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Színes programkavalkád Mezőtúron
Mezőtúr 2018. augusztusában is
bővelkedik
programokban.
Összevont sajtótájékoztató keretében ismertette a kulturális és
sport eseményeket Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere,
Szűcs Dániel a Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság elnöke, Bordács László, az MKS KN
Kft. ügyvezetője, az arTúr
Fesztivál és Túri Vásár főszervezője, valamint Mohi Zoltán, a
Túri
Fullánk
Nemzetközi
Vízilabda Fesztivál főszervezője.

igyekeztünk a programokat széles
skálán összeválogatni. Köszönöm
mindazoknak a munkáját, akik
azért dolgoznak, hogy az események zökkenőmentesen, magas
színvonalon megvalósulhassanak –
zárta gondolatait polgármester úr.
Bordács László ügyvezető, a
főszervező kft. nevében az arTúr
Fesztivállal és Túri Vásárral kapcsolatos tudnivalókat ismertette. – Az
újkori Túri Vásárok sorában az idei
a XXVII., a művészeti napokat –
mai nevén arTúr Fesztivált – idén

A tájékoztatót Herczeg Zsolt polgármester kezdte, aki kiemelte,
hogy ismét értékes rendezvények
valósulnak meg Mezőtúron. – A
hagyományaink megőrzése, továbbítása terén az a törekvésünk, hogy
ezek ne vesszenek a feledés homályába. Elsődleges célunk az, hogy a
mezőtúriak identitástudata, településünkhöz való kötődése erősödjön. Az elkészült műsorfüzetből is
látható, hogy a programok igen
szerteágazóak lesznek. Ezúton is
köszönöm a Nemzeti Kulturális
Alap és a támogatópartnerek közreműködését. Nagy öröm számunkra
az, hogy egy rendkívül értékes
sporteseménnyel is gazdagodunk
az Invictus SC-nek köszönhetően.
A Művészeti napok alkalmával több
helyszínre várjuk az érdeklődőket,

XVII. alkalommal rendezi meg a
kft. Bizton állíthatom, hogy a környékünkben ez a több napos,
különböző művészeti ágakat felsorakoztató programsorozat kiemelkedik. Hangsúlyozandó, hogy a 6
nap minden programpontja ingyenesen látogatható. Vendégül látja a
fesztivált a Túri Fazekas Múzeum,
a Katolikus Templom, a Városi
Oktatási Centrum és ez évben is
főhelyszínünk a víztorony alatti
fesztiválterület. Az arTúr Fesztivál
megkoronázásaként augusztus
12-én kerül megrendezésre a Túri
Vásár, ezen a napon a színpadi
programok mellett több, mint 200
árus kínálja portékáit a Szolnoki
úton. Itt említem meg, hogy szombat 13 órától vasárnap 24:00-ig
útzár érinti ezt a szakaszt. A Petőfi

út a Bajcsy-Zs. úttól a Tulipán útig
és a Szolnoki út a Tulipán úttól a
Szolnoki út - Vásárhelyi P. út
Széchenyi út kereszteződésig teljes
lezárásra kerül. Türelmüket ezúton
is köszönöm. A Túri Vásár során is
több kísérő rendezvény zajlik majd,
ilyen a főzőverseny, a betyártanoda, utcazene a Dynamite Dudesszal, illetve a hagyományok megőrzése jegyében az ország több pontjából érkeznek kézművesek, tárgyalkotó
mesteremberek
a
Mesterségek terére, valamint meghirdetésre került az I. Túri Vásár
Mazsorett Kupa. Köszönjük támogatóink segítségét és köszönjük a
közreműködést mindazoknak, akik
fellépésükkel színesítik a programjainkat. Biztatok mindenkit, hogy
látogasson el Mezőtúrra – mondta
el Bordács László.
A sport és kultúra terén is kiemelkednek rendezvényeink, erről és az
augusztus 18-ai programokról
Szűcs Dániel, a Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság elnöke
beszélt. – Fontosnak tartom, hogy
ezek a programok igen színesek és
több korosztálynak szólnak. A
művészet nem csak a zenében
mutatkozik meg, hiszen Virágh
László mezőtúri festő kiállításával
nyit a fesztivál, de meg kell említeni a Takács tanyán látható bronzöntést, valamint kiállítótermeink is
várnak minden látogatót. A sportprogramok tekintetében kiemelendő a Túri Fullánk Nemzetközi
Vízilabda Fesztivál, ezúton is
köszönöm, hogy városunk lehet a
házigazdája egy ilyen nagyszabású
eseménynek. Emellett augusztus
11-ére meghirdetésre került a Túri
Vásár Kupa horgászverseny a
Ligeti-tónál – ismertette elnök úr. A
Túri Vásár után, augusztus 18-án is
több esemény zajlik településünkön. – A szervező csapat döntése
alapján augusztus 18-ára, szombatra szervezzük a Berettyó Kupa-

