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Ingyenes

Megújul a Petõfi Sándor utca
pályázó számára összesen 25,8 milliárdot folyósítanak belterületi
utak, járdák felújítása, valamint
intézményi fejlesztések részére
központi költségvetési forrásból.
Mezõtúr városa az elnyerhetõ
támogatás maximumát nyerte el,
összesen 40 millió forintot, ami a
támogatott pályázatok listáját áttekintve kiemelkedõ siker. JászNagykun-Szolnok megye több települése részesül magas támogatásban, így szembetûnõ, hogy a
Belügyminisztérium számára való„Nagy öröm lesz ez a mezõtúri
emberek számára”- ezekkel a szavakkal kezdte el a Petõfi Sándor
utca felújításával kapcsolatos sajtótájékoztatót Herczeg Zsolt, Mezõtúr
város polgármestere.
A Petõfi Sándor utca jelenlegi állapotában sok mezõtúri lakosnak
okoz bosszúságot és kényelmetlenséget, akár kerékpárral, akár autóval közlekednek rajta. Az önkormányzat munkatársai, az utca
elavult állapotát ismerve egyetértettek azokkal, akik a felújítást sürgették és ennek megfelelõen folyamatosan keresték a lehetõségeket a

probléma megoldására.
Eddig talán nem volt széles körben
elterjedt az információ miszerint, a
Petõfi Sándor utca (egészen 2021.
januárig) a magyar állam tulajdonában állt, így az önkormányzatnak
nem volt jogosultsága annak fejlesztésére.
A tulajdonosváltást követõen a
város pályázni tudott az utca megújítására a Belügyminisztérium
pályázati kiírásán, melyet az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására írtak ki
2021. február 3-án. Pogácsás Tibor,
a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára elmondta, 1498

ban fontos az alföldi, fõként belterületi utak fejlesztése.
Herczeg Zsolt elmondta, a Petõfi
Sándor utca teljes felületét, megfelelõ útalap kiépítésével, mintegy
730 m hosszban újítják fel. Az
elnyert pályázati forrást kiegészítve
legkésõbb 2022-ben befejezõdhet a
tervezett beruházás.
Boldog István képviselõ úr látva az
eddig elnyert pályázatok sikerét
bizakodó a város jövõjével kapcsolatosan. „Mezõtúr nagyon fejlõdik
és továbbra is azon dolgozunk,
hogy minél több beruházással
segítsük Mezõtúr városát”- vélekedett és közben biztosította Herczeg
Zsolt polgármester urat további
támogatásáról.
Forgalma és központi elhelyezkedése miatt a Petõfi Sándor utca
állapota közvetlen hatással van a
mindennapi életünkre, így megújulása kétségtelenül pozitív hatást
gyakorol majd a mezõtúri közlekedés vérkeringésére.
Kakuk Móni

Ajándék strandbérletet kapnak a mezõtúri egészségügyi dolgozók
napig érezhetjük.
A mezõtúri
egészségügyi dolgozók ebben a
nehéz helyzetben, ilyen óriási teher
mellett is fáradhatatlanul végezték
munkájukat. Nekik köszönhetõen
több ezer városunkban élõ lakos
kaphatta meg a védõoltást és ezzel
párhuzamosan számtalan ember
egészségének megõrzéséért és gyógyításáért is dolgoztak.

Több mint egy évvel ezelõtt vette
kezdetét az a koronavírus járvány,

melynek egészségügyi, gazdasági
és társadalmi hatásait még a mai

Munkájuk elismeréséül július
8-án Mezõtúr Város Önkormányzata
nevében Szûcs Dániel alpolgármester úr ajándék strandbérletet adott

át Dr. Szecsei Klára fõigazgató
asszonynak, mely a Mezõtúri
Kórház és Rendelõintézet minden
dolgozóját ingyenes strandbelépésre jogosítja fel. Bérletet kaptak
továbbá a mezõtúri háziorvosok és
asszisztenseik, valamint a Mezõtúri
Mentõállomás dolgozói is.
Hálásan köszönjük az egészségünk védelme érdekében végzett
áldozatos munkájukat!
Jó pihenést kívánok!
Herczeg Zsolt

Többlettámogatás érkezik

2. old.

Tájékoztatás útzárról

7. old.

Nyugdíjas Standparty

2. old.

Hang, Szív, Erõ

8. old.

XV. Alföldi Fazekas Triennálé

4. old.

Író-terasz Vámos Miklóssal

9. old.
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Többlettámogatás érkezik a kerékpárutak építésére
és új idõsek napközi otthona létesülhet a Fóti utcában

Magyarország Kormánya elfogadta forrásráemelési kérelmünket
és így Mezõtúr Város Önkormány-

zata közel 85 millió forint többlettámogatást kap a kerékpárutak megépítésére. A hozzájárulásnak
köszönhetõen minimális önkormányzati önerõt, nagyjából 2 millió
forintot kell biztosítanunk a több
száz millió forintos beruházás sikeres lezárásához. A jelentõs kormányzati támogatás eredményeképp a projekt során nem kell
igénybe vennünk az önkormányzat

fejlesztési hitelkeretét. A július 12-i
rendkívüli képviselõ-testületi ülésen többek között ezért születhetett
az a döntés, hogy a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése Mezõtúron” címû pályázat keretében megvalósítjuk a Fóti
utcai idõsek nappali ellátását biztosító épület létrehozását.
Az elõzetes kalkulációk szerint a
beruházáshoz elnyert 166 millió

forint mellé a fejlesztési hitelkeretbõl további – a már korábbiakban
betervezett - 50 millió forintot kell
biztosítanunk. Ennek köszönhetõen egy újabb, 30 idõs mezõtúri
polgár nappali ellátását biztosító
korszerû épület jöhet létre.
Herczeg Zsolt

Ismét jó hangulatban telt a nyugdíjas StrandParty

A Városi Nyugdíjas Klub
2021.07.08-án 8. alkalommal rendezte meg a városi Strandfürdõ
területén a Strand Party találkozót.
A rendezvény Mezõtúr Város
Önkormányzatának támogatásával
valósult meg, melyen a városban
mûködõ nyugdíjas klubok tagjait
láttuk vendégül.
2020-ban a Covid járvány miatt

sajnos ez nem valósult meg. Nehéz
volt az újraindulás és a szervezés,
még sokan tartanak a járványtól.
Sok az idõs nyugdíjas, akik nem
merik vállalni az egészségük érdekében a kockázatot, de szerencsére
azért szép számban gyûltünk össze,
hogy megünnepeljük az újbóli találkozás lehetõségét. Az idõjárás kedvezett egy ilyen rendezvénynek, az
év egyik legmelegebb napján lehettünk együtt. A városban mûködõ
klubok közül 9 klub részvételével
tartottuk meg a találkozót, összesen
126 fõ részvételével.
10:30-kor köszöntöttük a meghívott vendégeket és a klubokat.
Szûcs Dániel alpolgármester úr
megnyitotta a rendezvényt, köszöntötte a jelenlévõ nyugdíjasokat.
Köszönetét fejezte ki, hogy ilyen
szép számmal jelen voltunk.
Ezután került sor az Egészségfejlesztési Iroda meghívásának részvételével a szárazföldi -, illetve a vízi tornára, melyet Csányiné Rácz Erika

