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Ingyenes

Patkós Éva Mezőtúr új alpolgármestere
Társadalmi megbízatású
alpolgármesterré választotta
a képviselő-testület többsége
augusztus 25-én Patkós Éva
képviselő asszonyt, jegyzőkönyv szerint lebonyolított
titkos szavazás eredményeként. A tisztségre Szűcs Dániel
polgármester terjesztette fel.
Patkós Éva 1985. óta dolgozik Mezőtúron pedagógusként,
2002-től városi képviselő, 2019től a Csoda-vár Központi Óvoda
intézményvezetője. Az eddigiekben is fontosnak tartotta a
civil élet szereplőivel (egyesületekkel, klubokkal) való jó
kapcsolattartást, az intézmények közötti megfelelő kom-

munikációt és a helyi családok
segítését, így alpolgármesterként is kiemelt figyelmet fordít
ezekre a területekre. A pályázatok előkészítésében és támogatásában is szívesen szerepet
vállal, kiváltképp szívügyének
tekinti az oktatási-nevelési
intézmények vagy sportlétesítmények felújítását.
A testvértelepülési kapcsolatok ápolását és továbbfejlesztését fontosnak tartja, ahogy
annak közösségépítő erejét is.
Alpolgármesteri tisztségéhez
jó egészséget és sok sikert kívánunk!
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Kiélezett küzdelem a Berettyó-kupa Sárkányhajó versenyen
Augusztus 28-án, vasárnap
délután került megrendezésre
a Berettyó-kupa Sárkányhajó
verseny. Az idő eleinte kegyes
volt hozzánk, de a nap folyamán többször eleredt az eső.
Szerencsére a résztvevőket ez
nem tántorította el a versenyzéstől.
5 csapat nevezésével indult a
verseny, több távon mutathatták
meg evezős tudásukat a csapatok.
200 m, 1000 m és 2000 m. Elért
helyezések:
200 m-es távon:
I. Túri Sárkányok
II. HMCS
III. Újvárosi Sárkányok
1000 m-es távon:
I. Túri Sárkányok
II. HMCS
III. Dánkesün
2000 m-es távon:
I. Túri Sárkányok
II. HMCS
III. Dánkesün
Abszolút győztes a Túri
Sárkányok csapata lett, aki átvehette a vándorevezőt Szűcs Dániel pol-

gármester úrtól. Legfiatalabb evezős díját Tirszin Alexandra kapta,
valamint a Ledfak csapata egy
emléklapot vihetett haza a versenyen való részvételéért.
A verseny jó hangulatban telt,
szuper csapatok látogattak ki,
reméljük jövőre velük ugyanitt
találkozhatunk.
Délután a színpadon bemutatót

tartott a Reni Zumba Dance, valamint Bíró László thai-boksz bemutatója színesítette a programokat.
Este pedig Josh és Betti lépett fel a
színpadon, akik ismét ellátogattak
Mezőtúrra.
A rendezvényt Retro disco zárta.
Reméljük, hogy jövőre ismét találkozunk.
A rendezvényekre nagyon sokan

látogattak ki, amit ezúton is köszönünk.
A rendezvény pályázati forrásból
valósult meg: TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01263 „Mezőtúriak a
Berettyóért, kulturális és sport rendezvényekkel”.
Maduráné Bíró Szilvia
Fotó: Jenei József
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mezőtúr és vidéke
Lampionúsztatás és utcabál

2 év kihagyás után újra megrendezésre került augusztus utolsó szombatján a már hagyománynak számító Lampionúsztatás és
Utcabál rendezvényünk. Idén
még színesebb programokkal vártuk a Kikötőbe és a Kossuth térre
kilátogatókat.

Futóversenyen elért eredmények:
100 m Ovis futam - lányok:
I. Bíró Alíz
100 m Ovis futam – fiúk:
I. Veres Botond
II. Bíró Áron
III. Hodos Nimród
Különdíj: Szűcs Benedek
500 m- lányok:
I. Bíró Luca
II. Pápai Hédi
500 m – fiúk:
I. Gecser Benett
II. Mihalina Marcell
III. Bíró Bence

A programokat a Fuss Mezőtúr!
futóverseny nyitotta, melyre 14 órától sok nevezés érkezett kicsiktől és
nagyoktól egyaránt. Az idő kegyes
volt hozzánk és szép napsütésben
futhattak a gátoldalon a résztvevők.
Több helyre hűsítő pontokat helyeztünk, hogy a nagyobb távon futókat
ezzel is segítsük a felfrissülésben,
egy pohár ásványvízzel. A gyerekek
3 távon mérhették össze erejüket:
100 m (ovisok), 500 m (alsó tagozat), 2500 m (felső tagozat). A felnőttek 2 távon indulhattak: 5 km és
15 km. Külön díjaztuk a női és férfi
versenyzőket valamint egy különdíj
is gazdára talált.