Sárkányhajó versenyt és a
Lampionúsztatást. Továbbra is várjuk a sárkányhajó versenyre a nevezéseket, 16-20 fős csapatokkal amatőr, fél profi, profi kategóriákban. A
délután folyamán, az eredményhirdetést követően gyermekprogramok kezdődnek, este pedig vízre
kerülnek a lampionok, majd a
Kossuth Lajos téren folytatódnak az
események. Ezen a napon is a
kikapcsolódásé a főszerep.
Az arTúr Fesztivállal és Túri
Vásárral egy időben – augusztus 7
és 12 között – ez évben először rendezi meg az Invictus Úszó és
Vízilabda SC Kft. a Túri Fullánk
Nemzetközi Vízilabda Fesztivált. A
részletekről Mohi Zoltán főszervező nyilatkozott. – Köszönöm
Polgármester úrnak, hogy a fesztivál első gondolatától kezdve támogatta ötletünket. Megtiszteltetés
számunka, hogy egy ilyen nagy
hagyományokkal rendelkező eseménynek társrendezvénye lehetünk. A vízilabda fesztivál célja,
hogy ezt a sportágat promotáljuk,
megismertessük a gyermekekkel
Mezőtúron és a térségben. Talán
mondhatjuk, hogy Magyarország
legsikeresebb labdajátéka a vízilabda, amely több évtizede kötődik a
városhoz. Dr. Faragó Tamás már
évek óta támogatja a mezőtúri vízilabdát. Az általa létrehozott Rose
Kupa szervezésébe néhány éve
beszállt az Invictus Úszó és
Vízilabda SC társszervezőként. E
rendezvény sikerei adták a jelenlegi
fesztivál alapgondolatát. Utánpótlás
vízilabdatornáról van szó, terveink
szerint 32 csapat részvételével, ami
azt jelenti, hogy több, mint 500
sportoló vesz majd részt a fesztiválon. Nevezések között külföldi csapatok is találhatóak. A fesztiválunk
fő pillére a vízilabda.
Folyt. 2. old.

Újabb hatmilliárd forint munkahelyteremtésre
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Két helyszínen zajlanak majd a
mérkőzések,
az
egyik
a
Hercegasszony Birtok, ahol a HoltKörösben lesz kialakítva egy mobilpálya, a másik helyszín pedig
Mezőtúr Strandfürdő területe. A
vízilabdán kívüli szabadidő lekötését biztosítva előadásokat szervezünk, illetve minőségi szórakozást
nyújt majd az arTúr Fesztivál és
Túri Vásár. Az estéket szeretnénk
különleges hangulatban eltölteni,

szerdán és csütörtökön este 19-21
óráig szabadtéri mozi jelleggel régi,
meghatározó vízilabda mérkőzéseket vetítünk, élménybeszámolókkal egybekötve.
Pénteken és szombaton rock, blues
zenészek érkeznek, pénteken a
Fekete- Besenyei- Pengő Trió,
szombaton pedig az Aki-Mer zenekar lép színpadra. Éjfélig a látogatók igénybe vehetik a strandfürdő
szolgáltatásait. Bízunk benne, hogy

rendezvényünk hagyománnyá növi
ki magát – emelte ki a főszervező.
Gondolatai végén Mohi Zoltán
átadta Herczeg Zsolt polgármesternek a rendezvényre készített pólót,
megköszönve együttműködését.
Az említett események részletes
programjait megtekinthetik a
Mezőtúr és Vidéke különkiadásaként megjelent műsorfüzetben,
valamit tájékozódhatnak a www.
mezotur.hu, www.turivasar.hu és a
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www.turifullankkupa.hu weboldalakon.
Rendezvényeinkre szeretettel hívjuk és várjuk Önöket!
Bodor Márta
művelődésszervező,
sajtóreferens

Újabb hatmilliárd forint munkahelyteremtésre
Hatmilliárd forintból idén már
második alkalommal hirdeti meg
a Pénzügyminisztérium a mikro-,
kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak
támogatására kiírt programját jelentette be Varga Mihály.

A pénzügyminiszter elmondta: a
pályázat a kormány gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel összhangban a kkvszektor versenyképességének növelését támogatja az új munkahelyek
létrehozását eredményező beruházások segítésével, hozzájárulva
ezzel a helyi gazdaságok megerősítéséhez, a területi kohézió erősítéséhez és a hátrányos helyzetű tér-

ségek felzárkóztatásához is. A
támogatási keretösszegből megközelítőleg 600 kkv-nál mintegy 3
ezer új munkahely jöhet létre és
több ezer megőrizhető – tette hozzá
Varga Mihály.
A tárcavezető elmondta, a központi programban a jelenlegi
munkaerőpiaci helyzethez igazodva emelkedtek a kiegészítő támogatási összegek, továbbá egy újabb
hátrányos helyzetű célcsoport - a
hatodik életévét be nem töltött
gyermekét saját háztartásában
nevelő nők - foglalkoztatásának
kiemelt támogatását is elősegíti a
program.
A munkahelyteremtő támogatás
regionális beruházási támogatás
jogcímen vagy csekély összegű (de
minimális) támogatásként nyújtható, melynek mértéke új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet –
tájékoztatott a miniszter. Ezen felül
a pályázók kiegészítő támogatásként kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 700 ezer, amen�-

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: augusztus 26., szeptember 23., október 14., november 18.,
december 16.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
					