HIRDETMÉNY
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2021. június 29-ei rendkívüli
nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
• Mezõtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésérõl szóló
1/2021. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza
portáján lehet igényelni.
dr.Enyedi Mihály sk.
jegyzõ

VÉRADÁS
augusztus 15-én (a Túri Vásárban) 8-13 óráig véradás lesz a

KÉZMÛVES HÁZBAN.
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
TAJ kártyáját hozza magával!
Magyar Vöröskereszt

tartott. Vérnyomás és vércukor
szint mérésre is lehetõség volt,
Soltészné Krizbai Erika és Kovács
Éva közremûködésével. Ezúton is
köszönjük segítõ munkájukat. A jó
hangulat fokozása érdekében
különbözõ ügyességi játékokat is
szerveztünk, igaz kevesebb létszámmal és csak az árnyékos
helyeken, itt az elsõ három helyezett jutalomban részesült. Az igazi
strandoló idõ lévén a többség a
medencékben kereste a felüdülést.
Köszönjük a Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ Nonprofit
Kft. ügyvezetõjének, Pappné Juhász
Emíliának és kollégáinak a segítséget a rendezvény megszervezéséhez, és lebonyolításához, illetve a
13:00 órakor sorra kerülõ finom
ebédet, melyet biztosítottak számunkra. Köszönjük áldozatos munkájukat!
A Mezõtúri Közmûvelõdési és
Sport Nonprofit Kft. vezetésének
köszönjük, hogy biztosította

részünkre a technikát, így késõ délutánig kellemes zene mellett tölthettük az idõt.

Végezetül mégegyszer szeretnénk
megköszönni Herczeg Zsolt polgármester úr támogatását, hogy ez a
rendezvény létrejöhetett.
Reméljük 2022-ben még nagyobb
létszámmal, hasonló jó idõben tölthetünk el egy kellemes napot!
Köszönöm a kluboknak, hogy
elfogadták meghívásunkat, remélem mindenki jól érezte magát!
Mindenkinek kívánok jó egészséget, további kellemes nyarat és
pihenést!
Varga Antalné
Városi Nyugdíjas Klubvezetõ
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MEZÕTÚR SZERETETE ÖSSZEKAPCSOL BENNÜNKET
re folytatni tudjuk!
HAGYOMÁNYÕRZÕ
ALKOTÓTÁBOR MEZÕTÚRON
(TOP-7.1.1-16-H-SZA-2019-00281)

Ezen gondolatok mentén szervezett 2021. júniusában két tábort a
helyi közösségek számára a
Mezõtúri Turizmusfejlesztési Kft.,
a nyertes pályázatoknak köszönhetõen.

Ezeken túl kiemelten fontosnak
tartottuk a városunkban található
természetes környezetünk megismerését. Szervezett program keretei

SPORT- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR
MEZÕTÚRON
(TOP-7.1.1-16-H-SZA-2020-01527)

A helyszínt adó KSZC Teleki
Blanka Gimnázium, Technikum és
Kollégium udvara kiváló feltételeket nyújtott a rendezvénysorozat
lebonyolításához, hiszen udvarán
kosárlabdapálya, kültéri fitnesz- és
erõsítõgyakorlatok elvégzésére
alkalmas eszközök, és a nemrégiben megújult kézilabda pálya várta
a több mint 40 fõnyi táborba látogatót 2021. június 21-25. között. A
célunk a helyi sportolók és fiatalok
egészségmegõrzésre és környezetvédelemre nevelése.A jelenlévõ
oktatók segítséget nyújtottak
abban, hogy a sportban és a környezetvédelemben megtalálható
hagyományokat, tapasztalataikat, a
sport- és egészségtudatos értékeket,
a környezettudatos szemléletmódot, elméletben és gyakorlatban
egyaránt átadják az érdeklõdõ fiatalság számára.
A táborban résztvevõk kipróbálhatták a vízi sporteszközöket is a
Berettyón.

között ismerhették meg a tábor
résztvevõi városunk történetét, csodálatos, környezeti-, természeti
adottságait. Szervezett elõadások,
vetélkedõk keretei között bepillantást nyerhettek az egészségtudatos
életmódba, továbbá a környezetvédelembe-, a környezettudatosságba.
A tábor résztvevõi hozzájárultak
városunk környezetének szépítéséhez, az erre az alkalomra beszerzett virágládákba virágokat ültettek
el. Az összefogás eredményeképpen a virágültetésben résztvevõk
együttes munkája a helyi közösség
épülését kívánta segíteni. A virágokkal beültetett ládákat Mezõtúr
város Szabadság terén helyeztük el.
A tábor számos, jó szándékú
ember összefogásának, csapatmunkájának az eredménye! Köszönünk
minden segítséget, támogatást,
kiemelten a rendezvény házigazdájának, polgármester és alpolgármester uraknak! Köszönet illeti a
tábor kiemelt támogatóját, a helyszínt adó KSZC Teleki Blanka
Gimnázium,
Technikum
és
Kollégiumot. Külön köszönünk
minden segítséget Majoros Gergely
igazgató úrnak.
Reméljük, hogy a létrehozott
értékek marandóak lesznek és jövõ-

Mezõtúr 643 éves városi múlttal
rendelkezik. Városi címét az Anjouházból származó I. Nagy Lajos királyunktól kapta. Településünk címerében ez az adományozás szimbolikusan is jelen van. Az évszázados
tradíciók, hagyományok ápolására
kiemelt hangsúlyt helyezünk városunkban. Ezek közül kiemelkedik:
a keresztyén-kultúrkör, a reformátusság, a hagyományos népi kultúra és a fazekasság. És természetesen a népmûvészethez kapcsolódóan: a hímzés-varrás, a népzene, a
halászat, a horgászat, a helyi gasztronómiai kultúra és még sorolhatnám tovább.

