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„Túri Halas Napok” Mezõtúron
1 . rész

Halra magyar!- ösztönöz Lévai
Ferenc, az Aranyponty Halászati
Zrt. tulajdonosa.
A halfogyasztás tekintetében az
európai statisztikák végén kullogunk, a legtöbb család asztalára egy
évben egyszer: karácsonykor kerül
halétel. Pedig egészségünk érdekében heti egy napon érdemes lenne
a marhát, disznót, csirkét – harcsára, pontyra vagy épp süllõre cserélni- sülve, fõve, füstölve, egytálételként vagy levesként- a receptek és
variációk száma e tekintetben szinte végtelen.
A halfogyasztás, a halételek és
horgászat népszerûsítése érdekében rendezték meg Mezõtúron
második alkalommal a Túri Halas
Napok rendezvényt a Városi
Strandfürdõ területén.
A rendezvény a TOP-7.1.1-16-HESZA-2019-00531 pályázat vissza
nem téritendõ támogatásának segítségével valósulhatott meg.
A rendezvény szervezõi voltak:
Mezõtúr Város Önkormányzata,

Mezõtúri Városfejlesztési Kft.,
Mezõtúri Turizmusfejlesztési Kft.,
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
KN Kft., és nem utolsó sorban a
Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.
A rendezvény és a strand helyszínére július 31- én ingyenesen
látogathattak az érdeklõdõk, de
zenés-táncos jellegébõl adódóan a
hatályban lévõ jogszabály miatt
kizárólag védettségi igazolvány felmutatásával tehették ezt meg.
A változatos finomságok és megmérettetések mellett színpadi koncertek, kézmûves vásárosok, gyerekprogramok hozták el a jó hangulatot a résztvevõknek. A FICSAK
Mezõtúr Alapítvány szervezésében
- Madarászné Marosi Edina kézmûves, Rajtár Ilona gyöngyfûzõ és
Veres Gyula fazekas irányításával a
részt vevõ gyermekek képzeletét és
kreativitását megmozgatva ösztönöztek alkotásra és az elkészült
munkákat hazavihették.
Szombaton, kora reggel elsõként
szorgalmas és tettrekész, vállalkozó
szellemû csapatok álltak a horgászbot vagy épp a fakanál mellé: a nap
horgász- és halételfõzõ versennyel
indult.
A horgászversenyt a Kákafoki
Horgászegyesület szervezte a programon belül.
Húsz lelkes, tapasztalt horgászcsapat jelentkezett a kihívásra, a

legjobbak díjait Sáfár Zsolt, az
Egyesület alelnöke adta át.
A legnagyobb hallal Szalai Zsolt
büszkélkedhetett (3040 g). A harmadik helyezett Tóth Bálint- Tóth
Vanda duója lett (6155 g hal), a
második helyezett Csatári ÁkosCsatári Ferenc csapata lett (7935 g),
a gyõztes pedig Hidasi Zsolt-Hidasi
Hanna párosa lett (11595), ezúton
is gratulálunk nekik.
A délelõtt folyamán mindeközben fellépett a színpadon a
Szivárvány Citerazenekar Csider
István vezetésével, és a további jó
hangulatról gondoskodott a Petõfi
Dalkör, a Vadvirág Népdalkör, az
Ambrózia és Sweet Dance Mazsorett Csoport és Dalma Dance Klub.
A várva-várt halételfõzõ versenyen Patkós Lajos (Placc Bistro),
Ádám Anita (Nemzeti szálloda),
Dobos Ildikó és Olajos Szabolcs
(Szõlõfürt Vendéglõ) zsûrizett. A
zsûri tagjai elégedettek voltak a
versenyzõk által elkészített ételekkel, és boldogan kóstolták végig a
fenségesebbnél fenségesebb falatokat.

Ingatlankezelõ
Közhasznú
Nonprofit Kft. csapata a tökéletes
sült hal feltálalásával, második
helyen végzett Tóth Zoltán és családja, akik magyaros halászlevet
fõztek, elsõ díjat ért el Kiss Imre és

a Mototour csapata, akik mesterfogásokkal ínycsiklandó harcsapaprikást és túrós csuszát tudtak tálalni
a zsûri elé.
A cikk második részét a 17. lapszámban olvashatják.
Fotókat készítette Jenei József.
Kakuk Móni

A gyõztes halétel:

Klasszikus és újító ízformációkat
egyaránt elismertek. Különdíjat
nyert el Pete Lajos- Baricz Andrea
párosa, akik innovatív halfasírtot
készítettek, harmadik helyezést ért
el a Mezõtúri Intéz-ményellátó és
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Erdei óvoda program a Csoda-vár Központi Óvodában

Örökös Zöld Óvodaként fontosnak tartjuk, hogy évrõl-évre gazdagítsuk a gyermekek tevékenységeit,
játékos ismeretszerzését a természetben is.
Célunk volt, hogy:
- Szerezzenek közvetlen, személyes tapasztalatokat a gyerekek, az
õket körülvevõ természetrõl,
Mezõtúr, város természeti adottsá-

Az elsõ héten megismerkedtünk
egymással, csapatnevet választottunk, kiránduló indulót tanultunk,
elõkészültünk a túrákra, az ottani
megfigyelésekre.
Megismertük a turistajelzéseket,
a térkép legfontosabb jelzéseit,
azok jelentését.
Elkészítettük a saját erdei társasjátékunkat, melyen ismereteiket

gairól.
- A közvetlen tapasztalatszerzés
hatására fogalmazzanak meg, okokozati összefüggések meglátására, megértésére vonatkozó megállapításokat.
- Érezzék át a természetben való
séta megnyugtató, egészségre gyakorolt jótékony hatását.
- Tanulják meg, sajátítsák el, a
helyes viselkedést a természetben.
- Váljanak a környezetüket óvó,
védõ személyiségekké.
A táborban az óvoda legnagyobb, 6-7 éves gyermekei vettek
részt, 5 csoportból, 16 fõ, akik
különösen érdeklõdtek a természet
iránt.
A programot 2 hétre terveztük.

megjeleníthették a gyermekek.
3 fõ területen összehasonlítást
végeztünk, (majd túra közben
megfigyelést), az erdõ, a tó és a
folyó, növény-és állatvilágáról, az
ember tevékenységeirõl, (munka,
szabadidõ).
A második héten el is indultunk
az Erzsébet ligetbe, a Bánya-tó, és a
Berettyó partjára.
Minden apró részletet megfigyelve, lassan haladva, ok-okozati
összefüggéseket keresve, környezettudatos szemlélettel jártuk be a
vidéket.
A Ligetben a gyermekek, az óvodapedagógusok által kihelyezett
turista jelzések útmutatása szerint
közlekedtek.

A felnõttek irányítása mellett a
gyermeki kezdeményezésnek is
teret engedtünk. Volt lehetõségünk
egy kis pihenésre is a természetben, lecsendesedni, elmélyülni
gondolatainkban, hallgatni a természet hangjait.
Játékra is jutott idõnk és energiánk.
Természetesen a túra végére kellemesen elfáradtunk, de elmondhatjuk, hogy a gyermekeink
nagyon kitartóak voltak, hiszen a
hátizsákjukat végig õk vitték
magukkal.
A program végén, megörökítettük élményeinket, játékos formában összefoglaltuk az ismereteinket.
Mindenki teljesíteni tudta a feladatokat, ezért egy fából készült
jutalom nyaklánccal leptük meg
õket, melyen a megfigyelt természetet próbáltuk megjeleníteni,
ezzel is emlékezetessé tenni számukra ezt a néhány napot.
A program során azt tapasztaltuk, hogy a gyermekek nagyon
érdeklõdõek, kitartóak, aktívak
voltak.
Az ismereteiket elõ tudták hívni,

jól átlátták az összefüggéseket.
Bízhatunk a természetben tanúsított környezettudatos viselkedésükben a jövõben is.
A következõ években próbáljuk
minél több gyermek számára biztosítani a nyári erdei óvodába való
bekapcsolódást.
A programot megvalósító munkatársak: Ágoston Fruzsina óvodapedagógus, Burai Emese pedagógiai asszisztens, Kocsis Józsefné
dajka, Szûcsné Búsi Irén dajka,
Tóth Klára óvodapedagógus.
Patkós Éva Intézményvezetõ a
szervezésben vállalt kiemelkedõ
feladatot.
Tóth Klára
intézményvezetõ helyettes
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Európa-bajnok a nõi junior kézilabda-válogatott
sajtó beszámolt róla.
Ifj. Kiss Szilárd, a junior Európabajnok magyar válogatott szövetségi edzõje elmondta: „Nagyon boldogok vagyunk, különösen amiatt,
hogy szinte minden meccsünket
nagy fölénnyel nyertük, egyedül a
franciák elleni találkozó volt szorosabb, de a végjátékban ott is felülkerekedtünk az ellenfélen. Nagyon
összetartó csapatunk van, ez is
segített a sikeres szereplésben.
Nagy elõny volt a fináléban, hogy
mi már játszottunk több döntõt is,
az oroszoknak talán elsõre ez
sok(k) volt.”