Boldog István
országgyűlési Képviselő

nyiben az elmúlt 12 hónap alatt
kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott
álláskereső személy felvételét vállalják, új munkahelyenként további
1,5 millió, amennyiben pedig a
beruházás befejezését követően
hatodik életévét be nem töltött
gyermekét saját háztartásában
nevelő nő foglalkoztatását vállalják
a pályázók, új munkahelyenként
további 1,5 millió forint támogatást
kaphatnak – tette hozzá.
Az említett három kiegészítő
támogatáson felül a pályázók,
amennyiben
kedvezményezett
járásban vagy településen hajtják
végre a beruházást, akkor új munkahelyenként még további 400 ezer
forint támogatást kaphatnak, így új
munkahelyenként a vállalatok akár
3,4 millió Ft összegű támogatásban
is részesülhetnek. A munkáltatónak a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség mellett vállalnia kell, hogy a
beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás
befejezésétől számított 3 évig folya-

matosan fenntartja és működteti az
érintett térségben.
Varga Mihály kiemelte, az aktuális pályázati felhívás keretében a
KKV-k továbbra is új eszközöket,
gépeket szerezhetnek be, illetve a
támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják (tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódóan). A munkaerő-piaci program pályázati időszaka 2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig tart. A pályázaton való
részvétellel, a pályázat feltételeivel
és elkészítésével kapcsolatban a
beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős
szervezeti egysége ad tájékoztatást.
Pénzügyminisztérium
A munkahelyteremtő pályázattal
kapcsolatban további információk a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztályán
(Szolnok, Kossuth L. ut 6-8.
Tel: (56) 523-900) kérhetők.

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúri Ipari Park Kft. honlapja megújult. Angol – magyar nyelvű weblapunk sokkal több információval,
videóval és kapcsolódó oldalakkal rendelkezik immár.
A honlap elérhetősége : https://mezoturiiparipark.hu
Szűcs Lajos

Ruhaadományok
Mezőtúron továbbra is lehetőség van arra, hogy aki szeretne ruhaadománnyal segíteni a rászoruló családoknak, ezt megtegye. Az adományokat a felajánlók minden héten, szerdai napokon 13-15 óra között elvihetik, leadhatják Mezőtúr, Sugár út 31. szám alatt, ahol a Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai átveszik és eljuttatják azt a
rászoruló családokhoz. Kérjük, hogy előtte mindenképpen hívják a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat mobil számát: 06/20-208-8070.
Köszönjük felajánlásaikat!
Kádár Anikó
Intézményvezető

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
A Népi Díszítőművészeti Szakkör fennállásának 40. évfordulója alkalmából jubileumi kiállítást rendez. A kiállításra várják a régi tagok munkáit. Az alkotásokat névvel ellátva hétköznap 8 és 16 óra között a
Közösségi Ház portáján, vagy a Kézműves Házban pénteki napokon 15
és 18 óra között lehet leadni.
Népi Díszítőművészeti Szakkör
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Élelmiszeradományok Mezőtúron
Mezőtúr Város Önkormányzata
nagy figyelmet fordít arra, hogy
minden lehetőséget kihasználva
támogassa azon családokat, akik
jövedelme rendkívül alacsony.
2018.
évben
Magyarország
Kormánya elindított egy projektet
(RSZTOP elnevezéssel), melynek
éppen az a célja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket,
illetve a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket természetbeni juttatásként tartós élelmiszerhez juttassa.
A folyamatos megvalósítás érdekében
a
Szociális
és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság
együttműködési megállapodást
kötött a Berettyó-Körös Többcélú
Társulás Szociális Szolgáltató
Központtal, így a Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget tudnak nyújtani az
élelmiszercsomagok havonta történő osztásában, esetlegesen a jogo-

sultság
megszerzésében.
A
Szolgálatnál dolgozó szakemberek
nagy figyelmet fordítanak arra,
hogy valóban minden rászoruló
családhoz eljusson ez az élelmiszercsomag.
- Az első célcsoport, akikhez eljutott a tartós élelmiszercsomag, a
0-3 éves korú gyermeket nevelő
családok,
- második célcsoport a szociálisan
rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek
- harmadik célcsoport a 7-14 éves
korú gyermeket nevelő családok.
Az RSZTOP kiemelt európai uniós
projekt keretében a rászoruló családok/személyek számára kiosztott tartós élelmiszercsomag 10 kg
súlyú, tartalma: alapvető fogyasztási cikkek, mint száraz tészta,
liszt, cukor, étolaj, konzervek stb.
A 0-3 éves korú gyermekek szülei havonta, a megváltozott mun-

kaképességű, valamint az alacsony jövedelmű időskorúak éves
szinten, 3 havonta részesülhetnek adományban.
A 0-3 éves korosztály számára
összesen 532 db csomag, a megváltozott munkaképességűek,
rendkívül alacsony jövedelmű
időskorú személyek számára 218
db, a 7-14 éves korosztály számára 340 db csomag került eddig
kiosztásra.
A Berettyó-Körös Többcélú
Társulás Szociális Szolgáltató
Központja a 2018. évben pályázatot nyújtott be a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület által
kiírt felhívásra. Ennek keretében
2018 májusától részt veszünk az
„Élelmiszermentésben”, így naponta kerülhet pékáru, zöldség, gyümölcs a rászoruló családok asztalára, melyet a túrkevei TESCO
Áruházból szállít az Intézmény
Mezőtúrra kedd, szerda, csütörtöki
napokon.