Mezõtúr a Berettyó folyó partján
található, de számos, holtág, állóvíz, tó veszi körbe, található a területén. A Mezõtúr, Bajcsy Zsilinszky
utca 41. szám alatt található Túri
Fazekas Múzeum területén évrõlévre fazekas mesterek, alkotómûvészek jelennek meg és teremtenek
értéket az utókor számára. A helyszín ideális választás volt a
Hagyományõrzõ Alkotótábor lebonyolítására 2021. június 24-29.
között. A célcsoportok elsõsorban
az általános iskolás diákok voltak.
A jelenlévõk számára az ismeretek
átadását csoportokra bontva, a csoportokat idõnként egymással felcserélve tettük meg. A táborba érkezõknek kiemelten a fazekasság, a
fazekasmesterek szerepét jelenítettük, mutattuk be. Lehetõség nyílott
a fiatalok számára az elméleti és
gyakorlati oktatás megvalósítására,
az abban való aktív részvételre. Az
elméleti oktatás keretei között
ismerték meg a fazekasság történetét. Ezt követõen megtekinthették,

kipróbálhatták a korongozást is.
Párhuzamosan hímzés-varrás és
gyöngyfûzés oktatásban, gyakorlatok elvégzésében is részt vehettek a
táborban résztvevõk. A foglalkozásokkal párhuzamosan megjelent a
népmûvészet és a népzene. Lehetõség nyílott minden egyes csoport
számára az ének-zene ismeretek
elsajátítására, a népdalok tanulására citera hangszer bevonásával.
Betekinthettek a lovaskultúrába is,
hiszen rendhagyó lovas kocsis
városnézõ túrán vehettek részt, így
ismerhették meg városunk épített,
történeti örökségét, amelyet a
Kossuth téren rendhagyó történelemórával egészítettünk ki.
Reméljük, hogy a létrehozott
értékek marandóak lesznek és az
augusztusi második alkalomra
(augusztus 24-27. között) még többen el tudnak jönni!

Köszönet illeti a tábor kiemelt
támogatóját, a helyszínt adó Túri
Fazekas Múzeumot, külön köszönünk minden segítséget Pusztai
Zsolt igazgató úrnak. Külön
köszönjük a szervezõmunkáját a
Mezõtúr Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolának,
Kozák Zsolt intézményvezetõ
úrnak és minden segítõ munkatársának.
Ezúton is köszönet minden
támogatásért, áldozatos munkáért
Mezõtúr város vezetésének, a város
hatóságainak, a Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ
Közhasznú Nonprofit Kft-nek, a
Mezõtúri Városfejlesztési Kft-nek,
az oktatóknak a segítõknek, a tábor
aktív résztvevõinek, a magánembereknek, a szorgalmas munkatársaknak és még sorolhatnám a neveket.
Vasas István
ügyvezetõ
Mezõtúri Turizmusfejlesztési Kft.
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A XV. Alföldi Fazekas Triennálé Mezõtúron

A nagy múltú, 1979-ben eredetileg
Szolnokról elindult pályázat,
három évente gyûjti össze és
mutatja be Mezõtúron a fazekas
mesterség jelenkori képviselõinek
legszebb munkáit. Az idei kiírás
lényege az volt, hogy az alkotók
úgy adják be kerámiáikat, hogy
azokhoz csatolják a pontos forrásmegjelölést, azaz, mely múzeumban, gyûjteményben lehet fellelni
azokat a darabokat, amiket elõképnek, mintának használt. Mivel a
járványhelyzet miatt a múzeumokat nem lehetett látogatni, a kiíró
javasolta, hogy forrásként az
Internetet és a nyomtatott szakirodalmat, valamint saját régebbi gyûjtéseiket használják.

A pályázatra 26 fazekas nevezett,
majd 150 darab különálló munká-

val. A májusi zsûrizés után elkezdõdött az anyag fotózása, a kiállítás
rendezése, a megnyitóra készülõ
katalógus szövegének, tanulmánya-

inak írása. A fõszervezõ a budapesti
központú Hagyományok Háza volt,
míg a társszervezõ teendõit a
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
KN. Kft. és a Túri Fazekas Múzeum
munkatársai végezték el. A program koordinátora, a kiállítást kurátora Nagy-Pölös Andrea néprajzkutató, a Hagyományok Háza - Népi
Iparmûvészeti Múzeum muzeológusa volt.
A díjak átadására, a kiállítás megnyitására június 30-án került sor. A
pályázati program elõtt a jelenlévõk tapssal köszöntötték az idén 80
éves Búsi Lajos fazekast, a Népmûvészet Mesterét, akinek a kiállítási térben egy, a munkáiból álló
kis tárlatot rendeztünk be.

A Városi Galériában összegyûlt
alkotók és érdeklõdõk elõbb Herczeg Zsolt polgármester köszöntõjét hallgatták meg, majd a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat képviseletében Galó Anita
asszony nyitotta meg a kiállítást. A
szakmai értékelést a zsûri tagja, Dr.
Nagy-Pölös Zoltán néprajzkutató
olvasta fel. Ezek után került sor a
díjak kiosztására.
A díjak és a díjazottak:
NAGYDÍJ - KOZÁK ÉVA
I.DÍJ - KÁLDI KÁROLY
I.DÍJ-GONDA ISTVÁN
II. DÍJ - RÁCS RÓBERT
III. DÍJ - PATKÓS ERIKA

FOLK-TREND DÍJ - BIHARY
KAMILLA
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM
SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
IGAZGATÓSÁG DÍJA -SZÛCS IMRE
MEZÕTÚR
VÁROS
DÍJA
BIHARYNÉ ZOLTÁN EMESE
MEZÕTÚRI KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS
SPORT KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KFT. KÜLÖNDÍJA - NAGYNÉ
TÖRÖK ERZSÉBET
TÚRI
FAZEKAS
MÚZEUM
KÜLÖNDÍJA - BERCSÉNYI PÉTER
és BERCSÉNYI TAMÁS
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM
KÜLÖNDÍJA - TÓTH MIHÁLY
GYÖRGYNÉ
INTERKERÁM KFT. KÜLÖNDÍJA DONKÓNÉ ANGYAL KORNÉLIA
DR.
DRASKOVITS
DÉNES
KÜLÖNDÍJA - SZÛCS ANDREA és
BALOGH IBOLYA

kiemelt témaként pedig a szakma
oktatásának kérdése.
Ki kell emelnünk azt az örvendetes
tényt, hogy hat mezõtúri alkotó
részt vett a pályázaton, ebbõl öten
díjazottak lettek. (Hozzátehetjük,
hogy a fõdíjas gerjeni Kozák Éva, és
az egyik különdíjas, az abonyi
Donkóné Angyal Kornélia is
Mezõtúron született és tanulta a
szakma alapjait.) A díjaknál is fontosabb azonban az, hogy kiemelkedõ minõségû, a kiírásnak tökéletesen megfelelõ darabok kerültek ki a
túri mûhelyekbõl.