2500 m – fiúk:
I. Kun Balázs
II. Karsai Péter
Tibor
III. Kálnai Dominik
5 km – nő:
I. Andrássy Judit
II. Szabó Szilvia
III. Karsai Antalné
5000 m – férfi:
I. Baukó Péter
II. Karsai Antal
15 km – nő:
I. Szentmártoni Olga
15 km – férfi:
I. Gombás Sándor
II. Kun Zoltán

Napközben egészségügyi állapotfelmérés zajlott, valamint csillámtetoválás készítés. A kicsiket a
homokozó várta rengeteg játékkal.
World jumping bemutatót tartottak
a színpadon egy kis rúdtánccal egybekötve. Az óvónőkkel ismét szebbnél szebb lampionokat lehetett
készíteni, amit az este folyamán
vízre is helyeztek a lampionúsztatá-

2022. szeptember 9.
son. Volt, aki otthon készített csodás lampiont és azzal jött ki a partra. Az este folyamán Herczeg Zsolt
képviselő úr, valamint Szűcs Dániel
polgármester úr köszöntője után
kezdetét vette a lampionúsztatás,
mely csodás látványt nyújtott a
Hortobágy-Berettyón. Lampionúsztatást követően a Kossuth téren
kezdetét vette az utcabál.
Az estét a ShyGys együttes nyitotta meg, majd ezután az UFO
zenekar lépett fel táncosaival. Őket
az Animal Cannibals együttes
követte, akik évek óta visszatérnek
hozzánk és fergeteges hangulatot
varázsolnak a közönségnek.
A fellépők sorát Vastag Csaba
akusztik koncertje zárta.
Maduráné Bíró Szilvia
Fotó: Jenei József

MOZIMŰSOR
2022. szeptember 09. péntek
17:30 Miután boldogok leszünk 2D amerikai romantikus
dráma
19:45 A meghívás 2D amerikai horror, thriller
2022. szeptember 10. szombat
15:00 DC Szuperállatok ligája 2D amerikai animációs
kalandfilm
17:30 Miután boldogok leszünk 2D amerikai romantikus
dráma
19:45 Top Gun- Maverick 2D amerikai akciófilm
2022. szeptember 11. vasárnap
15:00 Minyonok- Gru színre lép 2D amerikai animációs
kalandfilm
17:30 Rosszkor rossz helyen 2D amerikai thriller
19:30 A meghívás 2D amerikai horror, thriller
2022. szeptember 16. péntek
17:30 Nyugati nyaralás 2D magyar krimi vígjáték
19:30 Ahol a folyami rákok énekelnek 2D amerikai filmdráma
2022. szeptember 17. szombat
15:00 King - Egy kis oroszlán nagy kalandja 2D francia
családi vígjáték
17:30 Nyugati nyaralás 2D magyar krimi vígjáték
19:30 Gyilkos járat 2D amerikai akciófilm
2022. szeptember 18. vasárnap
14:00 King - Egy kis oroszlán nagy kalandja 2D francia
családi vígjáték
16:30 Nyugati nyaralás 2D magyar krimi vígjáték
18:30 Thor- Szerelem és mennydörgés
Jegyvásárlás személyesen a Szabadság Mozi – Film és Színházban,
nyitvatartási időben a vetítési napokon az első vetítés előtt 1 órával,
vagy online a szabadsagmozi.hu honlapon lehet.
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mezőtúr és vidéke
Eredményes egyeztetések

Köszönet
2022. augusztus 27-28-án megrendezésre kerülő Lampionúsztatás
és Utcabál valamint Berettyó-kupa
2022. Sárkányhajó verseny megrendezéséhez köszönjük a támogatást.
Támogatóink:
- Mezőtúr Város Önkormányzata
- Mezőtúri Ipari Park Kft.
- Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány
- Agrofriz Kft.
- Aivarex Kft.
- BBB-Glas Kft.
- Buona Sera Ristorante
- Derby-Túr Kft.
- Hermann Mezőtúr Kft.
- Hód 2000 Kft.
- Mezőtúr Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft.
- Ledfak Kft.
- MÁV Erősáramú Főnökség
Szeged Felsővezetéki Szakasz
Mezőtúr
- Mumgép Kft.
- Pál Henrik
- Rédei-Fém Kft.
- Szűcs Tamás ev.
- Tur-Color Bt.
- Túri Sport & Innováció Kft.
- Vart Speciál Kft.
- Vékony Trade Kft.
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Külön köszönet:
- Mezőtúr Város Önkormányzata
munkatársainak
- Mezőtúri Városi IntézményCsoda-vár Központi Óvoda óvónőinek
- Mezőtúr Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársainak
- MÁV Erősáramú Főnökség
Szeged Felsővezetéki Szakasz
Mezőtúr munkatársainak
- Közép-Tisza vidéki Vízügyi
Igazgatóság Mezőtúri
Szakaszmérnökség munkatársainak
- EFI-LEK munkatársainak
- Bíró László és csapatának
- Csordásné Fejes Renáta és csapatának és minden segítőnek, akik
munkájukkal segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását.

Szűcs Dániel polgármester és
Patkós Lajos képviselő helyszíni
egyeztetésre hívta a megyei közútkezelő és a komphoz vezető út felújítását végző cég képviselőjét
augusztus 30-án.

teljes szélességében zúzott kővel
borították be, ami nagyban nehezítette a személygépjárművel, kerékpárral és segédmotorral történő
közlekedést. A kivitelező pozitív
választ adott a kérésre és partner

A megbeszélés során részletesen
átbeszélték a munkafolyamatokat.
A lakosság nevében azt kérték a
kivitelező cégtől, hogy az eredeti
ütemtervet módosítsa annak érdekében, hogy a felújítással érintett
1,8 km útszakasz első 900 méteres
szakasza mielőbb járható legyen,
ugyanis az útfelújítás technológiájából adódóan az érintett útszakaszt a felszíni marást követően

volt a megoldásban, ezért az ékelő
réteg ráhúzását követően két réteg
aszfalt került az útra, amelynek
következtében egy megerősített, jó
minőségű útszakaszt kaptunk.
A második szakasz munkálatait
követően a Mezőtúr – Szarvas
közötti kompig jó minőségű úton
közlekedhetünk.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy kilátogattak rendezvényeinkre, jövőre újra
találkozunk.
Szűcs Lajos
Mezőtúr Város
Sportjáért
Alapítvány