Májusban 368 fő, júniusban 399
fő részesült adományban, ami
311 kg pékáru, 273,6 kg zöldség,
gyümölcs és 206,9 kg egyéb termék volt. Ez összesen: 791,5 kg
élelmiszer, két hónap alatt ennyi
élelmiszert tudtunk megmenteni
és eljuttatni azt a rászoruló családokhoz.
Az év második felében lehetőség
lesz az eddigi évekhez hasonlóan
tartós élelmiszercsomag osztására
is, melyet úgyszintén a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület ajánl fel
Intézményünk számára.
Bízunk abban, hogy az
Intézményünk tevékenységével
továbbra is hozzájárhatunk
ahhoz, hogy az adományok a
megfelelő helyre és időben érkezzenek, enyhítve ezzel a családok
mindennapi problémáit.
Kádár Anikó
Intézményvezető

Lakossági Tájékoztatás!
Tisztelt Mezőtúri Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Ügyfélszolgálatát érintő változásról:
Folyamatos törekvésünk, hogy egyre jobb szolgáltatást nyújtsunk
Ügyfeleink számára, beépítve működésünkbe a modern technika biztosította lehetőségeket. Célunk, hogy olyan szolgáltatóvá váljunk, ahol az
Ügyfelek kiszolgálása a legmagasabb minőségben, a XXI. századi elvárásoknak megfelelően történik. Ennek megvalósításában egy újabb lépcsőfokhoz érkeztünk.
2016-ban elindult a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. háttérfolyamatainak és rendszereinek fejlesztése a regionális víziközmű társaságok
közös tulajdonosa, az MNV Zrt. vezetésével. Az Ügyfélszolgálatot is érintő változás célja, hogy egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kerüljön
kialakításra, lehetővé téve a gyorsabb és egyre magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálást.
A fejlesztéseknek köszönhetően az ügyintézés egyszerűbbé és
gyorsabbá válik, így Ügyfeleink is könnyebben kaphatnak választ
kérdéseikre, kéréseikre.
Az átállás miatt 2018. július-szeptember közötti időszakban az ügyfélszolgálati ügyintézésben fennakadások várhatóak.
Készséggel állunk
Felhasználóink rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
www.trvzrt.hu illetve www.vizcenter.hu/trv
MOBIL applikáció: Vízcenter
Call Center: +36 (80) 205-157 Kö
zponti ügyfélszolgálatunk: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Segítő együttműködését köszönjük!
Szolnok, 2018. július 18.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Béketelepi Utcabál

Idén is megrendezték a Béketelepi
Utcabált Mezőtúron július 14-én.
Gyermekprogramokkal, zenével
és pálinkaversennyel is várták a
családokat és baráti társágokat a
Szép Ernő utcában.

A programok 18 órától kezdődtek
aszfaltrajzversennyel, amelyen a
gyermekek nagy lelkesedéssel vettek részt és szebbnél szebb alkotásokat készítettek. Ezután még mindig a kicsik kapták a főszerepet,
ugyanis idén is megmutathatták
gyorsaságukat és ügyességüket a
gyerekek egy kerékpáros verseny
keretében. Mindeközben több család bográcsában rotyogtak a finomabbnál finomabb falatok.
Ezentúl a „Kié a legjobb túri
pálinka ?” című verseny ebben az
évben sem maradhatott el, melyre
szép számmal érkeztek nevezések.
A zsűri feladata nem volt egyszerű,
ugyanis idén is nagyon finom pálinkákat kóstolhatott meg Boda Lajos,

„Csak tiszta forrásból…”

Boda Gergő, Szabó Ferenc és Pete
Lajos, akik értékelték a benevezett
italokat. A verseny harmadik helyezettje Körmöndi Antalné lett, aki
körtepálinkával indult a megmérettetésen, míg a képzeletbeli dobogó
második fokára Magda Attila állhatott fel, aki szilvapálinkával nevezett, és a 2018-as nyertes Lovas
Sándor szilvapálinkája lett.
Az est folyamán a zene és a tánc
is középpontba került, ugyanis először Dj Gabee, majd pedig Hőke
Sándor zenész húzta a talpalávalót
a közönségnek.
A program éjjel egy óra körül
nagyon jó hangulatban ért véget.

Az Utcabálon Szűcs Dániel
főszervező megköszönte a támogatóknak, hogy idén is a rendezvény
mellé álltak és ezzel segítették a
közösséget. Tájékoztatásul elhangzott, hogy természetesen jövőre is
lesz utcabál, valamint a tervek
között szerepel a játszótér szépítése is.
Veres Nikoletta

Főszerepben a képzőművészet
Nyolcadik alkalommal rendezett
képzőművészeti mesterkurzust a
budapesti NaN-art Rajztanoda és
Grafikai Műhely Mezőtúron a
Takács-tanyán július közepén. A
résztvevők alkotásaiból július 22-én
nyílt kiállítás a Városi Galériában. A
programot megtisztelte jelenlétével
Győrfi Sándor, Kossuth-díjas szobrászművész,
a
Mezőtúri
Képzőművészeti Alkotótelep művészeti vezetője.

2018. augusztus 3.

A megnyitón Nagy Gábor
Munkácsy-díjas
festőművész
köszöntötte a művészeket és az
érdeklődőket.
A kiállítást Molnár Eszter művészettörténész nyitotta meg, aki
beszédében hangsúlyozta, hogy a
táborban teljes művészi szabadságot kaptak a résztvevők.
A beszédet követően került sor a
mesterlevelek átadására, amelyet a
kurzus vezetői: Nádas Alexandra
Barcsay-díjas grafikusművész és
Nagy Gábor nyújtottak át az alkotóknak.
Az eseményen közreműködött
Csák László és Agócs Attila, akik
zenés produkcióval készültek a
résztvevők számára.
A tárlat augusztus 12-ig látogatható
a Városi Galériában.
Veres Nikoletta

Július 21-én egy újabb kiállítás
nyitotta meg kapuit „Csak tiszta
forrásból…” címmel a Túri
Fazekas Múzeumban. A Donkó
Manufaktúra tárlata a kézművesség különböző ágait mutatja be,
úgy mint a fazekasságot, a faművességet, a bőrművességet, a
zománcművességet és a mézeskalácsosságot.