A nap további részében, a
Draskovits Kerámiagyûjteményben
felavatták Badár Balázs bronz mellszobrát, amit – a múzeumban felállított társával együtt – Szõllõsi
Sándor ajándékozott a gyûjteményeknek és a városunknak. A Túri
Fazekas Múzeumban ebéd várta a
résztvevõket, illetve a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága szervezésében fazekas fórum vette kezdetét, melynek fõ témája a megõrzés és a továbbadás folyamata volt,

A megnyitónap programjai visszanézhetõk a Mezõtúri Városi Televízió Youtube csatornáján.

A kiállítás városunkban július
24-ig látogatható, utána a Szolnok
Galériában mutatkozik be.
A pályázathoz készült katalógus a
Városi Galériában ingyenesen elérhetõ.

A Városi Galéria nyitvatartása:
keddtõl szombatig naponta 10 és
12, valamint 14 és 16 óra között.
Vasárnap és hétfõn zárva.

Pusztai Zsolt
muzeológus
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A Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ KN Kft. oldala:
I. Strandnyitó rendezvény Mezõtúron.

Hagyományteremtõ szándékkal,
nagy érdeklõdés mellett rendeztük
meg július 3-án szombaton az elsõ
„Strandnyitó” rendezvényünket. A
TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú
sikeres pályázatunknak köszönhetõen a fürdõzés mellett lehetõség
nyílt olyan szabadtéri programok
szervezésére, amellyel a lakosság
minden korosztályát megszólíthattuk, és így egy egész délutánra
szóló minõségi, aktív idõtöltés is
megvalósulhatott.

patok jelentkezését várták. A fiatalabb generációt megcélozva, kiállításra került egy játékkonzol is, melylyel a játékos mozgását érzékelve,
különbözõ testmozgásra ösztönzõ
játékprogramot lehetett kipróbálni.
A fõiskolán mûködõ játszóházból
beüzemelésre került a vízre is tehetõ halacskás ugrálóvár, melyen a
fiatalok késõ estig nagy örömmel
játszottak a nagymedencében.
Tematikus idõtöltésként kifejezetten a kisebbeknek szerveztünk
egy tornaórát, melyen a résztvevõ
gyermekek ajándékokat is kaphat-

A programok párhuzamosan
futottak az éjszakai bolondos akadályversennyel, amelyre külön csa-

tak. A nagyobbak számára kerültek
megtartásra a zumba- és vizitorna
órák valamint a jógázási lehetõsé-

gek, melyen igazán szép számmal
vettek részt az érdeklõdõk.
A Mezõtúri Szépkorúak Hagyományõrzõk Klubja is képviseltette
magát Herceg Antal vezetésével,
akik helyben fõzött finomságokkal
kedveskedtek a látogatók részére.
Munkatársaink nagy örömmel készítettek mindenféle grillhúsokból

harapnivalót, továbbá a korábban
már bemutatott óriáspalacsintánknak is nagy sikere volt.
A megvalósult rendezvény pozitív visszajelzései alapján ezen a
nyáron további programokkal
készülünk még a Mezõtúri
Strandfürdõ területére, amelyre szeretettel várjuk kedves vendégeinket.

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A külterületi nyaralóövezetekhez
kihelyezett és a nyaralótulajdonosok számára fenntartott hulladékgyûjtõ konténereket illegális hulladéklerakóként használják. Ennek
következtében kb. két – három
hetente kell a lerakott hulladékot
eltakarítani. A kommunális hulladékok részére kihelyezett konténerekben állandó jelleggel nagyméretû bútorok, építési- és bontási hulladék és lomhulladékok miatt, az
összesen 20 db konténer ürítése
helyett 2021. 06.30-án 106 konténerürítés történt, ami az eddigi
takarítások történetében ismét
rekord mennyiségnek számít. Ez
kb. 10 tonna hulladékot jelent, amit
az NHSZ Szolnok Közszolgáltató
Nonprofit Kft. szemetes autója az
Intézményellátó Kft. munkatársai-

nak segítségével szállított el a hulladéklerakó helyrõl.
A Mezõtúr-Szarvas között közlekedõ komp júliusban reggel
6:00 és este 18:00 között igény
szerint közlekedik. Délben 12:00 –
12:30 között a szolgáltatás szünetel.
Júliusban is folytattuk a város
köztereinek, parkjainak ütemterv
szerinti zöldterület rendezését.
Fûkaszákkal és fûnyírótraktorokkal
a 200.000 nm2-nyi területen vágtuk
le a füvet és szedtünk össze és szállítottunk el az ott található hulladékot.
Közfoglalkoztatási program keretében ebben a hónapban is folytattuk Mezõtúr rossz állapotú járda
szakaszainak felújítását így a XV.
út. 80 méteres szakaszán összesen
60 nm járdafelület készült el.

30 m3 zúzott kõ bedolgozásával
kátyúzási feladatokat végeztünk el
a következõ szakaszokon: Dob u.,
Nagycsapat kert u., Túrkevei u.,
Szabadság u., XXI. u., Újvárosi
posta parkoló, Gát u.
Júliusban is ütemterv szerint
folyamatos volt a város csapadékvíz
elvezetõ csatornáinak, valamint a
földmedrû csapadékvíz elvezetõ
árkainak tisztítása, kotrása és a
hozzájuk tartozó átereszek tisztítása. Továbbra is kérjük a lakosságot,
hogy az ingatlanok elõtt levõ csapadékvíz-elvezetõ árkokat rendszeresen takarítsák.
Sok kisgyermekes család látogatja naponta városi játszótereinket,
fontos számunkra, hogy napi rendszerességgel takarítsuk és a játékok
állapotát is leellenõrizzük. Ezúton
is kérjük Önöket, amennyiben
rendellenességet illetve hibát
tapasztalnak, jelentsék központi
email címünkön (intezmenyellato@
mturiellato.hu) vagy a központi
telefonszámunkon. (0656350037).
Kérjük, fokozottan ügyeljenek a játszótéren elhelyezett eszközök,
berendezési tárgyak épségére!
Köszönjük!
Mezõtúri Városi Strandfürdõn

reggel 9-tõl este 7-ig tartó nyitva
tartással és délután 4 órától kedvezményes belépési lehetõségekkel
várjuk a pihenni, kikapcsolódni
vágyó látogatóinkat. A strand területén üzemelõ büféinkben egész
nap széles választékkal, fagylalttal,
meleg és hideg ételekkel, italokkal
szolgálunk kedves vendégeink számára!
Segédmunkás munkakörben,
kompüzemeltetési
feladatokra
munkavállalók jelentkezését várjuk
fényképes
önéletrajzzal
az
intezmenyellato@mturiellato.hu
e-mail címen, vagy telefonon a
0656350037-es telefonszámon.