A II. világháború áldozataira emlékeztek

Kevés lesz idén a takarmánykukorica

Szeptember 1-én városi megemlékezésre várták az érdeklődőket a II. világháborús bombázás
mezőtúri áldozatainak és a
Szovjetunióba elhurcoltak emléknapja alkalmából a Kossuth téren.
Emlékező beszédet mondott
Bordács László, a Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője, amiben
felelevenítette a szörnyű kor borzalmait és megpróbáltatásait.
Ezt követte a Túri Olvasókör tagjainak, Kalóczkai Sándorné és
Patkós Évá emlékező műsora.
Az Evangélikus egyház nevében

Selmeczi Lajos Péter lelkész, valamint a Református Egyház nevében
Mihalina László lelkészelnök mondott imádságot.
A megrendítő emlékezés pillanataiban a II. világháborús emlékműnél a kegyelet, az emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezése
következett.
Majd a résztvevők az 1945-ben,
mezőtúrról elhurcolt lakosok emlékére állított, Városháza falán lévő
emléktáblához vonultak és rótták le
kegyeletüket.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

A kukoricatermést illetően a
kereskedők is tele vannak
bizonytalansággal, jelenleg
egy elsődleges termésbecslés
áll rendelkezésükre, ami 3,1
millió tonnáról szól – mondta a
VG-nek Pótsa Zsófia, a Magyar
Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők
Szövetsége (Gabonaszövetség)
főtitkára - írja az infostart.hu A
Gabonaszövetség főtitkára szerint ez lehet akár még 3,5 millió tonna is, de ez sem lesz
elegendő, hiszen a kukorica
belföldi felhasználása egy normál évben négy- és ötmillió

tonna közötti. Pótsa Zsófia
nem is emlékezett olyan évre,
amikor a hazai szükséglet ne
termett volna meg.
Sokat jelent az is, hogy az
ipari felhasználás jelentősen
megemelkedett: az etanol-gyárak évi 2-2,5 millió tonna
kukoricát vesznek fel. Takarmányként 1,8 millió tonnát
hasznosítanak, humán célokra
pedig 200 ezer tonnára van
szükség, ami összesen 4-4,5
millió tonnát jelent.
- szerk-
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A város több pontján, párhuzamosan épül a kerékpárút

Annak érdekében, hogy minél
hamarabb elkészüljön a kerékpárút
beruházás- emelte ki Szűcs Dániel
polgármester- jelenleg a város több
pontján párhuzamosan zajlik a
kerékpárút építés. Ezen belül
kiemelten fontosnak tartottuk,
hogy tanévkezdésre a Kossuth
Lajos Általános Iskola környéke le
legyen aszfaltozva- tette hozzá.
A város vezetése felhívta a kivitelező cég figyelmét arra, hogy ott,
ahol belekezdtek a munkálatokba,
minél hamarabb aszfaltréteg ráhúzásával zárják le az építkezést.
Ennek eredményeképpen a következő helyszínként a Sugár úti
kerékpárút aszfaltozására kerülhet

sor. Ezzel párhuzamosan folytatódik a Rákóczi úti kerékpárút felújítása is. Cél, hogy a Sugár útról
áttérve majd közvetlen ezt a szakaszt is le lehessen aszfaltozni.
A munkálatok sajnos kellemetlenségekkel járnak, azonban az új
kerékpárútnak köszönhetően a
jövőben forgalmas útszakaszokon
válhat sokkal biztonságosabbá és
egyszerűbbé a kerékpáros közlekedés.
Szűcs Dániel polgármester
kiemelte, régóta húzódó beruházásról van szó, ezért szeretné megköszönni a lakosok türelmét!
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

dr. Keresztes Károly: A rózsa mosolya
Kiskertemben sétálgatva
Eszembe jut nagymamám,
Kiskapával a kezében
Oly boldogan nézett rám,
Mikor megmutatta nekem
Kertje díszét, rózsáját,
Illatának erejéből
Nyugodt öröm áradt rám.
Bevinném én a vázámba,
Mondtam neki merészen,
Ő ott állt és rám mosolygott,
És csak nézett szeliden.
Itt a legszebb, mondta
Nekem, megsimítva szemével,
És én láttam, hogy
A Rózsa, ránevetett,
Szeretettel,
Csendesen.
Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Telefonszám: (56) 551 900
Hétfő: 08.00-12.00, 13.00-16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00-12.00; 13.00-16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08.00-12.00