Rebeka és Donkó Benedek valamint felesége Donkóné Kóródi
Anna is fontosnak tartják a régi iparos mesterségek életben tartását,
bizonyíték erre az általuk készített
többféle, e kiállításba is bekerült
használati-és dísztárgy.
A megnyitóbeszéd után a házaspár negyven éves munkájának elismeréseként a család és a barátok

A megnyitót 11 órától tartották meg
a Múzeumban, amelyen Pusztai
Zsolt muzeológus köszöntötte a
megjelenteket.
A tárlatot Kósa Klára keramikusművész, a Népművészet mestere
nyitotta meg, aki beszédében
kiemelte, hogy a kiállító család
több szállal kötődik Mezőtúrhoz.
Donkóné Angyal Kornélia ugyanis
városunkban született, és férjével
Donkó Károllyal mindketten a településünkön tanulták meg a fazekasmesterséget.
Elhangzott az is, hogy a házaspár gyermekei Kolozsvári-Donkó

által készített kiadványt nyújtotta át
Kolozsvári István .
Az átadott meglepetés próbál
keresztmetszetet adni Kornélia és
Károly négy évtizedes munkájáról.
Az eseményen közreműködött
Bárdos Ildikó és Molnár Rózsika
népdalénekesek és Molnár Miklós
népzenész is.
A tárlat szeptember 2-ig várja a
látogatókat a Túri Fazekas
Múzeumban.
Veres Nikoletta

Családi nap a Városi Bölcsődében
A Városi Bölcsődében július 13-án
péntek délután került megrendezésre a hagyományos családi
napunk.

A bölcsőde udvarán különböző
programokkal vártuk a kicsiket és
nagyokat szüleikkel együtt. Az
állatszerető gyerekek kis csikót
simogathattak
és
lovaskocsikázhattak a város utcáin. A
programot még színesebbé tette a
légvár és a körhinta , amely sok kis

gyermeknek szerzett örömet. A
délután nálunk állomásozó tűzoltóautót is nagy örömmel, kíváncsisággal vették birtokukba bölcsődéseink. Felpróbálhatták a tűzoltó
bácsik sisakjait és az autóba beülve
vezethették is azt.
Amíg a picik játszottak, szüleik
beszélgethettek, megoszthatták
tapasztalataikat egymással illetve a
kisgyermeknevelőkkel.
Pihenésképp csillámtetoválás
készítésére is nyílt lehetőség és a
büfében felszolgált szendviccsel,
süteménnyel, innivalóval csillapíthatták éhségüket, szomjukat vendégeink.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a Szülőknek, hogy együttműködésükkel, támogatásukkal
segítették munkánkat.
Az intézmény dolgozói

2018. augusztus 3.
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arTúr Fesztivál - Túri Vásár 2018
Augusztus 7.
(kedd)

Augusztus 10.
(péntek)

17:00 Fesztivál megnyitó
Közösségi Ház
17:10 Virágh László kiállítása
Közösségi Ház
18:00 Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola balett tanszak
Közösségi Ház

16:00 II. Kis Alkotók Kiállítása
Badár Emlékház

19:00 Ewald Rézfúvós Együttes
Katolikus Templom

22:00 Péterfy Bori & Love Band
Fesztiválszínpad

17:00 Vivace Kamarakórus
Katolikus Templom
18:45 Líria Társulat műsora
Városi Oktatási Centrum
20:00 Dolhai Attila
Városi Oktatási Centrum

Fesztiválsátor:
Retro Disco - Dj. Henrik

Augusztus 12.
(vasárnap)
TÚRI VÁSÁR

Augusztus 8.
(szerda)
17:30 Kalungu Ütőegyüttes
Túri Fazekas Múzeum
19:30 InFusion Trió
Túri Fazekas Múzeum

16:20 EKG Band
Fesztiválszínpad
18:30 Szkítia
Fesztiválszínpad
22:00 ZANZIBAR
Fesztiválszínpad

21:30 arTúr kertmozi
Liza, a rókatündér
Túri Fazekas Múzeum

Fesztiválsátor:
Feláldozhatók
Retro Disco - Dj. Henrik

Augusztus 9.
(csütörtök)

Augusztus 11.
(szombat)

16:30 Kukoricás játszó
Túri Fazekas Múzeum
17:30 Palmetta zenekar
gyermekműsora
Túri Fazekas Múzeum

17:00 Bűvész Show
Kézműves Ház
18:20 Kacagó Bábszínház
Kézműves Ház

9:00 Mazsorett felvonulás és Túri
Vásár Mazsorett Kupa
A Dalma Dance Club és Győrfi
Dalma táncoktató társszervezésével, Túri Vásár Mazsorett Kupát
szervezünk. A program a
mazsorettesek felvonulásával
kezdődik 9 órakor, majd a Fekete
István út végén felállított színpadunkon tekinthetik meg a több
városból érkező mazsorettesek
műsorát.
FESZTIVÁLSZÍNPAD
10:00 Alma Együttes
11:20 “Leg a láb” néptáncbemutató
11:40 Reni Zumba Dance
12:30 Karcagi Nagy Zoltán
magyarnóta és örökzöld slágerek
13:30 Polgármesteri köszöntő,
házassági évfordulósok
köszöntése,
főzőverseny eredményhirdetés
14:30 Mr. Rick