Programajánlók:
www.mkskft.hu
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arTúr Fesztivál és Túri Vásár
2019. év után ismét lehetõségünk nyílik az arTúr Fesztivál és
Túri Vásár megtartására.
Ez évben a programok ismét a
belvárosban valósulnak meg. Ám
nem csak ez lesz a visszatérõ
újdonság a programsorozatban,
hanem az is, hogy 2015 után ismét
Túri Kupa Utcai Futóversenyre invitáljuk a sportolni vágyókat.
Nagy feladat és nagy kihívás
elõtt állunk, de hiszünk abban,
hogy a bennünk munkálkodó jó
szándékot siker koronázza majd.
Ez évben is törekszünk a kulturális
kínálat sokszínûségére. Így talál-

kozhatnak - többek között - a
Geszti Best Of formációval, László
Attilával és Zenekarával, az
Apacuka Gyermekzenekarral, a
mezõtúri Esti Kornél együttessel,
Dallos Bogival és zenekarával.
Mezõtúr Város Önkormányzata
számára rendkívül fontos, hogy a
többnapos programsorozat minden
programpontját ingyenesen biztosítsa a látogatók részére. Bõvebb
információval hamarosan érkezünk.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
Bodor Márti

Házassági évfordulósok köszöntése
A hagyományoknak megfelelõen Mezõtúr Város Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is szeretné köszönteni a
mezõtúri 50. és 60. házassági évfordulójukat 2021-ben ünneplõ házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje:
2021. augusztus 1.
Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetõjénél, a hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntõ ideje és helye: Túri Vásár - 2021. augusztus 15.
További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László
ügyvezetõ
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Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület
(TEKE) hírek

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.

Az elmúlt idõszak mindenkit nagy
kihívás elé állított. Ezúton is részvétem fejezem ki azoknak a családoknak, amelyeka COVID miatt elveszítették hozzátartozóikat, szeretteiket. Mindannyian megdöbbenéssel
hallottunk ismerõseink megbetegedéseirõl és tragédiáiról. Sokuknak
ismeretlenül is szorítottunk azért,
hogy felgyógyuljanak. Az elsõ és
legnagyobb köszönet az egészségügyi dolgozóknak jár, akik minden
nap saját egészségüket kockáztatva
végezték munkájukat.
Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik a pandémia három hulláma alatt felelõs magatartással álltak
hozzá a járvány kockázatának
csökkentéséhez. Ezzel kapcsolatban a Mezõtúr és Vidékében külön
felhívást adtam közre. Köszönöm a
segítségét annak a 32 munkatársamnak, akikkel telefonon és az
interneten tartottam a kapcsolatot.
Õk jelezték számomra azokat a családokat, akik segítségre szorultak.
Köszönetem
fejezem
ki
a
Családsegítõ Központ munkatársainak és Kötél János polgárõreinek,
akik folyamatosan segítséget nyújtottak. A Polgármesteri Hivatal
jegyzõjével az elsõ hullámban 2-3
naponként, ezt követõen heti, majd
kétheti rendszerességgel tartottam
a kapcsolatot. Jegyzõ úr a sürgõs

esetekben haladéktalanul intézkedett, ennek is köszönhetõen szinte
nem volt olyan probléma, amit nem
tudtunk megoldani.
Az ügyek felsorolása túl hosszadalmas lenne, ezek elemzése azonban
fontos egy esetleges negyedik hullám súlyosságának csökkentése
érdekében.
Sajnálatomat fejezem ki, hogy
Mezõtúr város Polgármesteri
Hivatala nem adott pontos statisztikai adatokat a járvány ideje alatt
annak ellenére sem, hogy közgyûlési képviselõként többször is fordultam ez ügyben a felettes szervekhez. Sajnálatosnak tartom, hogy
a járvány elején tett intézkedések a
késõbbiekben fokozatosan elmaradtak. Kezdetben a COVID-os
beteg lakásának ajtajára kihelyezték a felhívást, és akár többször is
ellenõrizték, hogy otthon tartózkodik-e. A késõbbiekben erre
már nem került sor.
A járvány új munkaformákat és
kapcsolatrendszereket hívott életre,
azonban ezek tartósan nem helyettesíthetik a közvetlen kapcsolattartást és a személyes kontaktust. A
járvány során szerzett tapasztalataink hasznosítására késõbb is szükségünk lesz.
Rózsa Endre
képviselõ úr

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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Hang, Szív, Erõ
Beszélgetés Major Attila operaénekessel

Major Attila- Kelemen József fotója

K.M.: - Elsõként egy emlékkép
jelenik meg elõttem rólad.
Mindketten a Teleki Gimibe jártunk akkoriban. Tizenhat éves
lehettél, hosszú, göndör hajjal.
Elárultad az elképzelésed: énekes
leszel és felvételizel a híres békéscsabai konzervatóriumba. Valóban ilyen váratlan volt ez az elhatározás, mint ahogy nekünk,
telekis diáktársaknak tûnt akkoriban?
M.A.: - A komolyzene mindig is
közel állt hozzám. Gyermekként,
még a magnós idõkben jellemzõ
volt otthon, hogy a Pokolgépet egy
Bach cantata követte. Valójában
Édesanyám unszolására kerestem
fel Kolarovszki Saroltát és kezdtük
el vele a közös munkát. Egy zeneiskolás énekverseny után vetette föl
Tanárnõ, hogy mi lenne, ha énekesnek adnám a fejem. Gondoltam:
lehet a hobbim a munkám?!
Csináljuk! Akkoriban nagyon
kerestem a helyem és a jövõm.
Valahogy a zene, a dalok, az opera
világa utat mutatott számomra.
K.M.: - Hogyan teltek neked a
konzervatóriumi évek Kolarovszki Sarolta ének tanárnõ kezei
között és merre vezetett tovább az
utad, miután elvégezted?
M.A.: - Sarolta kezei között egy
félévet töltöttem, mert szülési szabadságra ment. Aztán Szabadiné
Békési Magdolnához kerültem, akivel a közös munka nem végzõdött
szerencsésen, ekkor majdnem
mûteni kellett a hangszalagjaimat.
Végül Galambos Hajnalka keze
alatt fejeztem be a konzervatóriumot. A konzis évek legnagyobb
tanulsága, hogy milyen áldozatokat
és türelmet kíván meg az embertõl
a zenész pálya. Miután Békéscsabán
végeztem, nem sikerült azonnal felvételt nyernem a zenemûvészeti