- Indul a felújított Szolnoki Szigligeti Színház 2022/23-as évada.
Szeptemberben látható lesz a színpadon a Liliomfi, a Sirály és az Ágacska is.
- Irány Afrika! A Hortobágyi Madárpark- Madárkórház Alapítvány lakói
közül augusztus 20-án visszanyerte szabadságát: 49 db fehér gólya, 8 db
egerészölyv, 14 db galamb, 3 db barna rétihéja, 3 db vörös vércse, 1 db
héja, 8 db erdei fülesbagoly, 2 db macskabagoly, 2 db gyöngybagoly, 5 db
feketerigó, 1 db sztyeppi sirály, és 3 db mocsári teknős. Ez összesen 99
gyógyult egyed, akik egészségesen kezdhetnek új, szabad életet.
- A tiszaföldvári Aranyhegy Íjászok Egyesület versenyzői óriási sikerrel világbajnokok lettek a Gyulán megrendezésre kerülő Történelmi Íjász
Világbajnokságon. Augusztus 14-e és 20-a között huszonegy országból
mintegy 300 íjász érkezett Gyulára több kontinensről, így az egyhetes
programsorozat alatt különféle nemzetek íjászaival lehetett találkozni.
- Civilek akadályozták a fakivágást Szolnokon. Két nyárfát kellett volna
kivágniuk a szakembereknek, ezeket vették körbe az akció résztvevői. A
szakértői vélemény szerint indokolt volt a fák kivágása a Kassai út és a
Moha utca sarkán.
- Már több mint 1500-an jelentkeztek a rendőrség határvadász ezredébe, közülük pedig már több mint ötszázan szerződést is kötöttek a rendőrséggel, és megkezdődött a négyhetes képzésük – közölte az Országos
Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a police.hu oldalon.
- Szenzációs lelet! Három különböző korból származó leletekre bukkantak Törökszentmiklós határában a szolnoki Damjanich János Múzeum
munkatársai. Mali Péter elmondása szerint az M4-es gyorsforgalmi utat
építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) megbízásából a
június végén kezdődött ásatáson az országban eddig páratlan leletegyüttest
találtak. Először egy nagy kiterjedésű szarmata település nyomaira bukkantak, amely bővelkedett római leletekben. A szarmata gödrök között
avarkori, illetve honfoglalás kori temető nyomait is felfedezték- olvasható a
HVG.hu oldalon.
- Egy mezőtúri lakos motorkerékpárral közlekedett Tiszaőrs külterületén 2022. szeptember 4-én a délelőtti órákban. A motoros haladása során
nem tartott kellő követési távolságot a vele azonos irányba tartó gépkocsi
mögött és a jármű hátuljának ütközött. A baleset következtében az 52 éves
motorkerékpáros – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon
belül gyógyuló sérülést szenvedett- tájékoztatott a rendőrség.
- Aranyvonat érkezett szeptember 3-án, szombaton 10:32-kor a szolnoki állomásra a koronázási ékszerek hivatalos másolataival. 17 óráig volt a
különleges jármű megtekinthető az érdeklődőknek.
- Mezőtúr volt a díszvendége a XIX. Civil Kavalkádnak szeptember 3-án
Szolnokon, ahol több térségi egyesület is bemutatkozott a nagyközönségnek.
- Augusztusban fordult elő idén először, hogy 10 ezer alá került a
hónap során behozott használt személyautók száma - állapította meg a
Datahouse adatai alapján hétfői elemzésében a JóAutók.hu. A 9701 importált használtautó 11 százalékkal marad el a tavaly augusztusban regisztrált
10 901 darabtól - idézi az MTI.
- Új eszközökkel bővült Mesterszállás játszótere. A terület a Magyar Falu
Program keretében, közel hatmillió forintos támogatás segítségével szépült meg.
- A Kötivízig jelentése szerint hétfőn a Tisza vízállása Tiszafürednél
487 centiméter, Kisköre-felsőnél 674 centiméter, Kisköre-alsónál –332 centiméter, Szolnoknál –290 centiméter. A Zagyva Jászteleknél 99 centiméter,
a Hármas-Körös Kunszentmártonnál –84 centiméter.
Kakuk Móni
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30 éves barátság
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Álláshirdetés

Mezőtúr - Árkos - Sepsikőröspatak
30 éve, 1992-ben kezdődött a testvértelepülési együttműködésünk erdélyi barátainkkal, amelynek tiszteletére egy gyönyörű
kopjafát kapott városunk augusztus 14-én- tájékoztatott Szűcs
Dániel polgármester.

Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
informatikus munkakör
betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős
A munkavégzés helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal 5400 Mezőtúr, Kossuth
Lajos tér 1.
Ellátandó feladatok:
• A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközeinek karbantartása, az informatikai rendszer üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok biztonságos,
szakszerű ellátása.
• Az információbiztonsági követelmények teljesülésének biztosítása.
• Az ülések hangosítási feladatainak ellátása.
• Kapcsolattartás a külső informatikai szolgáltatókkal.
• Nyomtatók felügyelete.
• Kapcsolattartás az internet és
telefon szolgáltatókkal.
• A telefon flottai kezelői feladatok ellátása.
• Kisértékű informatikai beszerzések ellátása.
• Rendezvényeken (esküvő stb.)
hangosítási feladatok ellátása.
• Mezőtúr Város Önkormányzata
alkalmazásában lévő egészségügyi
szolgáltatók informatikai segítése.

Ön is tudta?
Mezőtúrnak 5 testvérvárosa van Európában.
Romániában: Sepsikőröspatak, Árkos. Szerbiában:
Törökbecse. Németországban: Weida. Olaszországban: Canelli.