Szolnoki Szimfonikus
Zenekar
Katolikus Templom
19:30 Bud Spencer & Terence Hill
Emlékzenekar
Túri Fazekas Múzeum
21:30 arTúr kertmozi
Made in Hungaria
Túri Fazekas Múzeum

Badár Emlékház és Műhely –
állandó kiállítás – helyszín: Sugár
út 16.
Draskovits Kerámiagyűjtemény
– állandó kiállítás – helyszín: Petőfi
út 5.
Alföldi Téglárium - állandó kiállítás – helyszín: Petőfi út 5.
NaN-Art Rajztanoda és Grafikai
Műhely VIII. Képzőművészeti
Mesterkurzusának zárókiállítása
- helyszín: Városi Galéria. A kiállítás augusztus 12-ig látogatható.
Augusztus 7. Virágh László
festő egyéni kiállítása - helyszín:
Közösségi Ház
Augusztus 14. - Nyílt nap bronzöntés a Takács tanyán
Augusztus 20. A Mezőtúri
Képzőművészeti
Alkotótelep
zárókiállítása – helyszín: Városi
Galéria
A rendezvényhez kapcsolódó
sportprogramok:
Augusztus 8-11. - Túri Fullánk
Nemzetközi Vízilabda Fesztivál
Augusztus 12. EFOP-1.8.6-17 Példakép Sportprogram Czene
Attilával, olimpiai bajnok úszóval,a
Magyar Szabadidősport Szövetség
elnökével.
Augusztus 11. XVII. Túri Vásár
Kupa horgászverseny – helyszín:
Ligeti-tó
Augusztus 18. Berettyó Kupa
2018 - Sárkányhajó verseny – helyszín: Hortobágy Berettyó főcsatorna
A rendezvényhez kapcsolódó
egyéb programok:

18:30 Dalvarázs Együttes
Városi Színházterem
15:15 Baby Gabi
16:00 Sipos F. Tamás
17:00 Guca Partyzans Brass Band
18:40 Mezőtúri Sweet Dance
Mazsorett Csoport
20:00 REPUBLIC nagykoncert

18:00

A rendezvényhez kapcsolódó
művészeti programok,
kiállítások:

17:00 Tom White & the Mad
Circus
Fesztiválszínpad
19:20 Cozombolis
Fesztiválszínpad
21:45 TŰZIJÁTÉK

Augusztus
11.
NOHAB
Vasútmodell Szakkör bemutatója –
helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 12. 9–14 óráig véradás
–
helyszín:
Városi
Sportcentrum csarnoka (Szolnoki
út 15.)
Augusztus 12. Egész napos
zöldségszobrászat Rácz „Túrkevei”
Lajossal a Kunszövetség gasztronómiai vezetőjével
Augusztus 20. Szent István napi
ünnepség

2018. augusztus 3.
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TÚRI FULLÁNK NEMZETKÖZI VÍZILABDA FESZTIVÁL
2018. AUGUSZTUS 8-12.
Mezőtúr, Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda
Programok:

Augusztus 8.
(szerda)
08:00 – 20:00 Csoportmérkőzések
11:00 Kósz Zoltán előadása
14:00 Ünnepélyes megnyitó
17:00 Kásás Zoltán előadása
20:00–22:00 Vízilabda klasszikusok
- Éld át újra a magyar vízilabda
nagy pillanatait!
21:00 Opening party a Music
Brothersszel

Augusztus 9.
(csütörtök)
08:00 – 19:00 Csoportmérkőzések
10:30 – Kásás Zoltán előadása
17:00 – ifj. Cseh Sándor előadása
19:00 – 21:00 Vízilabda klasszikusok – Éld át újra a magyar vízilabda
nagy pillanatait!
22:00 Strand disco
Augusztus 10.
(péntek)
08:00 – 19:00 Csoportmérkőzések
10:30 – Motiváltság, változatosság,
erőnlét – Locskai József Attila (Life

Lakossági tájékoztatás!
Tisztelt Mezőtúri Polgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az arTúr Fesztivál és Túri Vásár megrendezésének idején az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az alábbi útzárak, valamint terelő utak kerülnek kijelölésre a leírt időtartamban.
Az útzárak időtartama: Túri Vásár - 2018. 08. 11. szombat 13:00-tól
2018. 08. 12. vasárnap 24:00-ig. A Petőfi út a Bajcsy-Zs. úttól a Tulipán
útig és a Szolnoki út a Tulipán úttól a Szolnoki út-Vásárhelyi P. út
Széchenyi út kereszteződésig teljes lezárásra kerül. A kijelölt terelő utak
a lezárás időtartama alatt: Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin
út, Bajcsy-Zs. E. út.
Előre is nagyon köszönjük megértésüket és türelmüket!
Tisztelettel: Bordács László

Fitness partner edző) előadása
17:00 – Sziráki Zsófi dietetikus előadása
20:00 – 22:00 Fekete-BesenyeiPengő Trio
Augusztus 11.
(szombat)
08:00 – 18:00 Csoportmérkőzések
10:30 – Kalló Barbara (Magyar
Antidopping Csoport) előadása
14:00 Sziráki Zsófi előadása (Az
étkzés biológiája)
19:00 – 21:00 Aki-Mer koncert

Augusztus 12.
(vasárnap)
08:00 - 11:00 Csoportmérkőzések
11:00 Bronzmérkőzés
12:00 Döntő
13:30 Ünnepélyes eredményhirdetés

www.turifullankkupa.hu
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Hagyományőrző Aratónap Szarvason