egyetemre, így a Szegedi Tudományegyetem Intézményi-kommunikáció szakán folytattam tanulmányaim. 2013-ban pedig felvételt
nyertem Andrejcsik Istvánhoz , a
Szegedi Tudományegyetem Magánének Szakára.
K.M.: - Már 2014-tõl kezdve dolgozhattál a Szegedi Nemzeti
Színház énekkarában, majd tagja
lettél a színház operatársulatának. Friss diplomásként ezek
nagy elismerések és mind azt
jelzi, hogy nagyon jól döntöttél,
amikor kamaszként mégis az
éneklés felé fordultál.
M.A.: - Kiváltságosnak mondhatom magam, hogy az egyetemi
éveim alatt már énekelhettem a
Szegedi Szabadtéri Játékok kórusában és Szegedi Nemzeti Színház
énekkarában. A verseny idõszakában már annyi munkám volt, hogy
elhalasztottam a diplomakoncertemet decemberre és így késõbb
vehettem át az oklevelet.
Akkor abban a pillanatban nem
tûntek ezek a történések nagy eseményeknek, mert lekötött önmagam fejlesztése. Volt, hogy éjszakákon át elemeztük és fejtegettük egy
barátommal, hogy ki miként értelmezi és képzeli el saját hangszerének felépítését és használatát. Ez a
mûhelymunka az egyik legkedvesebb eleme a szakmámnak.
Kielemezni egy darabot, átbeszélni
a rendezõvel a koncepcióinkat,
megfejteni a mûvet és azt önmagamra szabni, hisz a kötött keretek
ellenére valahol ott leszek én is az
elõadásban. Az én tapasztalataim,
érzelmeim, emlékeim. Talán az
egyik legszebb és legnehezebb az,
mikor dalokat interpretálok, mert
nem eljátszani igyekszem a tartalmat, hanem megélni és ehhez a
tapasztalataimat
használom.
Elõhúzok egy emléket vagy egy
érzelmet az elmém egy eldugott, jól
õrzött fiókjából és éneklés közben
újra átélem. Ha nem bírok az adott
tapasztalattal, akkor az olvasmány
és filmélményeimhez nyúlok és
igyekszem felépíteni az adott emóció és érzet vázát és kitölteni azt az
empátiám által. A kamaraszínházi
prózai produkciók kiváló segítséget
nyújtanak hozzá, ott közvetlen
közelrõl lehet a színészek érzelmi
hullámvasútját megfigyelni.
K.M.: - Szerepeltél az Erkel
Színházban és a Pécsi Nemzeti
Színház színpadán is. De a közel-

múltban egy számodra meghatározó élmény történt, ugyanis a
Magyar Tavak Fesztiváljának
keretében megrendezésre kerülõ
Velencei-tavi Fesztivál nyitó gáláján színpadra léphettél olyan csodálatos mûvészek mellett, mint
Miklósa Erika, Wiedemann
Bernadett, Rácz Rita és Pataki
Bence.
M.A.: - Sokukkal már többször
szerepelhettem egy operában vagy
volt közös fellépésünk. Miklósa
Erikával 2017-ben volt szerencsém
közös koncertet adni a MÜPA-ban.
Már akkor is felejthetetlen élmény
volt! Mikor egy nappal az operagála
elõtt értesítettek arról, hogy Haja
Zsolt megbetegedett, lemondta a
koncertet és be kéne ugrani helyette, rögtön igent mondtam, csak
késõbb jutott el a tudatomig, hogy
kikkel lépek egyszerre színpadra.
Ekkor megilletõdtem kissé, de szerencsére a megszeppenés csak a
színpad lépcsõjéig tartott Wiedemann

M. A. Lescaut õrmester szerepében,
Pécsi Nemzeti Színház

Bernadettel egy szegedi Verdi: Il
Trovatore elõadáson lehettem elõször egy színpadon. Õ Azucena
szerepében volt én pedig a kórusban voltam kisegítõ. Az az elemierõ,
ami Bettibõl árad lehengerlõ, néha
én is csak ámultam és már-már
közönséggé váltam a színpadon.
K.M.: - 2019-ben csatlakoztál a
világon egyedülálló Honvéd
Férfikarhoz, Közép-Európa egyetlen hivatásos férfikórusához. A
kórus mottója: Hang, Szív, Erõ…
A magyar és nemzetközi operaélet számos tehetsége indult el itt
a pályán úgy, mint Gregor József,
Ilosfalvy Róbert, Gulyás Dénes.
Mit jelent számodra a Honvéd
Férfikar tagjának lenni?
M.A.: - Testvériség, Büszkeség,
Megbecsülés - ezt jelenti most
nekem a Honvéd. Elképesztõ társaság! Mikor szerzõdtettek, három
hónapig vigyorogtam a kórus köze-

pén. Senki sem értette miért és
sokan kérdezték is, hogy mire fel
van ilyen jó kedvem mindig. Olyan
hangzás közepén álltam, hogy folyton remegett a gyomrom és annyira
élveztem, hogy folyton mosolyognom kellett.
K.M.: - Szokták mondani,
Magyarország az operett rajongók országa. Az opera nehezebb
mûfaj, adódik ez abból, hogy
gyakran nem a nézõ anyanyelvén
hangzik a szöveg, lassan pereg a
cselekmény, tragikus és drámai.
Végletesen reagál rá a nézõ, ha
megragadja érzelmileg, örökké
operarajongóvá válik, ha nem,
évekig nem tér vissza operaelõadásra. Melyik az az opera, amit
személy szerint ajánlanál elsõ
benyomásként?
M.A.: - Valahogy elterjedt a köztudatban, hogy az opera merev és
elitista. Szerintem súlyosan félreértelmezik a mûfajt. Ennek a szemléletnek a megváltoztatására hívtunk
életre pár zenész barátommal egy
együttest, akikkel járjuk az országot és operarészleteket adunk elõ
magyarul olyan embereknek, akiknek esélye sincs meglátogatni egy
zenés színházat. A régi táj-elõadások eltûnésével hatalmas ûr maradt
a kisvárosok, falvak és egyéb kisebb
települések kulturális életében.
Amit én ajánlanék az Gaetano
Donizetti: Don Pasquale címû
opera buffa-ja magyar nyelven.
Remek vígopera, fülbemászó dallamokkal és nem is túl hosszú.
Mindenki számára élvezhetõ, akár
egy családi vígjáték. A darabban
megjelenõ helyzetkomikumok sok
felhõtlen percet tudnak hozni a
nézõk számára.
K.M.: - A Honvéd Férfikar mottója: Hang, Szív, Erõ. Ez lehetne
akár a te pályád mottója is?
M.A.: - Sajnos nem tudom ilyen
romantikusan leírni a karrierem.
Inkább tudatos építkezés volt rám
jellemzõ.Kis lépésekkel haladtam,
az egyetemi vizsgákon túl egyéni
célokat tûztem ki és addig hajtottam, míg el nem értem. A mai napig
így teszem az utam, sosem a csillogás és a taps volt a célom, mindig
az énektechnikám és a mûvészi
elképzeléseim interpretálása vitt
elõre.