Fotó: www.szon.hu

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezõtúr
www.facebook.com/Mezõtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezõtúri Városi Televízió

Újabb nagyszerû sporteredményre lehet büszke városunk.
Juhász Gréta, válogatott kézilabdázó, aki a játék alapjait Mezõtúron,
Túrkevén, Orosházán és Balatonbogláron sajátította el, junior
Európa-bajnoki címet nyert csapatával július 18-án, Szlovéniában.
A magyar korosztályos válogatott
veretlenül nyerte meg a tornát, ami
komoly elismerést váltott ki nemzetközi szinten, számos külhoni

Juhász Gréta a szoljon.hu hírportálnak elárulta, NB I.-es kisvárdai
klubtól kapott egy éves szerzõdésre
korrekt ajánlatot, amit elfogadott,
tehát a versenyzést elsõ osztályban
folytatja tovább. A beilleszkedése
azóta megtörtént és zökkenõmentes volt.
Szívbõl gratulálunk az eredményekhez és további sok sikert kívánunk az élvonalban!
Kakuk Móni

Megnyitó vacsorával indult a Képzõmûvészeti Alkotótelep négy hetes alkotó idõszaka
2021. július 23-án este megrendezésre került a megnyitó vacsora a
Takács-tanyán, ahová Lengyel
Krisztina, az Alkotótelep ügyvezetõje invitált minket.
Jelen volt többek között Gyõrfi
Sándor Kossuth-díjas szobrászmûvész, az Alkotótelep mûvészeti

vezetõje, Balogh Géza szobrász- és
festõmûvész, aki 1980-tól a
Nyíregyháza-sóstói Nemzetközi
Szobrász Szimpózium bronzöntési
munkájában és a Mezõtúri

Alkotótelep irányításában vesz
részt, E. Lakatos Aranka szobrászmûvész, aki Debrecenben a Szabó
Magda-szobrot készítette, Kabai
László képzõmûvész tanár, Pintér
Attila szobrászmûvész, a Lázár
Ervin-szobor megalkotója, Borbás
Márton és Szabó György Munkácsy-

díjas szobrászmûvészek, Halassy
Csilla szobrászmûvész, aki a
Szilágyi Erzsébet-szobrot jegyzi.
A vacsorát Herczeg Zsolt polgármester úr köszöntõje nyitotta meg,

majd összefoglalta gondolatait a
telep mûködésérõl Lengyel Krisztina, Gyõrfi Sándor és Balogh Géza
is. Felidézték, 2020-ban a Szolnoki
Mûvésztelepen felújításra kerültek
a mûtermes lakások, emellett grafikai- és szobrászmûhellyel bõvült. A
Mezõtúri Alkotótelep esetében
szintúgy felmerültek ötletek,
miként lehetne még jobban teret
biztosítani az alkotásnak. Balogh
Géza elárulta, régóta álmodozik
egy látogatható szoborpark létrehozásáról az Alkotótelep területén, és
amint ehhez megleli a kellõ támo-

gatást, nem haboz majd az elképzelés megvalósításában részt vállalni.
A négy hetes alkotó idõszak az
elkészült mûvek kiállításával zárul
a Városi Galériában.
A kiállítás megnyitására 2021.
szeptember 17-én fog sor kerülni,
de addig is a közönség betekinthet
a bronzöntés rejtelmeibe elõreláthatólag augusztus 15-én.
Bõvebb információ a 06-70/4289249 telefonszámon kérhetõ.
Kakuk Móni
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Szülõk, Törvényes képviselõk!
Az alábbiak szerint tájékoztatom
Önöket a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötött pénzbeli
támogatás kifizetésérõl.
A pénzbeli támogatásra azon
gyermekek, fiatal felnõttek jogosultak, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2021. augusztus 1-jén
fennáll.
Azon jogosultak, akik rendelkeznek bankszámlával, és Hivatalunk
rendelkezésére bocsátották a számlaszámot, bankszámlára történõ
átutalással kapják meg a támogatást.
Azon jogosultak részére, akik

nem rendelkeznek bankszámlával,
vagy Hivatalunk számára nem
ismert a számlaszámuk, az alábbiak szerint kerül kifizetésre a támogatás:
A támogatás kifizetésének helye:
Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Déli porta (Postával szemben).
A támogatás kifizetésének ideje:
2021. augusztus 24. (kedd) és 2021.
augusztus 26. (csütörtök), melyet
az alábbi beosztás szerint tudunk
biztosítani:
- A jogosult családi nevének „A”
kezdõbetûjétõl „.H” kezdõbetûig:
2021. augusztus 24-én 09.00 és
12.00 óra között.
- A jogosult családi nevének „I”
kezdõbetûjétõl „.P” kezdõbetûig:

2021. augusztus 24-én 13.00 és
15.30 óra között.
- A jogosult családi nevének „R”
kezdõbetûje: 2021. augusztus 26-án
09.00 és 12.00 óra között.
- A jogosult családi nevének „S”
kezdõbetûjétõl „Zs” kezdõbetûig:
2021. augusztus 26-án 13.00 és
15.30 óra között.
Felhívom figyelmüket, hogy
kizárólag a megadott idõpontban,
a fenti beosztás szerint szíveskedjenek megjelenni a támogatás felvétele céljából!
Azon jogosultak, akik nem szerepelnek a kiosztási listán, legkésõbb
2021. augusztus 30-ig szíveskedjenek jelezni a Mezõtúri Közös

Önkormányzati Hivatal Hatósági
Osztályán (Hegyi István csoportvezetõ, mfsz. 3. iroda, 06-56/551-926,
ihegyi@mezotur.hu), mert ezt
követõen nem lehet az igényt érvényesíteni. A pótigénylési határidõ
elmulasztása jogvesztõ.
A támogatás átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján
történhet.
Kérem, hogy a személyazonosságuk, illetve lakcímük igazolása
miatt, személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni.
dr. Enyedi Mihály
jegyzõ

