tudtuk követni.
A francia diákok képzési ciklusában egy hét iskola és három hét
gyakorlat követi egymást, a külsõ
képzõhely egyeztet az iskolával, így
folyamatos a kapcsolattartás diák
és tanár között. Nagyon jól felszerelt tanmûhelyeket, tantermeket
láttunk mind a szakács, mind a
cukrász, mind a pék-cukrász, mind
pedig a csokoládé készítõ mûhelyekben. Mindkét vendéglátós isko-

lában nagyon sok diák tanul, igen
rugalmasan szervezik meg az oktatást, és fontos, hogy jó szakmunkássá váljanak a képzés végére.A
sikeres vizsgát tett diákoknak
továbbtanulásra is van lehetõség.A
diákok képzése kétéves, a második
év végén - akárcsak hazánkban szakmunkás vizsgát tesznek, ezt
épp láthattuk is. A vizsga írásbeli,
szóbeli és gyakorlati vizsgarészekbõl áll.
Akárcsak hazánkban így a franciáknál is megtépázta a vendéglátást
a pandémia, így a vendéglátós szakma is hiányszakma lett, így nagyon
szívesen fogadják a külföldi tanulókat is. A francia iskolában oktató
kollégák közül többen itt végeztek
és olyan is van köztük, aki az
Erasmus program során került ide.
A tanulmányok befejezése óta többen azóta is itt dolgoznak.
Aranyi Anita
oktató

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezõtúr
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III. Nemzetközi Citerazenekar Fesztivál Mezõtúron

2021. július 18-án a III.
Nemzetközi Citerazenekari Fesztivál keretében ismét egy színpadon
szerepelt és versenyzett Mezõtúron
számos citerás és népdalkör. Ezen a
napon újfent megtapasztalhattuk,
hogy a hazai citera- és népmûvészeti térképen nemhiába szerepel
nagy betûkkel Mezõtúr város neve.
Az eseményre három kategóriában lehetett nevezni. Az elsõ volt a
tradicionális kategória: a hagyományõrzõ citerazenélés, magyar
népdalok, népdal-összeállítások
elõadása. Második volt az innovatív
kategória: a népzene szabályait
tiszteletben tartó, de a továbbfejlõdés útját járó, megújuló citerazené-

lés, magyar népdalok és feldolgozások elõadása harmonizált kísérettel. És végül volt az unikum kategória: szabad stílusban, kötetlen formában, az eddigi mûfaji korlátokból kilépve zeneileg értékes citerazenélés, bármilyen zenedarab elõadása. Háromtagú zsûri elõtt léptek
fel az elõadók. A versenyzõk és a
versenymûvek bírálatára felkért
szakemberek maguk is kiváló citerások voltak. Hajdú Ágota éneknépzene tanár, etnográfus, Bódi
György, a Pannónia citerazenekar
mûvészeti vezetõje és Birinyi
József, a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjével kitüntetett hangszeres elõadómûvész, néprajz- és

népzenekutató, televíziós rendezõ,
producer, elismert, hazai mûvelõdésszervezõ.
A verseny kezdete elõtt Herczeg
Zsolt polgármester megköszönte
Csider Istvánnak a fõszervezést és
ajándékot nyújtott át a részére.
Birinyi József a verseny megnyitásakor Herczeg Zsolt polgármester
úrnak átadta a Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége (KÓTA) díját a citera
népszerûsítéséért végzett áldozatos

port rábaközi összeállítással és
dudanótákból álló dalcsokorral
örvendeztette meg a zsûrit és hallgatóságot. A következõ fellépõ volt
a tápiósági népdalokkal színpadra
lépõ Mátyás Király Citerazenekar,
ezt követte a moldvai népdalokkal
elkápráztató Galagonya citerazenekar. A Dûvõ Citerazenekartól püspökladányi és rábaközi népdalokat
hallhattunk. A Kisteleki citerazenekar szilágysági népdalokat hozott.
A Hajdúsági Népzenei Együttes

és támogató tevékenységéért.
Herczeg Zsolt megköszönte a díjat,
de hozzátette, úgy érzi, ez nem egy
személyesen neki szóló díj, hanem
Mezõtúr városát illeti meg.
A fellépések sorát a helyi Túri
Zsiványok Citerazenekar nyitotta
meg virtuóz elõadásával. Ezután
következett a Dabasi Népdalkör
szilágysági és bakonyi összeállítással, Fejes Balázs, majd a marosvásárhelyi Fagyöngy Citerazenekar
kalotaszegi és válaszúti népdalcsokorral. Ezt követõen lépett színpadra Kádár Ferenc és a Kiss Duó
„Nagyapám dalai” válogatással,
majd dunántúli és zalai csokorral a
Pergõ Citeracsoport. A Kiss Duó
magyarbõdi és 48-as katonadalokkal érkezett, a Rakonca citeracso-