Kakuk Móni
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Író-terasz Vámos Miklóssal
Új rovatunkban híres írókat,
költõket kérdezünk Mezõtúrról.
Vámos Miklós József Attiladíjas író, dramaturg, forgatókönyvíró, mûsorvezetõ. Eddig 35
kötete jelent meg.

Vámos Miklós - Burger Barna fotója

K.M.: - Járt-e valaha Mezõtúron,
amit az Észak-Alföld árterei és
termõ, gazdag szántóföldjei öveznek, és ha igen, mikor történt?
V. M. : - Kétszer jártam Mezõtúron, elõször katonakoromban.
Kalocsán tespedtem, s azonnal
színjátszó kört és rock zenekart
alapítottam a laktanyában. Ezek
kapcsán mentünk Mezõtúrra, a

Végzõs diákok díjazásai a Mezõtúri Református
Kollégiumban a 2020/2021-es tanévben
A Mezõtúri Református Kollégium
számos alapítványának és támogatóinak köszönhetõen évrõl évre sok
kiemelkedõ tehetségû diákját jutalmazhatja a ballagási, illetve tanévzáró istentiszteleteken. A 2020/2021-es
tanévben a következõ diákjaink
részesültek jutalomban: Mezõtúri
Református Egyházközség Presbitériumának díja: Patkós Gréta 8.a
osztály, Mezõtúr Város Önkormányzatának Bonus Discipulus díja:
Nagy Martin 8.b osztály, MRK Alma
Mater díja: Juhász Réka 8.a osztály,
„Tanárok a Diákokért” Díj: Kiss-Forró
Júlia Antónia 8.b osztály, Dávid
Sándor Alapítvány díja: Patkós Linett
12.A osztály, Mezõtúr Város
Önkormányzatának Talentum díja:
Katona Boglárka 12.B osztály,
Mezõtúri Református Egyházközség
Presbitériumának díja: Pálinkás
Nikolett 12.B osztály, Dr. Lapis
Károly jutalma: Fodor Noémi 12.R
osztály, Leslie L. Gonda Alapítvány
díja: Ullár Kinga 12.A és Vincze
Tamás 12.R osztály, Perjési Sándor és
felesége, Avemaria Ildikó Alapítványának díja: Tóth Csaba János
12.B osztály, „Volt Tanítványok a

Diákokért” Alapítvány díja: Vándori
Gerjén Magor 12.B és Szabó Daniella
12.R osztály, Fekete Laura Emlékdíj:
Bihary Petra 12.A osztály, MRK Alma
Mater díja: Borzi Barbara 12.A osztály, MRK Általános Iskolai Alma
Mater díja: Szûcs Luca 12.B osztály,
Dr. Lapis Károly Alapítvány díja: Gáll
Péter Adorján 12.A osztály, „Tanárok
a Diákokért” Díj: Rivasz Martin 12.B
osztály, Dr. Szalontai Sándor Kanadai
Turi Öregdiák Alapítvány díja: Fejes
Bence 12.A, Papp Lizandra 12.B és
Kerek Angéla Fruzsina 12.R osztály
Pályi Sándor Alapítvány díja a legkiválóbb sportoló számára: Rivasz
Martin 12.B osztály
Seres János, iskolánk volt tanárának felajánlása a legkiválóbb úszó
számára: Nagy Zoltán 12.R osztály.
Könyvjutalom: Gonda Luca 12. A
osztály, Ullár Bianka 12. A osztály,
Magyar Gréta 12.B osztály, Petróczki
Adrienn 12.B osztály, Papp Nóra
Nikolett 12.B osztály, Szilágyi Jázmin
Kira 12.B osztály.
Szívbõl gratulálunk, életetekre,
további tanulmányaitokra Isten gazdag áldását kívánjuk!
MRK vezetõség

honvédségi Ki mit tud?-ra. Késõbb
író-olvasó találkozóra hívtak, s
mentem. Huszonöt éves lehettem
(hetvenes évek közepe). Azóta sajnos nem.
K. M. : - Képzeletben üljünk le
a Hortobágy-Berettyó folyó partján az egyik padra. Mit szemlél
ezen a helyen az író, mit érez
vagy kire gondol?
V. M. : - Hogy az író -- így általában -- mit szemlél, azt nem tudom.
Számomra a víz elsõsorban a
folyó, s nem a tenger vagy a tó.
Szóval nem az álló víz, hanem a
mozgó. Imádom figyelni a hullámok rajzolta alakzatot, s az egész

korszerûtlen tájleírást. A madarak
kiváltképp kedvesek nekem, s azokon belül is a sirály. (V. ö. Csehov.)
K. M. : - Üzen-e a mezõtúri
embereknek, akik közül sokan
szívesen olvassák könyveit?
V. M. : - Igen, szeretném, ha
megtartanák ezt a jó szokásukat.
Mellesleg egy folyó édes beszédét
hallgatva különösen élvezetesek az
olvasásra érdemes könyvek. Ilyen
helyszínen írni is jó. Szerencsére én
a Dunánál lakom. Erre sok csónak
jön-megy. (V. ö. József Attila.)
Kakuk Móni

Vár a Hortobágy-Berettyó!
A nagy érdeklõdésre való tekintettel népszerû vízi eszközök kajak, kenu, vízibicikli- bérelhetõek Mezõtúron, a HortobágyBerettyó Fõcsatorna kikötõjénél.
Kaució ellenében igénybe vehetõ
mentõmellény a kalandhoz. Ha
szerencsénk van, nem csupán tündérrózsát láthatunk a vízi túrán, de
vízimadarakat is, úgy, mint szárcsa,

tõkés réce, vízityúk, kócsag vagy
bakcsó. A világon egyedülálló
közelségben figyelhetõk meg a
szerkõk, és ha szemfülesek
vagyunk, talán épp megpillantunk
egy fürgén úszó vidrát. Érdeklõdéseket és foglalásukat várjuk a
+36/70-434-9429-es telefonszámon.
Kakuk Móni