80 éves lett Piroska néni

Befejezõdött a Csoda-vár Központi Óvoda

2021.08.01-én izgatottan gyûltek a zene-és nótakedvelõk a Közösségi
Ház jurta termébe, a „Magyarnóta délután” alkalmából. A fõszervezõ,
Balázs Béláné Piroska mellett sokak örömére még színpadra lépett Koltai
László és Sülyi Károly nótaénekes, a dalokat zongorán kísérte Berecz Zsolt.
Szûcs Dániel, Mezõtúr város alpolgármestere köszöntötte a közönséget és
a fellépõket. Bodor Márta mûvelõdésszervezõ, a délután konferálója a
mûsor kezdetén, egy verssel örvendeztette meg Piroska nénit a Közösségi
Ház nevében, gratulálva az eddigi, dalos pályán eltöltött harminc évéhez és
jókívánságait fejezte ki 80. születésnapja alkalmából.
Piroska néni 2007-tõl a Búzavirág Népdalkör vezetõje. A csoport elsõsorban a Kávási Sándor által gyûjtött népdalcsokrokat énekelte eddig, de más
tájegységek dalait is mûsorukra tûzték. Piroska néni nagy lelkesedéssel
irányította a népdalkört, egyre bõvülõ repertoárral vettek részt a városi,
majd a régiós eseményeken. Évente két alkalommal nagyszabású nótadélutánok keretében, több vendégcsoport részvételével szórakoztatták a
mezõtúri közönséget. Ezeken az alkalmakon Balázsné Piroska néni mindig
szívesen vállalt egyéni szereplést is, magyar nótákkal, operett részletekkel
kápráztatta el a hallgatóságot.
A „Magyar nóta délután” mûsor fináléjában Piroska néni és Koltai László
együtt énekeltek a színpadon, amit a közönség percekig tartó, álló vastapssal jutalmazott. Piroska néni kedves személyisége, életszeretete és a
magyar nótákat népszerûsítõ életútja mindannyiunk számára inspiráló
lehet.
Kakuk Móni

energetikai fejlesztését célzó projekt

Mezõtúr Város Önkormányzata által benyújtásra került „Komplex épületenergetikai fejlesztés Mezõtúron” elnevezésû TOP-3.2.1-15JN1-2016-00006 azonosító számú pályázata bruttó 138,48 millió forint
vissza nem térítendõ uniós támogatásban részesült. A pályázat megvalósítási helyszíne a Mezõtúr, Zrínyi Miklós utca 1. szám alatti Csoda-vár
Központi Óvoda volt. A projekt során a külsõ falak hõszigetelésére, a tetõ
és a födém hõszigetelésére kerül sor, valamint a meglévõ nyílászárók cseréje is megtörtént. A fûtési rendszer korszerûsítésre került, idõjáráskövetõ
szabályozással ellátott kondenzációs gázkazán beépítésével és új lapradiátorok felszerelésével.
Az épület használati meleg víz rendszerének korszerûsítése indirekt
fûtésû tároló beépítésével valósul meg, melyet a tervezett kondenzációs
gázkazán, illetve a napkollektorok együttesen látnak el.A fejlesztések során
egy 10 kW csatlakozási teljesítményû napelemes, illetve egy napkollektoros rendszer került kiépítésre.
Az energetikai korszerûsítés az elérhetõ energiahatékonyság növelését
célozta, ami elsõsorban az épület használóit, látogatóit szolgálja.
Ugyanakkor az energiafelhasználás csökkenésének környezeti hatásterülete túlmutat az épület határain, közvetve az egész ország energiaellátásának
biztonságát és versenyképességét javítja, továbbá a környezeti állapot
megõrzését is elõsegíti.
A projektrõl bõvebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.
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A Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ KN Kft. oldala:
Nyaralóövezeti hulladék ártalmatlanítás!

Ahogy korábban már megírtuk,
Társaságunk évek óta, a Mezõtúr
Város Önkormányzatával kötött
közszolgáltatási szerzõdésben és a
Belügyminisztérium által finanszírozott közfoglalkoztatási programokban foglaltak alapján folyamatosan végzi az következõ tevékenységeket: nem veszélyes hulladékbegyûjtése és szállítása; illegális hulladéklerakó helyek felszámolása;
közterületen elhagyott hulladék fel-

takarítása; a köztéri szemétgyûjtõk
rendszeres ürítése, a sérült, megrongálódott szemétgyûjtõk javítása,
cseréje, az eltûnt szemétgyûjtõk
pótlása.
Folyamatosan
beszámolunk
arról, hogy a Mezõtúr közigazgatási
területén belül a nyaralóövezeteknél (Túrtõ, Peres), a nyaraló lakosság számára kialakított hulladékgyûjtõ szigeteknél nem engedélyezett szemetet helyeznek el. A NHSZ

Szolnok Közszolgáltató Nonprofit
Kft-vel együttmûködésben kéthetente ürítjük a kihelyezett konténereket és állandó jelleggel találunk
ott építési törmeléket, nagyméretû,
a vegyes hulladéktól külön gyûjten-

veljük és ezzel egy idõben a területet körbe kerítjük. Táblákkal felhívjuk a gyûjtõszigetet használók
figyelmét, hogy a konténereket rendeltetésszerûen használják, melyrõl
kamera felvétel is készülhet. Fontos

dõ, kidobásra szánt bútorokat és
lomhulladékot. Sajnos, ezeknek az
ártalmatlanítása általában külön
gépi erõ bevonását is igényli, amelynek üzemeltetési és fenntartási költsége is Társaságunkat terheli.
Elmondhatjuk, hogy ebben az
évben közel 100 tonna veszélyes
illetve kommunális hulladékot szállítottunk el a külterületi nyaraló
övezeteknél kihelyezett konténerekbõl illetve a közvetlen környezetük mellõl. A környezetre is nagyon
veszélyes állapotok megszüntetése
érdekében a gyûjtõszigeteknél elhelyezett konténerek számát megnö-

információ, hogy az építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék
(fénycsövek, elemek, szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, stb.)
kertgondozásból származó zöldhulladék és elektronikai hulladék nem
helyezhetõ el.
Ezekkel az intézkedésekkel is
szeretnénk a nyaralóövezetekben
élõk környezetét megóvni, hogy
még sokáig gyönyörködhessenek
Mezõtúr külterületi természeti
szépségeiben, és örömöt szerezzenek halgazdag vizeiben.

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
Júliusban és augusztusban az
Eon Hungária Zrt. munkatársai
meghatározott ütemterv szerint
folyamatos gallyazási munkálatokat végeznek Mezõtúron. A hatályos jogszabályok alapján az elektromos vezetékek biztonsági övezetébe nyúló növényzetet az ingatlan
tulajdonosának/bérlõjének kellene
rendszeresen eltávolítania, és ha ez
valamilyen okból nem történik
meg, akkor a szolgáltató köteles
elvégezni a biztonságot veszélyeztetõ gallyazási munkálatokat.
Ennek következtében Társaságunk
munkatársai júliusban az utak és

járdák mellõl 50 m3-nyi levágott
ágat és gallyat szedett össze és szállított 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 I. út járdáinak 30 méteres szakasza került
javításra.
Sok kisgyermekes család látogat-

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

ja 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!

Fullánk Nemzetközi Sport &
Életmód Fesztivál ideje alatt
(2021.08.16 – 24.) a Mezõtúri Városi
Strandfürdõ nagy úszómedencéje
részlegesen lesz használható. A
Fedett Uszoda a kupa ideje alatt
kizárólag a sportolók részére lesz
nyitva. Megértésüket köszönjük!
Segédmunkás munkakörben,
kompüzemeltetési
feladatokra
munkavállalók jelentkezését várjuk
fényképes
önéletrajzzal
az
intezmenyellato@mturiellato.hu
e-mail címen, vagy telefonon a
0656350037-es telefonszámon.

Kedves Vendégeink! A IV. Túri

Kövessen minket a facebookon is:
https://www.facebook.com/M.I.I.KN.Kft
(Képek, meghívók, friss információk)
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Erdei vándortáborban a mezõtúri diákok

A Szent István Katolikus
Általános Iskola és Óvoda 2021-ben
csatlakozott
a
„Vándortábor
Programhoz”. Az erdei vándortáborok fõ szervezõje az Országos
Erdészeti Egyesület. A program
célja a sport-és természetjárás, valamint az egészség és a környezettudatos életmód támogatása. A programban felsõs-és középiskolás diákok vehetnek részt.
2021-tõl az iskolák 10 útvonal
közül választhattak. Az iskolánk

felsõs tanulói ebben az évben a
börzsönyi útvonalon túrázhattak 7
napon keresztül. Diósjenõ, Pénzásás, Kútberek és Berne-cebaráti voltak a táborhelyeink, ahol sátrakban aludtunk.
A Börzsönyi Erdei Vándortábor
útvonala a hegység kevésbé ismert
és ritkábban látogatott, vadregényes északi részén vezetett. A
tábor ideje alatt a 36 gyerek és 4 fõ
pedagógus
megismerkedhetett
hazánk természeti és kulturális

értékeivel, valamint megtapasztalhatták az erdei vándor” életérzést.
A napi 10-14 km-es túrákon túl volt
tábortûz, szalonnasütés, bátorság
próba, esti vadles, kisvonatozás és
strandolás Kemencén.
A gyerekek remekül helytálltak.
Voltak, akik a Börzsöny legmagasabb pontjára, a Csóványosra is
felmásztak. Az erdei vándortábor
során a diákok és pedagógusok
nem csak a természetet, de egymást
is sokkal jobban megismertték.