Idén július 14-én rendezték meg
a XXI. Aratónapot és Kárpátmedencei
Nemzetiségi
Találkozót
Szarvas
Ezüstszőlőben. A látogatók hangulatos falusi környezetben
ismerkedhettek meg az aratás
hagyományos módjával. Az
Aratónapon jelen volt Jakab
István parlamenti alelnök–
MAGOSZ elnök, aki az első rendvágást mezőtúri kaszával végezte.

fogtak eszközt a kezükbe, így
tekinthette meg a közönség Batta
Attila Viktor alpolgármester,
Patkós Lajos városi képviselő és
Bacsó Ernő altábornagy kaszáló
tudását. Ezt követően a Túri
Marokszedők tagjai : Veres Antalné
, Balog Ferencné Jolika és Csider
Istvánné a leváló gazt kévébe rendezték. A nap folyamán a finom
falatok sem maradhattak el, amelyről Lukács István szakács gondoskodott.

Képzőművészeti elismerések

Felhívás Nyugdíjasoknak!

A Gödöllői Királyi Kastélyban
rendezte meg július 8-án a VerDeco Művészeti Kör Alkotó
Egyesület a Képzőművész
Díjátadó Gálát.

Tisztelt nyugdíjas társak!
Beszélgetés során felmerült egy
új klub gondolata, azoknak a
nyugdíjas társaknak, akik nem
szeretik a zenés, táncos összejöveteleket és az ebéddel összekötött alkalmakat sem, egyrészt az
egészségük miatt, másrészt az
igényük is más lenne, és
szíveseben jönnének össze időközönként egy-egy csendes elbeszélgetésre és eközben lejátszanának egy-egy kártyapartit vagy
sakkoznának. Várjuk tehát azoknak a jelentkezését, akiknek ez a
szórakozási lehetőség megfelelne, az otthoni magányukból
kimozdulva szívesen részt vennének egy ilyen klubban, ahol csendesen, játékosan eltölthetnék szabadidejüket egy kis társaságban.
A klubba a nyugdíjasok közül
bárki jelentkezhet, akár klubtag
már valahol, akár nem, vagy csak
otthon egyedül van, vagy esetleg
társával kíván részt venni.
Akinek felkeltettem az érdeklődését, azok a 06-30-621-4980-as telefonszámon jelentkezhetnek és
megbeszélünk egy időpontot,
ahol a további teendőket egyeztetjük majd.
Tisztelettel, aki vállalja a kellemes
időtöltés megvalósítását:

Az eseményen részt vett Sőrés
Erzsébet Hedvig és Nagy
Sándorné Erzsébet is, akik a
benyújtott
pályamunkáiknak
köszönetően képzőművészeti
elsimerésben részesültek.
Ezúton gratulálunk nekik az oklevélhez!
Veres Nikoletta
Az eseményen, mint minden esztendőben, így idén is részt vett a
mezőtúri Újvárosi Hagyományőrző
Klub és társszervezetei. Az
Aratónapot megtisztelte jelenlétével Mezőtúr Város Önkormányzata
részéről Herczeg Zsolt polgármester úr, Batta Attila Viktor alpolgármester úr, Patkós Lajos és Patkós
Éva önkormányzati képviselők
valamint a Hagyományőrző és
Történelmi Nemzetőr Egyesület
Országos Szervezetétől Bacsó
Ernő altábornagy.
Az idei évben sem maradhatott
el az aratóverseny, amelyre a
Hagyományőrző Klub most is
nevezett. Az aratást kézi kaszával
a székelykevei és a mezőtúri csapat mutatta be. Ezt követően, akik
kedvet kaptak bemutathatták a
kaszálás fortélyait. Nagyon sokan

A klub elismerésben is részesült, ugyanis a hagyományos
kovásszal készült kenyérért díjat
vehettek át.
A csoport szeretne köszönetet
mondani
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának, Herczeg Zsolt
polgármester úrnak, Patkós Lajos
önkormányzati képviselőnek, aki
rendszeresen támogatja az aratással kapcsolatos felkészülést, valamint a Hagyományőrző és
Történelmi Nemzetőr Egyesület
Országos Szervezetének, hogy
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
A Klub céljai közé tartozik, hogy
folytassa a hagyományt és a jövőben is részt vegyen ezen a színvonalas eseményen.
Veres Nikoletta

„Házhoz megyünk!” és” BikeSafe
„Házhoz megyünk!” és” BikeSafe” kerékpár regisztráció:
-2018. augusztus 14-én 09-11 óra,
-2018. augusztus 29-én 14-16 óra között a Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Közösségi Házának aulája.
MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit az Államalapítás Ünnepe alkalmából 2018. augusztus 20-án
tartandó városi rendezvényekre:
9 ótától a Városháza díszetrmében lesz a Városi Ünnepség, a hagyományos aratófelvonulással és az ökumenikus kenyérszenteléssel.
Beszédet mond: Báló Tibor, Törökbecse Önkormányzatának tanácsnoka.
11 órától a Városi Galériában a 2018. évi Mezőtúri Képzőművészeti
Alkotótelep zárókiállítása várja az érdeklődőket “Homo et Natura –
Ember és természet kapcsolata napjainkban” címmel.
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Új-Zélandi szépségek
A Közösségi ház előterében látható
augusztusban Nagy Zoltán fotókiállítása „Új-Zélandon jártam” címmel. A fotós idén januárban látogatott el az országba, aki néhány képkockán keresztül mutatja be élményeit a látogatóknak.
A fotósról és Új-Zélandról bővebben
a www.mkskft.hu oldalon olvashatnak.