Bemutatjuk új munkatársunkat
Bemutatom új munkatársunkat,
Kakuk Mónit. Hat éve költöztek
Szarvasról Mezõtúrra férjével,
Kálmánnal és itt nevelik együtt két
gyermeküket. Ahogy az írás, úgy
Mezõtúr is része volt korábban az
életének. 2008-ban, a Noran
Kiadónál megjelent Holdvilág címû
regénye legelsõ könyvbemutatója
Mezõtúron került megrendezésre.
Szabadúszóként az Elixír Magazinban közölt éveken keresztül cikkeket és több ízben írta és szerkesztette a budapesti Civilia Világa non-

profit
folyóiratot.
Óvodapedagógusként a 2020/2021- es
nevelési évben dolgozott a CsodaVár Óvoda Mesekert Tagintézményében. Örömmel vette át
Miskolczi Adrienntõl a Mezõtúr és
Vidéke írását, szerkesztését. A
várost és lakosságát érintõ hírrel,
beszámolóval, cikkel vagy éppen
verssel, keressék bizalommal az
ujsag@mkskft.hu email címen vagy
(06 56) 350 075 telefonszámon.
Bordács László
ügyvezetõ

A Közösségi Házban büfé kiadó üzemeltetésre.
Bõvebb infó: Bordács László ügyvezetõ
0620 243-5807, ig@mkskft.hu
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Indul a felnõttek kompetenciáit vizsgáló PIAACfelmérés második ciklusa
2021. június 29. és szeptember 29. között kereshetik a KSH megbízásából a kérdezõbiztosok mindazokat, akik a felnõttek alapkompetenciáit
– szövegértési, elemi olvasási, matematikai és IT-problémamegoldó
képességeit, valamint ezek munkaerõpiaci hasznosulását – vizsgáló
PIAAC-felmérés próbájának mintájába bekerültek. A nemzetközi kutatást az OECD koordinálja, és Magyarország a felmérés második ciklusában is részt vesz.
2021. június 29-én indul a PIAAC (Programme for the International
Assessment of Adult Competencies – az OECD Felnõttek Képesség- és
Kompetenciamérése Program) felmérés, amely olyan alapvetõ készségeket
vizsgál, amelyek nélkülözhetetlenek az egyén számára a fejlett, 21. századi
társadalmak életében való részvételhez, a hétköznapi és a munkahelyi kihívások sikeres teljesítéséhez. Ezek az alapkészségek – vagyis az olvasási és a
számolási készség, valamint az adaptív problémamegoldás digitális környezetben – azért lényegesek, mert más, magasabb szintû képességek elsajátításának alapjait jelentik. A próbamérés során összesen 1500, tudományosan
megalapozott, matematikai - statisztikai módszerrel véletlenszerûen kiválasztott, magyarországi lakcímmel rendelkezõ 16 és 65 év közötti lakos kompetenciáit vizsgálják. A felmérés egy háttérkérdõívbõl, valamint a készségek mérését célzó feladatokból áll. Az adatgyûjtésben való részvétel önkéntes.
A kompetenciák mérésén kívül a PIAAC olyan alapvetõ demográfiai adatokra is rákérdez, mint az életkor, a képzettségi szint vagy a megkérdezett személy foglalkozási helyzete. A munkavállalók ezen kívül a munkakörükkel,
munkahelyi környezetükkel, valamint a munkájuk során alkalmazott készségeikkel kapcsolatban is átfogó kérdéseket kapnak. A válaszok alapján megismerhetõk lesznek a felnõttek képességeit és készségeit befolyásoló tényezõk.
A nemzetközi felmérés második ciklusának elõkészítése 2018-ban indult, és
ezidáig 33 ország csatlakozott a résztvevõk közé. Országosan kb. 125 összeíró
143 helyszínen kezdi el a munkát, a nagyvárosok mellett Budapest valamenynyi kerülete és a kisebb települések is reprezentáltak a mintában.
Magyarországon a fõmérés 2022 második felében kerül végrehajtásra. A
PIAAC-felmérés adatbázisa nyilvános és kutatható, az adatbázison alapuló
elemzések a foglalkoztatás-, valamint az oktatáspolitika – különösképpen
a felnõttképzés – számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak. Az állományok a válaszadók adatait az adatvédelmi szabályoknak
megfelelõen az azonosítást lehetetlenné tévõ módon tárolják, illetve
bocsátják a felhasználók rendelkezésére. A projektet a Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Hivatal (NSZFH), a Pénzügyminisztérium (PM), valamint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által alkotott konzorcium valósítja meg. A konzorcium vezetõje a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Hivatal, a felmérés lebonyolításáért a KSH felel.

A PIAAC-ról
A GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú kiemelt projekt a
PIAAC-felmérés lebonyolításának sikeréért felel, és lehetõvé teszi, hogy a
felmérés során gyûjtött információk feldolgozásával és az eredmények
kiértékelésével a kormányzat távlatilag meghatározó stratégiai döntéseket
és hatékonyabb, célzottabb intézkedéseket hozhasson a foglalkoztatás, a
felnõttképzés, a köznevelés és a szakképzés területein.
Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu
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Soltész Györgyné Bíró Erzsébet élt 93 évet,
Faragó Ferenc élt 70 évet,
Bárdos Imre élt 81 évet,
Tóth Sándor élt 66 évet,
Varga Mihályné Neumann Magdolna élt 78 évet,
Horváth Gaudi Lajos Miklós élt 75 évet,
Kis Sándor Béláné Benkó Katalin élt 75 évet,
Demecs Lajosné Kovács Margit élt 92 évet,
Kádár Sándor élt 86 évet.

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

közéleti lap

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

Tisztelt Olvasónk!
Köszönjük az eddig beküldött gyönyörû babaképeket!
Továbbra is várjuk a családba érkezõ újszülöttek fotóját névvel,
és az anyuka nevével ellátva a Mezõtúr és Vidéke facebook
oldalára,vagy az ujság@mkskft.hu e-mail címre.

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322

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.

TEMETKEZÉS ÉS TEMETÕGONDNOKSÁG
MEZÕTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRÛ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:

Tel.: 06 30/621-16-33
VÁROSI POLGÁRÕR EGYESÜLET

06 30/239-6721, 0630/347-6628

arTúr Feszitvál - 2021. augusztus 10-14.
Mezõtúr több pontján

TÚRI VÁSÁR - 2021. AUGUSZTUS 15.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

Július 16-22-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Július 17-18-ig:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30-239-934

Július 23-30-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. út. 22.
Tel: 56/350-993

Július 24-25-ig:
dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József Attila út. 9.
Tel: 56/352-265;
06/30-977-0936

Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelõs szerkesztõ: Bordács László.
Szerkesztõ, tipográfus: Kakuk Móni.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2021. július 21. (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 õrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem
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