A testvértelepülések alapötlete
szerint egy-egy földrajzilag távol
eső város partneri viszonyt alakít ki
egymással, hogy az emberek közötti
és a kulturális kapcsolatokat erősítsék. A koncepció hasonló a levelezőtársakéhoz, csak itt egész városok a
„társak”.
Fotó: beküldött fotó

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- Felsőoktatásban szerzett
műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár
szakképzettség; vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező,
informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező
felsőfokú szakképesítés vagy

- Középiskolai informatikai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
Előnyt jelent:
- közigazgatásban hasonló
munkakörben szerzett gyakorlat
- rendszerüzemeltetésben szerzett
szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
- részletes fényképes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány vagy az igénylésről
szóló igazolás,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázati eljárásban részt vevők a
pályázati anyagát megismerhessék,
A munkakör 2022. október 1.
napjától tölthető be.
A pályázat beérkezésének
határideje: 2022. szeptember 23.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat postai úton (Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal 5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.), illetve személyesen (Ábrahámné
Bujdosó Erzsébet személyügyi ügyintéző Mezőtúr, Kossuth Lajos tér
1. I. em. 5, illetve a Titkárságon I.
em. 7. ) is benyújtható. A borítékon
fel kell tüntetni a „ informatikai
pályázat” jeligét.
A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírás a www.
mezotur.hu honlapon, valamint a
Mezőtúr és Vidéke lapban megtekinthető.
A pályázattal kapcsolatosan dr.
Enyedi Mihály jegyző ad további
felvilágosítást a 06-56/551-902-es
telefonszámon.
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Óvodai, iskolai közétkeztetés Mezőtúron

2022. szeptember 1-vel megkezdődött az új iskolai év, mely
2023. június 15-ig tart. Ezzel
egyidőben újra teljes kapacitással
indítottuk el napi 1600 adag előállítására képes főzőkonyhánkat,
hogy a hatályos táplálkozásegészségügyi előírásoknak megfelelően, az óvodás és iskoláskorú
gyermekek részére változatos,
tápanyagokban gazdag, sokszínű
és ritkán ismétlődő ételsorokat
tartalmazó étrendet biztosítsunk
számukra.
Az étlap megtervezésében és az
étrend kialakításában állandó és
folyamatos kihívást jelent az a szigorított előírás, miszerint az óvo-

dáskorúak ebédje maximum
1gramm sót tartalmazhat fejenként,
míg 7 éves kor felett mindössze 2
gramm só a megengedett mennyiség. A változatos ízvilágot más
fűszernövények, zöldségek használatával (bors, kapor, majoránna,
kakukkfű, rozmaring, fahéj vagy a

bazsalikom) próbáljuk kialakítani
az ételeinkben. A (37/2014. IV. 30.
EMMI rendelet) szabályozza a napi
kalóriaértékeket étkezésenként,
ahol a középiskolás ebéd 700-900
kcal/fő lehet. Továbbá, az is meg
van szabva, hogy nyersanyag típusonként mennyit lehet és szabad
felhasználni, ennek megfelelően pl.
húsokból a ragu elkészítéséhez
nem adható több mint 100gramm/
adag.
Fontos tény, hogy a gyerekkori
helytelen táplálkozási szokások, az
élettani szükségletnek nem megfelelő energiaértékű és tápanyagösszetételű táplálékbevitel megalapozhatják a későbbi felnőtt korban
fellépő táplálkozásfüggő megbetegedések kialakulását, ezért kiemelt

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Mezőtúr és Szarvas között közlekedő komp 2022. szeptemberében az
alábbi menetrenddel közlekedik:
naponta 06:00-18:00 óráig. A szolgáltatás 12:00-12:30 között szünetel. Online jegyvásárlási lehetőség:
mezoturikomp.city- pay.hu.
Szeptemberben megkezdtük az
ingatlanok előtt lévő beteg, korhadt
illetve balesetveszélyes fák, bokrok
kivágását. Ezúton is kérjük az
ingatlantulajdonosok együttműködését, hogy az ingatlanuk előtt
megfelelően gondozott fák, növények és zöldterületek ne okozzanak
balesetveszélyes helyzeteket, valamint tisztítsák meg az ingatlanuk
előtt található eldugult csapadékelvezető árkokat. Számítunk az Önök
segítségére, köszönjük!
Sok kisgyermekes család látogatja naponta városi játszótereinket,
fontos számunkra, hogy napi rendszerességgel takarítsuk és a játékok
állapotát is leellenőrizzük. Ezúton
is kérjük Önöket, amennyiben
rendellenességet illetve hibát
tapasztalnak, jelentsék központi
email címünkön (intezmenyellato@
mturiellato.hu) vagy a központi
telefonszámunkon. (0656-350-037).
Kérjük, fokozottan ügyeljenek a játszótéren elhelyezett eszközök,
berendezési tárgyak épségére!
Köszönjük!
A Városi Strandfürdő közvetlen szomszédságában található „Vadászház”
Kávézó és Szálláshely rendezvényterme kiválóan alkalmas tornaedzések, tanfolyamok, szülinapok,

lakodalmak és baráti összejövetelek lebonyolítására. További információért keressen bennünket az
intezmenyellato@mturiellato.hu
e-mail címen vagy a 0656/350-037es telefonszámon.
Téli üzemelési időszakban a
fedett uszoda úszó-, gyógy- és
élménymedencéje az alábbi
nyitvatartással várja kedves vendégeit. Tanuszoda: hétfő: 13:0020:00, keddtől-péntekig: 9:0020:00, szombat-vasárnap: 9:0019:00 óra között, a Wellness részleg: hétfő: 13:00-18:00, keddtől –
vasárnapig: 9:00-18:00 óra között.
Segédmunkás munkakörben
medenceőr feladatokra munkavállalók jelentkezését várjuk fényképes önéletrajzzal az intezmenyellato@mturiellato.hu
e-mail
címen, vagy telefonon a 0656-350037-es telefonszámon.