Igazán jó közösséggé formálódtunk
és életre szóló élményekkel gazdagodtunk. Iskolánk célja az összes
útvonal felfedezése, ezért is végeztük már el többen is a gyalogos
vándortábor vezetõképzést, mely a
feltétele annak, hogy a saját csoportjainkat vezethessük.
A Szent István Katolikus
Általános Iskola és Óvoda erdei
vándorai ezúton is köszönetet mondanak a következõ mezõtúri cégeknek és magánszemélyeknek a
támogatásért: Ferrocor Kft., FF
Fémfeldolgozó Zrt., Mezõtúr Város
Önkormányzata, Syngenta Magyarország Kft., Vékony Trade Kft.,
RAFI Hungária Kft, Mezõtúr Város
Katolikus Iskolájáért Ala-pítvány,
Balázs Árpád, Herczeg Zoltán,
Havasi Sándor, Dobos Diána,
Pásztor Zoltán, Kalmár Zsolt
Lantai Laura

Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület (TEKE) hírek
…mert adni jó!
2021.08. 03-án meghallgatva a
betegek és a kórházi dolgozók szavát, a sokszor elviselhetetlen meleg
enyhítésére egyesületünk egy
mobil klímát adományozott a fizikoterápiás részlegnek.
Csányi Tamás országgyûlési képviselõ jelenlétében megismerkedtünk az új Fõigazgató Asszonnyal,
Dr. Szecsei Klárával, aki megnyugtatott bennünket, hogy ez a kórház

tovább fejlõdik és mûködik.
További, jövõbeli egyéb együttmûködésrõl és segítségnyújtásról is
egyeztettünk. Korábban is támogattuk a kórházunkat, a COVID ideje
alatt mosó-szárítógéppel, hõmérõkkel, stb.
Aki szeretné támogatni küldetésünket keressen bennünket!
Tegyünk Együtt Mezõtúrért!

2021. augusztus 13.
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MEZÕTÚR RENDELÕINTÉZET VICTOFON
HALLÁSVIZSGÁLÓ

Mezõtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet
A kialakult járványügyi veszélyhelyzetben is várja ügyfeleit

idõpont egyeztetéssel, várakozás nélkül!
A 06-30/692-3153 vagy a 06-56/550-466 telefonszámokon
az alábbi idõpontokban:
Hétfõ és csütörtök 10.00-15.00,
kedd és szerda 08.00-12.00
-hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek
-hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz
-díjtalan hallásvizsgálat, hallókészülék próbahordás,
hallásjavító eszközök széle választéka.

Sajtótájékoztató a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület képviselõi csoport munkájáról
A járvány utáni (2021.06.24) elsõ
képviselõtestületi ülés igen rövidre
sikerült, ugyanis képviselõcsoportunk egy módosítással élt a napirendi pontokhoz.
A módosítás lényege az volt,
hogy vegyünk le napirendi pontot
és késõbb egy teljes ülést szenteljünk rá.
Mi azt szerettük volna, ha a
Polgármester Úr a veszélyhelyzet
alatt hozott összes döntésérõl
beszámol a képviselõtestületnek,
amihez kérdéseket intézhetünk, és
azokra válaszokat kaphatunk.
A veszélyhelyzet alatt nagyon
hiányos volt a tájékoztatás részünkre, illetve a feltett írásbeli kérdéseinkre sem kaptunk választ. Ezt a
testület 6 Fideszes „nem” szavazattal nem tudta többségében támogatni ezért lekerült.
Ekkor a Polgármester Úr az általa
eredetileg beterjesztett napirendi
pontokat ismételten feltette szavazásra, amit értelemszerûen mi nem
támogattuk.
A mezõtúri önkormányzatiság
több, mint 30 éves fentállása alatt

példátlan eset történt, a testületi
ülés, érvényes elfogadott napirendi
pontok hiánya miatt elmaradt.
Sajnos ez ismét bebizonyította,
hogy erõvel nem lehet semmi olyat
rákényszeríteni képviselõi csoportunkra, amivel nem értünk egyet.
A Polgármester Úr beszámolóját
augusztusban fogjuk egy önálló testületi ülésen meghallgatni és véleményezni.
2021.06. 29-én ismét testületi
ülés volt.
Ennek egyik sarkalatos témája a
Tiszamenti Regionális Vízmûvek
Zrt. beszámolójának elfogadása.
Képviselõi csoportunk ezt nem
tudta elfogadni, ugyanis a lakosság
részérõl rengeteg kifogás és panasz
érkezik a vízminõséggel kapcsolatban.
Ezt a beszámoló is megerõsítette,
ugyanis 423 db vízminõségi mintát
vettek a 2020-as évben és ebbõl 357
db! kifogásolt volt,nem felelt meg
az elõírásoknak.
Továbbá a szennyvízzel is voltak
gondok ugyanis több, mint 31 millió Ft bírságot fizettek szennyezés

miatt.
A szennyezett víz a Berettyóba
került… (Ezek után felháborítónak
tartjuk,hogy ilyen beszámolót valaki elfogadjon.)
Mi nem fogadtuk el, ezért a TEKE
6 „nem” és a Fidesz 6 „igen” szavazata miatt nem lett döntés, tehát
nem lett elfogadva.
A tûzoltóság beszámolóját korrektnek, és példa értékûnek találtuk, ezt egyhangúan, 12 „igen”
szavazattal elfogadtuk.
Költségvetés módosítását a testület elfogadta.
A MAFC által igényelt 2,5 millió
Ft-os többlettámogatást is támogatjuk, amennyiben a MAFC elnöke
benyújtja az eddig adott önkormányzati támogatások tételes
elszámolását, részletesen megindokolja mire szükséges ez a többletforrás és a testület úgy ítéli
meg,hogy a gazdálkodásuk rendben van.
Pétery Károly úton új parkoló
helyek kialakítása folyamatban van,
amely esetleg érintheti a forgalmi
rendet is.

Javaslatunkra a beruházóval
újbóli egyeztetések lesznek és
augusztusban kerül ismét a testület
elé.
Külterületi utak építését támogattuk, viszont az elõkészített és a
képviselõk részére benyújtott munkát kritikán alulinak minõsítettük.
Ennek
kiküszöbölésére
a
Polgármester Úr és a Jegyzõ Úr is
ígéretet tett.
Akasztó-ér
rekonstrukcióját
támogattuk, bár véleményünk szerint az ezzel összefüggõ csatornahálózat elsõ fázisának elkészítésénél nem volt kellõ gondosságú az
elõkészítés, ezért havária idején a
Ligeti tó nagyfokú szennyezést
kapott és a halállomány jelentõs
része elpusztult.
Zárt ülés keretén belül személyi
kérdést tárgyalt a testület, amelynek témája és eredménye késõbb
fog nyilvánosságra kerülni.