Molnár Sándor
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Horgászversenyek eredményei

A Mezőtúri Horgász Egyesület 24
órás Horgászversenyt rendezett
július 14-én és 15-én a TúrtőiHoltágon.
A következő eredmények születtek:
1.hely: Fási Marianna, Krecskó
László 25,95 kg
2.hely: Szűcs Tamás, Blaha Ferenc
15,49 kg
3.hely: Hodos András, Kerékgyártó
Antal 13,84 kg
4.hely: Enyedi András, Hampó
Sándor 11,33 kg

5.hely: Takács Dóra, Bartos Péter
11,2 kg
6.hely: Selymes Norbert, Gulyás
Gergő 10,22 kg
7.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos,
Vásárhelyi Lajos 6,75 kg
8.hely: Hegyi István, Kudlacsek
Roland 2,93 kg
9.hely: Csató Sándor, Hajdú
Róbert(Pinki) 2,15 kg
Össz fogás: 99,86 kg
Össz induló: 28 fő
Legnagyobb hal: Enyedi András
4,23 kg, ponty

Július 15-én Gyerek és Ifjúsági
Horgászversenyt tartottak a
Ligeti tónál.
A verseny eredményei:
1.hely: Malavolti Marcell 1,89 kg
2.hely: Gulyás Bence 1,38 kg
3.hely: Debreczeni János Dávid
1,22 kg
4.hely: Simon Norbert 0,67 kg
5.hely: Gomány István 0,62 kg

6.hely: Török Iván 0,37 kg
7.hely: Eszes Szilárd 0,31 kg
Össz fogás: 6,46 kg
Össz létszám: 7 fő.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Pinki
Horgász és Kisállateledel Bolt,
Malavolti Andrea, Hodos András,
Mezőtúri Horgász Egyesület.

A Pinki Horgászbolt megrendezte a Kis Virág Jótékonysági
Horgászversenyét július 22-én
Ecsegfalván, a Kakat Csatornán.
A verseny eredményei:
1.hely: Blaha Ferenc 7,86 kg
2.hely: Kádár Zoltán 5,68 kg
3.hely: Beinschrodt Tibor 4,85 kg
4.hely: Lipcsei Zoltán 3,85 kg
5.hely: Fási Mariann 3,43 kg
6.hely: Fenyvesi László 3,23 kg
7.hely: Krecskó László 3,17 kg
8.hely: Tóth Zsigmond 2,74 kg
9.hely: Bak Viktor 1,26 kg
10.hely: Szegedi István 1 kg
11.hely: Ecsegi László 1 kg
12.hely: Rimóczi Sándor 0,81 kg
13.hely: Tóth Ádám
14.hely: Boros Péter

Össz induló: 14 fő
Össz fogás: 38,88 kg
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a KHESZ, Köröstarcsa
polgármestere Lipcsei Zoltán,
Pinki Horgász és Kisállateledel
Bolt, Veres Imre, a Flórián Pékség,
Pusztai Jenő, a Sparrow Cafe Köröstarcsa, Furák Károly, a
Wundergraf Horgász Áruház
Szolnok és a Kis Virág
Gyermektábor
Jótékonysági
Horgászversenyen résztvevő horgászoknak a támogatást, amiből
olyan gyermekeket táboroztatunk
már évek óta, akiknek a tábor
élménye elérhetetlen lenne, de
veletek minden sikerül!

Véradás 2018
A Magyar Vöröskereszt és a
Szolnoki Területi Vérellátó
Szolgálat
2018. évben a következő
időpontokra tervezi

Kérjük, amennyiben segíteni
kíván másokon, jelentkezzen véradásra.
Személyi igazolványát és TAJ
kártyáját ne felejtse otthon!

véradó napjait:
• augusztus 12. 9-14 óra
Túri Vásár
• augusztus 29. 13:30 - 16 óra
• szeptember 26. 8-13 óra
• október 3. 8-13 óra		
ifjúsági véradás
• október 31. 14-18 óra
HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
• november 28. 8-13 óra
• december 19. 9-16 óra

Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!
Magyar Vöröskereszt

2018. augusztus 3.
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közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Fábián Balázs, Fábián Bence
(Kazsimer Edina)

Oláh Mira Csenge
(Nagy Bettina)

Nagy Péter
(Gyurcsok Ildikó)

Péter Tamara, Péter Balázs
(Sipos Katalin)

Oláh Csinszka
(Tóth Edina)

Rivasz István
(Matejko Andrea)

ELHUNYTAK
Lovasné Badár Julianna élt 96 évet,
Szamosfalvi Imre élt 75 évet,
Juhász Mihályné Olajos Rozália
élt 78 évet,
Biró Lajosné Soltész Róza élt 80 évet,
Lakatos Mihály élt 64 évet,
Kirchner Gyuláné Perei Eszter
élt 77 évet,
Hegyi Katalin Julianna élt 68 évet,
Muzsai Erzsébet élt 88 évet,
Juhász Lajosné Péterfy Erzsébet Irén
élt 70 évet,
Köteles Sándorné Páldi Róza élt 90 évet,
Pápai Lajos élt 86 évet.

Nyugodjanak békében.
Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Veres Nikoletta
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Vajda Kornél
(Borsi Szilvia)

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
Augusztus 3-9-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Augusztus 10-16-ig
Városháza Gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet:
Augusztus 4-5-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Kisújszállási út
(Benzinkút mögött)
Tel.: 06/20/975-1073
Augusztus11-12-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257

Lapzárta: 2018. augusztus 8. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