küldetésünk a tudatos, az egészséges táplálkozási ajánlásoknak megfelelő, kiegyensúlyozott étrend
kialakítása. Kijelenthetjük, hogy az
idényjellegű és új típusú élelmiszerek felhasználásával, változatos
módon elkészített ételek megismerésével a gyermekek étkezési kultúrája fejlődhet, és kiemelkedő szerepe van a gyerekek egészséges táplálkozásra nevelésében. Várjuk
tapasztalataikat és visszajelzéseiket
az intezmenyellato@mturiellato.hu
email címen és kérjük, hogy véleményükkel segítsék munkánkat a
közétkeztetés minél színvonalasabb ellátásában, hisz településünk
étkeztetésének fejlesztése közös
célunk.
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A Thomas Mann Lions Klub
40 db iskolatáskát adományozott

2007 óta minden év augusztusában iskolatáskák adományozásával
segíti a hátrányos helyzetű mezőtúri családokat a németországi
Thomas Mann Lions Klub. Az idei
évben 40 első osztályba készülő
gyermek kaphatott iskolatáskát,
melyek tanszercsomagot is tartalmaztak.
Szűcs Dániel polgármester
kihangsúlyozta, szeretné megköszönni a nagylelkű támogatást a
Thomas Mann Lions Klubnak, a
Jótékonysági Hölgy Klubnak, akik a
tanszercsomagot ajánlották fel,
valamint a Berettyó-Körös Többcélú
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Társulás Szociális Szolgáltató
Központ– és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak a közvetítő,
koordináló munkáját. Külön
kiemelte Cseh Erzsébet Mezőtúrról
elszármazott hölgy szerepét, akinek ezt a remek kezdeményezést és
a több éves együttműködést is
köszönhetik a családok.
A jó hangulatú átadót a gyermekek produkciói színesítették és tették még jobb élménnyé a családok
részére.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Nemzetközi Ifjúsági Tábor

Nem kell távoktatásra készülni
Szeptember 1-én csaknem 1 millió 200 ezer általános és középiskolás diák kezdte meg az új tanévet jelenléti oktatásban hazánkban. A legtöbb helyen az első tanítási nap osztályfőnöki órákkal
telt, kiosztották a tankönyveket, balesetvédelmi oktatást tartottak.
A Nemzeti Pedagóguskar szerint
az iskolák felkészültek a gyerekek fogadására. A köznevelési
államtitkár azt mondta, hogy
nem kell távoktatásra készülni.
Miután a gázszállítások biztosítottak, az intézményekben nem
kell más fűtési módra átállni –
fogalmazott Maruzsa Zoltán.
Idén az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 28-án
lesz, az oktatás november 7-én
folytatódik. A tanév utolsó tanítási napja 2023. június 15-én lesz.
A rendőrség óvatosságra int
Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége
közlekedési szempontból magasabb az átlagnál. A nyári szünidő
után egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, ezért is szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek
az elmúlt hónapoktól jelentősen eltérő szeptemberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó kockázatokra. A tanévkezdés során
rendőrök és polgárőrök is vigyázzák a gyerekek balesetmentes
közlekedését az iskolák környékén. A demonstratív rendőri jelenlét során a járőrök elősegítik a gyermekek biztonságos közlekedését, úttesten való áthaladását, s mindemellett fokozott figyelmet
fordítanak a járművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére, kiemelten a kijelölt gyalogosátkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára.
Kakuk Móni

Aranyosapátiban
Júliusban részt vettünk az
unokatestvéremmel, Szűcs
Petrával Aranyosapátiban egy
Nemzetközi Ifjúsági táborban.

lett került megrendezésre, itt van ugyanparkja. Sokféle program volt a pár nap
alatt. Rajzkiállítás, íjászat, légpuskalövészet, sakk,táncház, mézeskalácsdíszítés

A meghívást Túrkevén, a Balogh

és ami külön jó volt, tésztakészítés,

János tájökológiai konferencián kaptam,

fafaragás és a felolvasószínház, aminek

ahova szavalni mentem Krizsánné Józsa

tagjai lehettünk. Előadások is voltak:

Piroska nénivel. Az ebédnél hívott meg

szappankészítésről, újságírásról, hang-

Nick

szerekről,

Ferenc,

a

Magyar

Kultúra

könyvekről,

költészetről,

Lovagrendjének megalkotója, elnöke, a

továbbá mesés, verses, énekes és lelké-

tábor szervezője. Ez a tábor több szem-

szi műsort hallgattunk meg. A tábor

pontból is különleges. Egyrészt a táboro-

legélménydúsabb napján megnéztük a

zók, másrészt az előadók szempontjá-

környék híres látnivalóit: A Túristvándi

ból. A táborozók csak meghívás alapján

vízimalmot, a Tisza és a Túr torkolatát,

jönnek innen és határon túlról, hangsze-

Kölcsey Ferenc sírját és a szatmárcsekei

resek,

versmondók.

temetőt, Móricz Zsigmond szobrát és

Erdélyből, Felvidékről és a Balatonról

emlékházát Tiszacsécsén, útközben

érkeztek a többiek. Mivel nem voltunk

megálltunk Nagyar határában Petőfi fájá-

sokan, a családias légkörben könnyen

nál, ahol megírta a Tisza című versét

meg lehetett ismerkedni a többiekkel. Az

amit el is szavaltam ott. Strandolni vol-

előadók is több helyről jöttek, leginkább

tunk Vásárosnamény Szilva fürdőjében

a Magyar Kultúra Lovagjai. Jó dolog volt,

és a Tiszán is. Életünk legjobb tábora

hogy több napig, vagy akár az egész

volt, remek embereket ismertünk meg,

tábor alatt velünk voltak, így a progra-

barátokat szereztünk, reméljük jövőre is

mok között vagy alatt velük is közelebb-

részt vehetünk rajta.

ről

néptáncosok,

megismerkedhettünk.