Kovács AttilaTEKE Frakcióvezetõ
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XXIV. Kárpát-medencei Arató Napok

„Az összefogás és az összetartozás ismét igaznak bizonyult.”
Ismét lehetõsége volt a Mezõtúri
Szépkorúak
Hagyományõrzõk
Klubjának részt venni és hozzájárulni a szarvasi rendezvény színvonalas lebonyolításához. A klubelnök és felesége mindent megtett
azért, hogy sikeresen szerepeljen
Mezõtúr városa által a megbízott
klub a XXIV. Kárpát-medencei
Arató Napokon. Minden évben jól
sikerül ez a nap, de idén mégis más
volt. Korábban is mindig kaptunk
elismerést, díjat, oklevelet vagy
különdíjat, de olyanban még nem
volt részünk, hogy összesen öt
oklevéllel térhettünk haza. Egy
oklevéllel jutalmazták a mazsoretteseket, eggyel az énekkart, három
oklevéllel a klubunkat. A klubot
elismerték az õsi aratóétel versenyen való részvételéért, emellett
kimagasló különdíjjal jutalmazták,
mint a legautentikusabb étel megfõzõit. A serleget és oklevelet átadva elismerésüket fejezték ki, hogy
olyan ételt készítettünk, ami az
1840-es évek arató ételeinek ízeit
idézte fel. Herczeg Antal klubveze-

tõt, mint a legidõsebb kaszást is
oklevél illette. Most is, mint mindig
velünk volt a Mongol Agrár Zrt.
énekkara. Õk adták elõ az aratással
kapcsolatos népdalokat. Példaértékû volt Seresné Jutka karnagy kitartása. Nagy boldogság töltött el engem. A mûsoruk végén
egy úriember odament Jutkához,
kezet csókolt neki és gratulált a
kitartásához, pedig biztosan nem
ismerte - jó volt ilyet tapasztalni. Az
ünnepséget a mazsorettek nyitották
meg a felvonulással és a sátorban is
õk léptek fel elõször Juhász Réka

oktató koreográfiájával. A fiatalság
nagy tapsot kapott. Utána egy tárogatós szolgáltatta a zenét. Szebbnél

szebb katonadalokat, indulókat
adott elõ.
A nap további része mindenkinek megható és szívszorító volt.
Megemlékeztek a tõlünk elszakadt
és tõlünk távol élõ magyarokról és
az
összetartozásról.
Zászlófelvonással kezdõdött, ugyanis van
egy zászlójuk a Kárpát-medencei és
a határon túli magyaroknak, ami
szintén piros, fehér, zöld. Ami a
legszebb, van egy gyönyörû himnuszuk is. Amíg felvonták a zászlót, a
külhoni és itthoni magyarok együtt
énekeltek. Éreztük, hogy nekik
mennyit jelent az Óhaza! Ahogy
vége lett a köszöntõ beszédnek, a
határon túli magyarok hoztak egyegy marék földet, arról a helyrõl,
ahol élnek és a Nagy-Magyarország
emlékmûhöz helyezték az emlékparkban.
Ezután következett a Trianoni
fájdalomfa megkoszorúzása. Tavaly
ezt a fát és az emléktáblát a
Mezõtúri Szépkorúak Hagyományõrõzõk Klubjának a kezdeményezésére Mezõtúr város önkormányzatával együtt helyeztük ki. A
koszorúzáson részt vett Szûcs
Dániel alpolgármester, emellett a
klubból ketten, Marika és én.
Végezetül megköszönjük a
mazsorettek csodálatos mûsorát,
köszönjük vezetõjüknek áldozatos
munkáját. Köszönjük az énekkar
szereplését, és a segítséget minden
klubtársunknak.
Köszönjük
Antinak a kaszálás bemutatását,
Molnárné Katikának és Sonczné
Magdinak a marokszedést, és
mindazoknak, akik kaszát fogtak,

Nagyszülõk és Idõsek világnapja
Dr. Keresztes Károly nyugalmazott háziorvos verseivel rendszeresen örömet okoz a mezõtúri
olvasóknak és emellett évtizedek
óta türelemüvegeket készít- hetven alkotásából 2019-ben a
Fazekas Múzeum nagysikerû
kiállítást rendezett. Ezúttal a
Nagyszülõk és Idõsek világnapja
alkalmából hozta el gondolatait.
Ez az év elején Ferenc pápa kijelentette: „Elhatároztam, hogy megalapítom a Nagyszülõk és Idõsek
Világnapját, amelyet az egész egyházban minden évben július negyedik vasárnapján tartunk.” (Hírhozó,
2021. július 23.) Ez a hír bizonyára
sok embert meglep, de ugyanakkor
meg is nyugtat. Mert az idõs kor

legnagyobb félelme a magány és az
ebbõl adódó érzés, a szeretet hiánya. Pedig a nagyszülõket, idõseket
körül veszi a világ, ami nélkülük
nem is létezhetne, és onnan folyamatosan kapják is a szeretet, ami
néha szorosabb együttlétet, néha
egy telefont, levelet, üzenetet
jelent. Ez a nap 2021-ben július 25re esik. És mindenkinek jó az az
érzés, hogy ezen a napon kiemeltebben tudjuk szeretetünket kifejezni a nagyszülõknek és idõseknek, akik nélkül nem létezhetne a
világ. Egy csokor virággal, egy öleléssel, a jelenléttel, a múlt felidézésével, és a jövõbe való töretlen hittel.
Együtt, velük!
dr. Keresztes Károly

hiszen 10 évestõl 60 éves korig próbálkoztak a kaszálás tudományával. Köszönjük Csepcsényi Antinak
a birkahús megfõzését. Köszönjük
Herczegné Marikának, hogy megtalálta az ideillõ levest, ami a kaszás
leves volt, füstölt sonkával.
Megsütöttük mellé a hatfonatos
sima kalácsot. Nagy sikere volt,
mert a nagy kalácsból nem sokat
kaptunk vissza a zsûritõl. Ízlett a
leves is mindenkinek.
Végezetül, de nem utolsó sorban
ismét volt egy csodálatos napunk,
nagyon elfáradtunk. De a fáradtságunk meghozta a gyümölcsét.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, alpolgármester úrnak a szép és
tartalmas beszédét. Köszönjük a
videós fiúknak is a szorgos munkájukat. Ismét köszönjük az újvárosi
helyhatósági képviselõnek és családtagjainak, hogy hozzájárultak e
nemes nap örömeihez és segítettek
abban, hogy klubunk részvétele
érvényesüljön. Zárógondolatunk
legyen a következõ idézet.
„Mi szépkorúak fogjunk össze.
Fogadjuk meg, búsak nem leszünk.
Akkor sem, ha néha, néha könnyes
a szemünk. Jó példát mutatunk,
hisz lát az ifjúság, arcunkról
ragyogjon rájuk béke és boldogság.”
Herczeg Antal klubvezetõ
Ádám Jánosné
klubvezetõ-helyettes
Mezõtúri Szépkorúak
Hagyományõrzõk Klub
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Népegészsügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezõtúri járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018
Az utóbbi idõkben mindannyian
megtapasztalhattuk a covid-vírus
hatásait: voltak, akik “csak” a korlátozásokat szenvedték meg, voltak, akiknek a szerettei betegedtek
meg, és voltak, akik maguk is átestek a betegségen. Sokan közülük
gyógyulásukat követõen csupán
egy rövid, kellemetlen idõszakra
emlékeznek vissza. Másoknál
viszont akár hónapokkal a megbetegedésük után is fennállnak bizonyos panaszok: ez a jelenség
„hosszúcovid” néven kezd bevonulni a köztudatba. A szóbanforgó
tünetek sokfélék lehetnek, cikkemben a lelkiállapotot befolyásolókra
térek ki. A leg-gyakoribb lelki panaszok a következõk:- emlékezeti- és koncentrációs
problémák,
- a tiszta gondolkodás nehézsége,
- alvásproblémák,
– túl sok, túl kevés vagy nem
pihentetõ alvás,
- depresszió,
- szorongás,
- hangulatváltakozás, szokatlanul erõs érzelmek,
- kimerültség.
Mit tehetünk, ha ilyen tüneteket
tapasztalunk? A panaszok sokfélesége miatt erre a kérdésre nem

lehet egyértelmû, illetve rövid
választ adni. Talán az elsõ lépés,
amit mindenképpen megtehetünk,
hogy tudatosítjuk magunkban,
panaszunk-bizony covid-utóhatás
lehet – ennek eldöntésében segíthet
háziorvosunk. A lelkioldalról
nagyon lényeges tisztázni magunkban, hogy amit tapasztalunk, az
betegség és nem jellemhiba. Fõleg
ha a depresszió az egyik tünet,
különösen hajlunk olyan gondolatokra, hogy “én már nem vagyok jó
semmire”, “még ezt sem tudom
megcsinálni”, stb. Ha ezeket a gondolatokat olyasmivel helyettesítjük,
hogy “a kimerültség és levertség a
covid utóhatása, ami idõvel javulni
szokott”, már tettünk egy lépést a
teljes gyógyulás felé. Ha erre végleg
képtelennek érezzük magunkat és
hatalmába kerít minket a reménytelenség, forduljunk háziorvosunk-