hortobágyi népdalcsokorral készült. A citerazenekarok változatos
és színvonalas mûsorát a mezõtúri
Szivárvány citerazenekar zárta
Csider István vezetésével.
Az eredményhirdetés elõtt mindenki örömére a törökbecsei
Csalogató táncegyüttes hozott virtuóz elõadást a Fokos Zenekar kíséretében.
A Túri Zsiványok Országos
Aranypáva minõsítést szerzett, szeretettel gratulálunk. A további eredményekrõl tájékozódhatnak a
www.mezotur.hu oldalon.
Jövõre találkozunk!
Kakuk Móni
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Mezõtúron is lehetõség lesz PCR teszt elvégzésre
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy
Mezõtúron 2021. augusztus 01.
napjától lehetõség nyílik PCR tesztelvégzésére. A mintavételt a
Védõnõi Szolgálat munkatársai végzik a Mezõtúr, Kossuth út 7. szám
alatt, a Védõnõi Szolgálat székhelyén.
A mintavételre hétfõ és csütörtöki napokon 08.00-11.00 óra közötti
idõtartamban kerülhet sor. A vizsgálatra elõzetes bejelentkezés szükséges a 06-56/850-560-as telefonszámon.
A mintavétel díja a PCR teszt
esetén 19.500 Ft, mely készpénzzel
a helyszínen fizethetõ, illetve biztosított lesz a bankkártyás fizetés is.
A teszt eredményérõl már a mintavétel estéjén, vagy legkésõbb
másnap délelõtt értesítést kap az

érintett személy. Szükség esetén a
teszt eredményérõl angol nyelvû
fordítás is kiállításra kerül, melynek
felára 1.500 Ft.
Koronavírus (SARS-CoV-2) PCR
vizsgálattal való kimutatása –
PCR teszt
A SARS-CoV-2 PCR vizsgálat a
fertõzést követõen a lehetõ legkorábbi idõpontban, nagy biztonsággal jelzi a vírus jelenlétét. A vizsgálat a fertõzést követõen, egyéntõl
függõen, 3-4. naptól már megbízhatóan detektálja a vírust, akár a tünetek megjelenése elõtt. A teszt elvégzése nagy segítséget jelenthet a
lakosság és munkáltatók részére,
hiszen a fertõzés korai kiszûrésével, a fertõzésgyanús személyek
idejében elkülöníthetõk, így lehetõvé válik egy adott családi vagy munkavállalói közösségben a betegség

terjedésének megakadályozása.
Továbbá bizonyos egészségügyi
beavatkozások elvégzése elõtt és
esetenként határátlépéskor szükséges a negatív PCR eredmény megléte.
A vizsgálat a garat és orr nyálkahártyájából levett mintából történik.
Kinek ajánlott?
Mivel a vizsgálat a betegség korai
szakaszában már kimutatható a
vizsgálat segítségével, így a családok, közösségek, munkáltatók
részére javasolt, hiszen a fertõzés
korai kiszûrésével, a fertõzésgyanús személyek idejében elkülöníthetõk, így lehetõvé válik egy adott
közösségben a betegség terjedésének megakadályozása
Bizonyos orvosi beavatkozások

elõtt állóknak is szükségük lehet a
vizsgálatra, hiszen az egynapos
sebészet, illetve az úgynevezett
magas kockázatú ellátásokat negatív PCR-teszt eredménnyel rendelkezõ betegnek nyújtanak.
A PCR vizsgálattal az aktív betegséget tudjuk kimutatni, már a fertõzõdést követõ 1-3 napban is. A
tünetmentes, vagy enyhe tüneteket
mutató betegek felsõ légúti mintái 8
napon keresztül is pozitívak maradhatnak, a súlyosabb tünetekkel járó
esetekben a vírus terhelése a 11.
nap környékén tetõzik és akár 1
hónapnál hosszabb ideig is kimutatható marad.
Herczeg Zsolt
polgármester

Civil szervezetek és klubok találkoztak
2021.július 22-én Herczeg Zsolt
polgármester úr és Szûcs Dániel
alpolgármester úr találkozóra hívta
a Közösségi Ház jurta termébe a
civil szervezetek- és klubok
vezetõit.. A találkozó folyamán
több klubvezetõ felszólalt és felvázolta, mi az, amiben a kluboknak
változtatni kellene a jövõben. Mind
kihangsúlyozták, voltak súlyosabb
megbetegedések és halálesetek a
Covid19 járvány alatt, és egyetértettek abban, mennyire sokat jelentett
a nehéz helyzetben egymás támo-

gatása. „Örömteli, hogy ismét
személyesen tudtunk beszélni,
hiszen a járványhelyzet miatt ezen
alkalmak száma erõsen lecsökkent
az elmúlt idõszakban. A résztvevõket tájékoztattam a város jelenlegi helyzeté rõ l, az aktuá lis
fejlesztésekrõl, továbbá meghallgattam a klubvezetõk által elmondott javaslatokat és észrevételeket.
Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos találkozó volt”- foglalta össze
gondolatait az eseményrõl Herczeg
Zsolt polgármester. Pozderka-