Aranyosapátiban,

A

Mérföldkő a Mezőtúri Városi Televízió sugárzásában

is a Magyar Kultúra Lovagjainak emlék-

tábor

Szabolcs-Szatmár-

Nagy Martin,

Bereg megyében, Vásárosnamény mel-

Mezőtúri Református Kollégium

Egy újabb mérföldkőhöz
érkezett el a Mezőtúri Városi
televízió 2022 szeptemberében.
Az OPC NETWORK, azaz a
volt Vidékháló hálózaton mostantól digitális formában is
elérhető a csatorna. Ne ijedjen
meg az sem, akinek csak analóg szolgáltatása van, ugyanis
ott változatlan formában, de
jobb minőségben a továbbiakban is nézhetik a műsorainkat.
A nyári műszaki fejlesztéseknek köszönhetően javult a
hang- és képminőség, ezáltal
élvezhetőbbé váltak a felvételek is. Célunk az, hogy minél
több mezőtúri háztartásba,
minél jobb minőségben tudjuk
eljuttatni a Mezőtúri Városi
Televízió adását. Jelenleg a közvetítés tesztüzemben működik,
kisebb hibák előfordulhatnak,
de a szakemberek folyamatosan arra törekednek, hogy eze-

ket rövid időn belül elhárítsák
és a műsort zavartalanul meg
tudják tekinteni a kedves nézőink. Ehhez türelmüket kérjük.
Felvételeink a továbbiakban is
megtekinthetőek a közösségi
médiafelületeinken.
Arra törekszünk, hogy minél
több platformon keresztül a
lehető leggyorsabban jussanak
el a városunkat érintő információk önökhöz.
Pete Lajos
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Következő alkalom: szeptember 15.
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Egyesületünket az év minden napján, a nap 24 órájában lehet hívni
új telefonszámunkon. Keressenek minket bizalommal olyan ügyekben,
amiket egyesületünk (civil szervezetként) orvosolni tud. Örömmel segítünk mindenkinek, aki kérdéssel fordul felénk. Viszont nyomatékosan
kérjük önöket, hogy segélyhívó helyett NE minket hívjanak.

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

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

2022. szeptember 9.
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A HENRY DUNANT Nyugdíjas Klubbal meglátogattuk a
mezőtúri REFORMÁTUS KOLLÉGIUMOT ÉS A
BELVÁROSI NAGYTEMPLOMOT
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harangokat hadicélokra használták
fel. 1944-ben a második világháború idején a torony tetőszerkezete
égett le. Érdekes adatokat tudhattunk meg, hiszen háromezres ülőés ezres állóhelyet kínál a nagytemplom.
Akik vállalkoztak rá, felmehettek
a toronyba, a négy hatalmas
harangból egyet meg is szólaltattak.
A templom erkélyéről elénk tárult
Mezőtúr csodálatos panorámája.
Úgy gondolom a HENRY DUNANT

KLUB tagjai számára feledhetetlen
élményt nyújtott ez a délelőtt.
Köszönjük szépen Mihalina László
lelkész-elnök úrnak az érdekes,
rendkívül gazdag információt. Az
értékesen eltöltött délelőtt megszervezéséről Bányainé Nagy
Marika klubtársunk és Gellért Edit klubvezetőnk gondoskodott. Szeretettel és
jó szívvel ajánlom mindenkinek
szépséges történelmi emlékhelyeink megtekintését.
Batári Lajosné

Eboltás

Az iskola dísztermében fogadta
csoportunkat Mihalina László lelkész-elnök úr. Élmény volt hallgatni lelkész-elnök úr előadását az
iskola múltjáról és jelenéről.
Az iskola történetében az idő
kerekét visszapörgetve megtudhattuk, hogy Túr városa volt a vidék
első hivatalosnak tekinthető protestáns egyházi szervezetének központja. Már a XVI. század közepén
a reformáció tért hódított városunkban. 1567-ben „TÚRI EGYHÁZVIDÉK” szerepelt az egyházi iratokban. Az ősi gimnáziumot Túri
Szabó Lukács és Túri Sánta Jakab
Wittenbergben tanult diákok alapították.
Büszkék lehetünk, hogy az intézményben az évszázadok folyamán
neves tanárok sora tanított: Benkő
Gyula, Csenki Imre, Rédei László,
Tamkó Sirató Károly, Hőgye Sándor,
Varga Lajosné (Olga néni).
Országos hírű diákok alkottak
maradandót mindannyiunk örömére (csak néhányat kiemelve): Pétery
Károly, Kocsi Sebestyén, Szép Ernő,
Várkonyi Zoltán, Szécsi Pál.
A múltat idéző történeti áttekintést még szívesen hallgattuk volna
tovább, de a könyvtár látogatását is
beterveztük. Átmentünk az iskola
udvarán levő Ó és az Új könyvtárat