Négy teniszpálya újult meg
A felújítás a TOP-7.1.1-16-HERFA- 2019-00317 projekt keretében valósulhatott meg, melyre a
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. pályázott.
A beruházás során 4 db sportolásra alkalmas teniszpálya felújítása valósult meg a Városi
Sportcentrumban. A tevékenységnek köszönhetõen egyidõben többen használhatják a pályákat,
közösségi élményszerzés valósul
meg, valamint az egészséges, mozgás alapú testnevelés is megtörténik. Nõ a teniszpályák kihasználtsága, ezzel együtt a mezõtúri helyi
közösség tagjai nagyobb számban
látogatják a Sportcentrumot. Az új
lámpáknak köszönhetõen, naplemente után is folytatódhatnak a
mérkõzések a teniszpályákon.
A projekt célja volt a sportolásra,
szabadidõs tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása, felújí-

tása, így a céloknak megfelelõen a
Városi Sportcentrum területén lévõ
salakos teniszpályák felújítása. A
helyi lakosság részérõl mindinkább
növekszik az igény, hogy a tenisz
sportot kipróbálják. Nemcsak felnõttek részérõl megfigyelhetõ ez,
hanem a gyermekek részérõl is. Ez
köszönhetõ a sportág országos
ismertségének és elismertségének,
valamint mindazon helyi polgároknak, akik a sport népszerûsítésében aktív szerepet vállalnak, valamint azon edzõknek is, akik eredményeket érnek el tanítványaikkal,
így felhívják a sportágra a figyelmet. És végül a tenisznek is, mint
minden sportnak az egészségünkre
gyakorolt pozitív hatása, valamint a
személyes szocializációban meghatározó attitûdök elsajátítása, azok
érzékelése, mások tiszteletben tartása a sport által, valamint közösségi élmény szerzése.
Forrás: mkskft.hu

hoz vagy pszichiáter szakorvoshoz!
A második lépés, hogy magunkkal szembeni elvárásainkat igazítsuk aktuális állapotunkhoz. Az,
hogy egészségesen egy munkát el
tudok végezni két óra alatt, nem
jelenti azt, hogy a hosszú covidhatása alatt is meg tudom csinálni.
Reális célokat tûzzünk ki! Lehet,
hogy az a bizonyos munka most
nem kettõ, hanem hat órába telik.
Fogadjuk ezt el! Valószínûleg ideiglenes állapot. Legyen türelmünk és
vegyük észre a javulás apró jeleit!
Harmadik lépés, hogy az egészséges életmódra különösen ügyeljünk a hosszúra nyúlt lábadozás
alatt! Aludjunk rendszeresen,
körülbelül napi 8 órát, táplálkozzunk egészségesen, csökkentsük/
kerüljük az alkoholt, a dohányzást
és a koffeinfogyasztást. Ezen kívül
végezzünk valamilyen testmoz-

gást! Ha csak egy kis nyújtózkodást vagy pár perces sétát tudunk
tenni, már az is valami. Ezzelkapcsolatban persze körültekintõnek kell lenni, érdemes a minket
érintõ problémának bõvebben utánajárni. Az interneten például számos önsegítõ anyag található kimerültségre, alvászavarra, szorongásra
vagy
depresszióra.
Tájékozódjunk! Kísérletezzünk,
hiszen
mindannyian
mások
vagyunk, kinek ez mûködik jobban, kinek az. Ha egyedül nem
boldogulunk, tüneteinktõl függõen
keressünk fel háziorvosunkat, forduljunk pszichiáter szakorvoshoz
vagy pszichológushoz!
Elérhetõségek: Mezõtúri Kórház
és Rendelõintézet, Egészségfejlesztési Iroda. 5400 Mezõtúr,
Kossuth u. 9.-11. Telefon:
06-56/550-427
A cikkben szereplõ kép illusztráció.
Plánka Zsuzsa
okleveles pszichológus

Hirdetmény
Mezõtúr Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok
bérletére 2021. október 15-étõl 5 évre:

1. Szabadság tér 6-8. III. lh. 3/10. szám
2. Szabadság tér 24. II. lh. 1/3. szám
3. Pétery Károly utca 9/7. szám

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. szeptember 3. (péntek) 12 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály, Mezõtúr,
Kossuth tér 1. fszt. 1.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal (Mezõtúr,
Kossuth tér 1.) 1. emelet 4. számú irodájában, vagy az 56/551-921-es telefonszámon Békefi-Mucsi Lídia ügyintézõtõl kérhetnek. A hirdetmény teljes
szövege a www.mezotur.hu honlapon megtekinthetõ.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Kispályás labdarúgás
2021.07.10-én rendezték meg
Kisújszálláson, a XI. Jótékonysági
Kispályás Labdarúgó Tornát. A tornán sorozatban nyolcadik éve
résztvevõ Alfi Pékség, Kálnai Milán
vezetésével veretlenül, kapott gól
nélkül, immáron ötödik tornagyõzelmét aratta. A csapatról fontos
megjegyezni, hogy a tavalyi év
kivételével, folyamatosan dobogós
helyezéseket ért el Kisújszálláson.
Öt arany-, két ezüst- és egy bronzérem a termés.
Idén is sikerült elhozni a „Torna
Legjobb Játékosa” díjat Nagy
Ferenc „Róka” révén, aki a csapat
kapitánya. Az elõzõ években
ugyanebben a kategóriában, a
következõ játékosok nyerték el a
címet: Nagy Dániel, Nagy Imre,
Tóth Nándor és Binder Ciprian. A
„Torna Legjobb Kapusa” címet,

pedig Tõke Imre és Török Imre is
elhozta már az Alfi színeiben. A
csapat külön köszöni Sólyom
Viktornak, hogy majdnem minden
évben a soraiban tudhatta, illetve
sportszerû és nagyszerû játékával
ilyen szép eredményekhez juttatta
az együttest. Az Alfi csapata az idei
sikert, az elõzõ években, a csapatnál vezetõedzõként tevékenykedõ,
karcagi id. Varga Lászlónak ajánlja,
aki a torna elõtt két nappal töltötte
a 70. születésnapját.
Végül a háttérben dolgozóknak
Hoti
Fadilnak,
Juhász-Tóth
Lászlónak, ifj. Lukács Gergelynek
és Torzsás Lajosnak is köszönet a
segítségért, hiszen a kiváló eredmények eléréséhez, nagy szüksége
volt rájuk a csapatnak.
Kálnai Milán

Új szolgálatvállalási lehetõség a honvédségnél
nak, hogy a honvédség kötelékében
helyezkedjenek el és katonai felkészítésen vegyenek részt.
Minden olyan magyar állampolgár jelentkezését is várják, aki legalább 18 és legfeljebb 65 éves, van
bejelentett belföldi lakóhelye, rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal
és minimum általános iskolai végzettséggel.
A szerzõdéskötést egészségügyi
és pszichológiai vizsgálat elõzi
meg.