Beiskolázási támogatás
Tisztelt Mezõtúriak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
21/2020. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelet 5. § (1a) bekezdése értelmében a tanévkezdés
megkönnyítése érdekében rendkívüli települési támogatásra jogosult
a Mezõtúron legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezõ és
életvitelszerûen itt tartózkodó
- az általános iskolai, vagy középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton 18. életév betöltéséig
tanulmányokat folytató tanuló
jogán a szülõ vagy más törvényes
képviselõ
- a középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló is – saját
jogán – ha a 18. életévét tárgyévben
tölti be.
Az ellátás összege gyermeken-

ként 5.000 forint.
A támogatás jövedelemtõl függõ.
Az egy fõre jutó jövedelemhatár
nem egyedülálló kérelmezõ esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszerese
(71.250 forint), egyedülálló kérelmezõ esetén háromszorosa (85.500
forint).
A kérelmeket augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig lehet
benyújtani.
A kérelem benyújtásakor csatolandó igazolásokról bõvebb felvilágosítás a 06-56/551-930-as telefonszámon, a kevea@mezotur.hu és
putnoki.agnes@mezotur.hu e-mail
címeken, illetve személyesen (idõpontfoglalás után) a Városházán a
magasföldszint 2/a. számú irodában kérhetõ.
Herczeg Zsolt

Korcsok Anita, a FICSAK Mezõtúr
Alapítvány kurátora megköszönte a
klubok felajánlott segítségét a hátrányos helyzetû, mezõtúri gyermekek táboroztatásának ideje alatt.
Mint elmondta, a házilag készült
palacsinta, sütemény, amivel megörvendeztetik majd õket, szebbé és
meghittebbé teszi majd a nyári
táborban töltött perceiket.
Kakuk Móni

Koltai Róbert és Gaál Ildikó:
Sose halok meg? Az elsõ 75
2021. augusztus 12-én, 18 órától,
az Artúr Fesztivál keretén belül, a
Közösségi Ház jurta termében kerül
megrendezésre Koltai Róbert és
Gaál Ildikó szereplésével a „Sose
halok meg? Az elsõ 75” elnevezésû
könyvbemutató és zenés kabaré,
ingyenes rendezvény, amire mindenkit szeretetettel várunk!
Koltai Róbert immár ötven éve
aktív színházi- és filmes mûvész.
Gaál Ildikó három kötetet töltött
meg anekdotáival. Ki ne látta volna
az Indul a bakterház, a Csocsó vagy
A miniszter félrelép címû filmeket.
Hitvallása: humor nélkül lehet élni,
de minek?!
Kakuk Móni

2021. július 30.

mezõtúr és vidéke
ELHUNYTAK

Horváth Sándor élt 83 évet,
Beinschróth Györgyné Kristóf Éva élt 85 évet,
Oláh Gézáné Pap Mária élt 77 évet,
Török Bálint élt 72 évet,
Szarka Imréné Takács Terézia élt 87 évet,
Takács Mihályné Szûcs Irén élt 89 évet,
Rácz Géza élt 44 évet,
Bárdos Imre élt 81 évet,
Podmaniczki Lajos élt 70 évet,
Pápai Imréné Boros Eszter élt 58 évet,
Csurgó Lajos élt 71 évet.

közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Forgó Amina Olívia
(Valócsik Brigitta)

Csurgó Nara
(Veres Nikoletta)

A 14. lapszámban elírásra került az elhunyt neve.
Helyesbítés: Soltész Györgyné Fejes Mária élt 93 évet.
A tévedésért szerkesztõségünk nevében is elnézést kérünk.

Nyugodjanak békében.
Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság
szerkesztõségének.

Pietas Kft.
Mezõtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemû temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETÕGONDNOKSÁG
MEZÕTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRÛ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06 30/239-6721, 0630/347-6628

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

Július 30-Augusztus 5-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044
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dr. Matuska László
Mezõtúr, Szabadság u. 7.
Tel: 06/30/978-2286

Augusztus 6-12-ig:
Pink Patika
Mezõtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel: 06/56-550-445

Augusztus 7-8-ig:
Dr. Nagy Levente
Mezõtúr, Petõfi u. 22.
Tel: 56/850-006;
06/30/664- 8257
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Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelõtt 8-10-ig, - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási idõntúli megkereséshez telefonon
egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Lapzárta: 2021. augusztus 4. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
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