Önkéntes Katonai Szolgálatra
várja a jelentkezõket a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar
Honvédség. Az Önkéntes Tartalékos
Rendszer legújabb elemével elsõsorban a fiatalokat szeretnék megszólítani, de nemtõl és kortól függetlenül bárki jelentkezhet.
A kiképzés a speciális önkéntes
területvédelmi tartalékos szolgálathoz hasonlóan 6 hónapig tart. Az

elsõ két hónapban a jelentkezõk
alapkiképzést kapnak, majd eldönthetik, hogy maradnak a képzési
helyszínen, vagy más helyõrségben, speciális területen próbálják ki
magukat.
Elsõsorban olyan fiatalok érdeklõdését várják, akik idén nem kerülhettek be a felsõoktatásba.
A jelentkezõk az önkéntes katonai szolgálat révén lehetõséget kap-

A kiképzések szeptember 15-én
kezdõdnek, ehhez a tervek szerint
az ország minden megyéjében és
Budapesten is biztosítanak helyszínt.
A résztvevõk az MH 2. vitéz
Vattay Antal Területvédelmi Ezred
és az MH 6. Sipos Gyula
Területvédelmi Ezred katonáitól
sajátíthatják el a legfontosabb ismereteket.
A második hónap után az önkéntesek ugyanott folytathatják az általános kiképzést, vagy specializálódhatnak egy szakterületre, így akár
ejtõernyõs vagy búvárképzést is
kaphatnak, de megtanulhatnak
harcjármûvet kezelni is.
A hat hónap alatt (és utána is)
bárki választhat más szolgálati formát: dönthet úgy, hogy szerzõdéses
katona lesz, pályáját mûveleti tartalékosként vagy területvédelmi tartalékosként folytatja.

A képzés elsõ két hónapjában a
fizetés a mindenkori minimálbérnek megfelelõ összeg, jelenleg bruttó 167 ezer Ft.
Aki a program második részében
speciális területet választ, már a
garantált bérminimumot kapja havi
fizetésként, amely jelenleg bruttó
219 ezer Ft.
Ruházati ellátás, napi egyszeri
meleg étkezés, utazási költségtérítés, valamint szükség esetén szociális támogatás is jár a résztvevõknek.
Jelentkezni legkésõbb augusztus
31-ig lehet a megyeszékhelyek
toborzóirodáiban, vagy a Magyar
Honvédség Központi Online
Toborzó Irodájában, a következõ
címen: onlinetoborzo@mil.hu.
Akik Szolnokon szeretnének
jelentkezni, az alábbi elérhetõségeken tehetik meg:
Szolnoki Toborzóiroda: 5000
Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.
Telefon: 06(56)505-159, E-mail:
szolnok.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadás rendje: hétfõ
08.00-15.30, kedd 08.00-15.30,
szerda 08.00-15.30, csütörtök,
08.00-15.30, péntek 08.00-12.00
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Alkotmány úti kútnál levõ problémák
Olvasóink küldték a következõ
levelet, az Alkotmány úti kút
használatával kapcsolatosan. A
levél helyenként mérges, elkeseredett. Annak a reményében
juttaták el a Mezõtúr és Vidéke
részére, hogy csökkenjenek vagy
múljanak el a tapasztalt kellemetlenségek és még sokáig örömet is
tiszta vizet adhasson a köztéri kút
a mezõtúriak számára.
Ahogy a kánikula tombol, arányosan megnövekedett a kútnál a
vízvételezõk száma.
Tapasztalatunk az volt a kamera
felszerelése után, hogy a háztartási
hulladék elhelyezése a kútnál csökkent, mivel az érintett személyeknek szóbeli és írásbeli tájékoztatón
ismertettük, hogy milyen fertõzésveszély áll fenn, és ha bekövetkezik
a fertõzés akkor esetleg a kút is
lezárásra fog kerülni.
Persze voltak olyan lakosok, akik
mélységesen felháborodtak azon,
hogy a háztartási hulladékát a saját
kukájában kell elhelyezni, és hetente kihelyezni szükséges elszállításra, és nem lehet a közterületen
eldobni.
Különféle ételhulladékok, papírzsebkendõk is voltak a kút környékén, ezek sokféle veszélyt hordoznak magukban. Ezért jobb ha elfogadják, hogy Mezõtúron ilyen szabály van és ezt kell betartani. Kár
veszélyeztetni a saját egészségüket
azzal, hogy ilyen melegben a vérnyomásuk tovább emelkedjen.

Sajnos vannak, akik a kocsmát
összetévesztik a kúttal, mert ide
hordják a féldecis üvegeket.
A környékbeli szülõk figyelmét
is szeretnénk felhívni, hogy ez a
kút, vízvételezési helyre alkalmas
és nem játszótér, ha ilyet keresnek,
tudnám ajánlani a tavi játszóteret,

mert itt a kútnál gyerekek a padon
ugrálnak, kapura másznak, vízzel
pancsolnak. Mivel a kút közúton
van, veszély leselkedik rájuk, ha a
kút környékén játszanak a gyermekek.
Persze újabb problémák is jönnek, mert igaz, hogy sokan nem
tudnak szabályosan közlekedni,
vagy nem is akarják tudni, de szabályosan megállni még úgy sem
tudnak, ezért egy újabb kamera
felszerelésének az ötlete is felmerült, amely a megálló autósokat és a
kerékpárosokat ellenõrizze.
Kezdem a kerékpárosokkal, mert
nekik is van némi hiányosságuk,
sajnos nem ismerik fel a kerékpár
tárolót, ezért a kerítésnek támaszt-

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

ják és ezzel összecsikargatják a
kerítést, vagy a virágtartónak
támasztva letörik a virágot.
A gépkocsivezetõk valamikor
tanulták a közlekedés szabályait,
de sajnos kezd feledésbe merülni a
szabály ismeretük, most azt szeretném felfrissíteni elõször is az 1.
számú függelék elsõ fejezet az „út
közúti jármûvek és gyalogosok
közlekedésére szolgáló közterület”
röviden az egyik kerítéstõl a másik
kerítésig tart, ezen belül van a az
úttest, leállósáv, parkolóhely, ahol a
jármûvek várakozás céljából megállhatnak. A KRESZ-szabály azt
mondja ki, ha valaki várakozás céljából kíván megállni, akkor lehetõleg az úttesten kívül álljon meg. Ha
nincs más lehetõség, akkor az
úttesten is megállhat egyéb tilalom
hiányában, de a menetirány szerinti jobb oldalon, iránynak megfelelõen, szorosan az úttest jobb szélén.
De nem úgy, ahogy a kútnál csinálják, hogy szemben a forgalommal a virágtartó mellett.
Így több szabálysértést követ el,
mert a 40. § 5. bekezdés b.) pontja
elõírja azt, hogy az úttesten levõ
záróvonal és a megálló jármû
között legalább három méter széles
hely szabadon maradjon, a másik,
d) pont szerint az útkeresztezõdés
úttest szélének metszéspontjától
számított öt méteren belül tilos
meg állni, így a fent említett helyen
áll meg a jármû, egyszerre három
szabálysértést követ el.
Ha a parkoló helyre nem tud

beállni, akkor lehetõsége van a
Nagycsapat-kert utcában beállni a
Sport pálya kerítése mellé, egész a
Széchenyi utcáig, de a virágok és a
fák kitaposása nélkül.
Voltak olyan úri emberek, akik
nagyvonalúan kijelentették, hogy
õk odaállnak, ahová akarnak, sajnos egyes embereknél a szabályok
tiszteletben tartása és ismerete már
idáig süllyedt, az ilyen típusú
embereknek lehet, hogy célszerû
egy orvosi vizsgálat, mert valószínû a demencia jelentkezik náluk,
amelyet jó lenne kezeltetni.
Sajnos a magyar szótárban csak a
jog szerepel és kezdik az emberek
elfelejteni a „kötelesség” szót.
Jó lenne, ha mindenki tisztában
lenne azzal, hogy ezt az ivóvizet a
város mindenki rendelkezésére
bocsájtja ingyen, bérmentve, cserében csak annyit várunk, hogy a
környékét tartsuk tisztán és egyéb
szabályokat betartva vételezzünk
vizet, gondolva az unokákra is,
mert nekik is szükségük lesz rá.
Gondolom mindenkinek van otthon csapvíz, amely egészséges és
onnan is lehet vételezni, nem kötelezõ idejönni,
Itt csak „lehetõség van” vételezni. Akik képtelenek az idevonatkozó szabályok betartására tõlük csak
annyit kérünk, hogy távol maradásukkal segítsék a környezet tisztán
tartását.
Az örökbefogadók

15 éves a „Tisztelet” Vasutas Nyugdíjas Klub

Tizenöt éves évfordulóját ünnepelte a Tisztelet Vasutas Nyugdíjas
Klub. Az összejövetel lehetõséget
adott arra, hogy a közösség tagjai a
pandémia idõszaka után újra együtt
legyenek, és emellett a klub 15 éves
múltjából felidézzék a közös emlékeket, kirándulásokat. A klub vezetõje Kovácsné Istvánné Pöszike
néni az alkalom kezdetén köszöntette Herczeg Zsolt polgármestert,
az Önkormányzat munkatársait, az
ünnepségre érkezett klubok képvi-

selõit, továbbá Borsi Sándornét, a
Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetségének elnökhelyettesét,
aki emléklapot adott át a Tisztelet
Vasutas Nyugdíjas Klub részére.
„Hit, remény, szeretet- ez fûzzön
össze bennünket. Minél többet
adsz magadból, annál több marad
neked. A szeretet a legfontosabb”fogalmazta meg Borsi Sándorné,
majd összegezte jókívánságait.
Herczeg Zsolt is köszöntötte a jubiláló klubot és a megjelent vendégeket, valamint elismerését fejezte ki
a Tisztelet Vasutas Nyugdíjas Klub
tagjainak példamutató összetartása, aktivitása és pozitív életszemlélete miatt. Oroszné Szamos Margó
és férje Károly zenével hoztak
további jó kedvet az összejövetelhez.
Kakuk Móni
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Restart! Újra külföldön töltött szakmai gyakorlat? II.

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 kollégáink abba az országrészbe, ahol

tanulóink a tanulmányútjaikat
õsszel folytatni fogják.
A mezõgazdasági iskolában tett
látogatás is hihetetlen élmény volt.
Az iskola teljesen önfenntartó.
Több hektár földet mûvelnek, és
rengeteg állatott tartanak (juh, sertés, szarvasmarha, kecske), trágyából áramot fejlesztenek, melyet
szintén értékesíteni tudnak. Az
iskola dolgozza fel az állatokat, és a
feldolgozás után a boltjában árulja
a kész termékeket(szalámik, sajtok,
friss húsárú).
A környék 80 kilométeres kör-

nyezetébõl rengetegen járnak ide
vásárolni. A diákok minden munkafolyamatnak a részesei, nagyon
sok a kollégista, és kicsit kevesebbet járnak haza, hiszen az állatokat
is õk látják el, akiket természetesen
hétvégén is etetni, fejni kell a feldolgozás mellett.
Már 12 éves kortól fogadják a
diákokat, hetente váltják a munkaterületet, fiúk és lányok egyaránt
részesei mindennek. Általában az
ide jelentkezõ diákok családjai is
mezõgazdaságban érdekeltek és
állattartással foglalkoznak. Így tudják a jelentkezõ diákok a családi
hagyományokat folytatni. A tanórá-

kat sajnos nem láttuk, de a gyakorlatot természetesen elmélet is követi és a képzés végén itt is szakmunkásvizsgát tesznek a diákok. A
hagyományok mellett számos új
technológia is jelen van az iskolában, az oktatók közül szinte mindenki az iskola tanulója volt a
korábbiakban.
A kötött szakmai programok
között és azok végeztével, az esti
órákbanlehetõségünk volt a környék felfedezésére. A város és a
környék csodálatos természeti környezete, számostörténelmi emlékkel is büszkélkedhet.
Köszönjük a szervezõinknek,
hogy lehetõséget biztosítottak számunkra, hogy ezen a kitûnõ franciaországi szakmai úton részt
vegyünk. A megszerzett tudást
kamatoztathatjuk és átadhatjuk az
iskoláinkban tanuló fiataloknak.
Aranyi Anita
oktató

Esõvárás
Majd tavasszal, ha
Lágyan simogatsz,
Virágillat és zöld levél
Ad szépet, nyugalmat.

Ó, esõ, mennyire vártalak,
Épp úgy, mint ifjú
Várja kedvesét
Az árnyas fák alatt.

Ha nyáron arcomra
Hull a zápor,
És barázdát húz homlokomon,
Eltûnik sok bánatom, gondom.
Tudom, hogy õsszel
Hûvösre fordul az idõ,
De tudom, hogy az õszi
Esõtõl, tavasszal
Az új élet mindig eljõ.

Vártalak és várlak
Mindég, legyen
Tél, tavasz, nyár
Vagy õsz az évben,
Tisztítsd meg esõ
A poros virágot,
Fedd be téli hó, és
Fesd fehérre a világot,

Hát kérlek, ess esõ,
Mosd le bánatom,
Legyen itt a földön,
Örök béke és nyugalom.

Legalább szemünkkel
Higgyük, hogy
Szép és jó lett minden,
És boldog minden ember.

dr. Keresztes Károly

Túri-kupa
Túri-kupa itt van újra,
Indulásom most sem múlhat.
Lányok, fiúk, gyertek hát,
Meglásd, lesz itt sok barát.
A futásban a lényeg,
egészséged soká éljen.
Köszönet a szervezõknek,
egész soká legyen még ez.
A féltávnál megmondom én,

futok-futok, majd célba érek,
Köszöntenek itten téged.
Megy tovább a hagyománymenjen, így lesz nekünk netovább.
Jó futást mindenkinek!
Sólyom Lajos

facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezõtúr
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ELHUNYTAK
Fazekas Annamária élt 50 évet,
Bucsai Lajos élt 58 évet,
Jassó Sándorné Fórizs Erzsébet élt 85 évet,
Futás Lajos élt 91 évet,
Szabó János élt 59 évet,
Deák István élt 91 évet,
Fazekas Lajos élt 79 évet,
Varga Gáborné Bíró Mária élt 91 évet.

Nyugodjanak békében.

közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Cseh Ferenc
(Nagy Brigitta)

Polonyi Amira
(Suha Andrea)

„Óriásként, felhõk
közül, félszegen
hajlok rád köszöntõn,
köszöntlek e földön,
pici idegen!”
Illyés Gyula

TÚRI VÁSÁR - 2021.
augusztus 15.
Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság
szerkesztõségének.

Pietas Kft.

10:00 Apacuka Zenekar
11:30 Buch Tibor
12:45 Polgármesteri
köszöntõ

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.

- Házassági évfordulósok
köszöntése

UNITAS-NAGY BT.

- Fõzõverseny eredményhirdetése

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

13:45- Reni Zumba Dance
14:20 - Dalma Dance Club
15:00 - Szandi
16:00 - PTE Brass
17:10- Sweet Dance mazsorett csoport Mezõtúr
17:40 - Rony

Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

18:15 - Bestiák - Miss Bee

Augusztus 13-19-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 06/56/350-63

Augusztus 14-15-ig:
dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. út. 9.
Tel: 56/352-265;
06/30-977-0936

20:00 - GESZTI BEST OF

Augusztus 20-26-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Augusztus 20-21-22-ig:
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u.
2., Tel: 06/20/941-5217

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

MEGHÍVÓ
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete

2021. szeptember 30-án
(csütörtökön), 13.30 órakor
közmeghallgatást tart, amelyre
ezúton meghívom.
Helyszíne: Városháza Díszterme
(5400 Mezõtúr, Kossuth L. tér 1. I.
emelet 9.)

Herczeg Zsolt
polgármester

21:45 - Tûzijáték

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 18. (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
vállalunk.