is megtekinteni, amely visszakerült
az eredeti helyére. Az Ókönyvtár
2016-ban került felújításra, itt láthattuk azt az értékes gyűjteményt,
amely városunk büszkesége.
Amikor beléptünk egy csoda tárult
elénk. Maradandó élményt nyújtott
mindenki számára a sok régi könyv.
Ez a könyvtár sok híres embernek
nyújtott segítséget a tanulmányaikhoz, és adott ihletet a versíráshoz,
(pl. Szép Ernő, Tamkó Sirató Károly
költőknek), még azoknak is, akik
más tudományos területeken alkotó
túri diákok voltak. Generációk nőttek fel az értékes könyvek között.
Az utókor boldogan látogatja ezt a
választékban gazdag 45 ezer kötetes könyvtárat, ebből 12 ezer kötetet az Ókönyvtárban őríznek.
Ezután átmentünk a Belvárosi
Református Templomba, amit
nagyon szépen felújított állapotban
tekinthettünk meg. Magyarország
egyik legrégebbi református temploma. Ezt a templomot a gyülekezet
saját erejéből építette újra, már
negyedik alkalommal. Először
1630-ban a török tett nagy kárt
benne, azután 1705-ben a rácok
rohanták le (mindenkit legyilkoltak). A most álló templomot Hacker
József királyi építőmester építette
újjá. Az első világháború idején a

2022. szeptember 04. vasárnap
Mezőtúr- Fűzfa út 1. (volt Dózsa
iroda) 07.00. tól - 09.30- ig.
2022. szeptember 10. szombat
Mezőtúr- Fóti út (volt KONTAKTA)
07.00. tól - 10.00- ig.
2022. szeptember 11. vasárnap
Mezőtúr- Erkel F. út (volt Fazekas
daráló) 07.00. tól - 10.00- ig.
2022. szeptember 14. szerda
Mezőtúr- Fóti út (volt KONTAKTA)
/délután/ 16.00. tól - 18.00- ig.
2022. szeptember 15.csütörtök
Mezőtúr- Erkel F. út (volt Fazekas
daráló) /délután/ 16.00. tól 18.00- ig.
2022. szeptember 16. péntek
Kétpó- Polgármesteri Hiv. előtt
07.30. tól - 09.00- ig.
2022. szeptember 17. szombat
Mezőtúr- Túrkevei úti falatozó
07.00. tól - 10.00- ig
Mezőtúr- Újvárosi posta előtt
07.00. től - 09.00- ig.

Mezőtúr- Fűzfa út 1. (volt Dózsa
iroda.) 09.30. tól – 11.00-ig.
2022. szeptember 18. vasárnap
Mezőtúr- ÚJ HELYEN! Csokonai
u.-Klapka u. sarok 07.00. tól 10.00- ig
Mezőtúr- Alkotmány tér
07.00. tól - 10.00- ig
Valamennyi 3 hónaposnál idősebb kutyát tulajdonosa köteles
veszettség ellen oltatni!
Csak mikrochippel ellátott
kutya oltható. A chip behelyezését a helyszínen is elvégezzük.
Veszettség elleni védőoltás ára:
5000.- Ft kutyánként. A Kisállat
Egészségügyi Könyvet /amennyiben már van/ kérjük, hozzák
magukkal! Az elveszett, otthonhagyott könyv pótlása 200 Ft/db.
A kötelező féregtelenítés ára: 100
Ft/tabl./10 kg.

Tanévkezdési támogatás

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.
A támogatás mértéke: jogosult gyermekenként 10.000 forint tanszervásárlási utalvány. 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 kérelemhez szükséges csatolni a 2022/2023-as tanévre vonatkozó
iskolalátogatási igazolásokat. A kérelmeket 2022. augusztus 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán. A támogatással kapcsolatban bõvebb felvilágosítás a 06-56/551-930-as telefonszámon, a
putnoki.agnes@mezotur.hu e-mail címen, illetve személyesen a
Városháza, magasföldszint 3. számú irodában kérhetõ.

Szûcs Dániel
polgármester

2022. szeptember 9.

mezőtúr és vidéke

közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Barta Elizabet Julianna
(Petrovics Petronella)

Nagy Bence Zsolt
(Szlávik Vivien)

MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET VICTOFON
HALLÁSVIZSGÁLÓ
Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet
Várjuk ügyfeleinket időpont egyeztetéssel, várakozás nélkül!
A 06-30/692-3153 vagy a 06-56/550-466 telefonszámokon
az alábbi időpontokban:
Hétfő és csütörtök 10.00-15.00, kedd és szerda 08.00-12.00
Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg a szerkesztőségnek.

-ingyenes és fájdalommentes hallásvizsgálat
- hallókészülék próbahordás
- a legmodernebb hallókészülékek széles választéka –
tölthető hallókészülékek
- hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek
- hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése, - otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig, - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon
egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente. Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség:
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Kakuk Móni.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.

ISSN 0864-7607

UNITAS-NAGY BT.
06-30/773-7322
TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06-30/239-6721, 06-30/347-6628
Pietas Kft.
Cím: Mezőtúr, Dózsa Gy. út 16.
(Bodorik mellett),
Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési
ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok
megrendelése és kiszállítása.
Pietas Kft. Temetkezés, Búcsúztató terem és Katolikus
Temetőgondokság. Temető gondok: 06/30 963-2733.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

Szeptember 9-15-ig:
Újvárosi Gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Szeptember 10-11-ig:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság utca 7.
Tel: 06/30-978-2286

Szeptember 16-22-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel: 56/350-993

Szeptember 17-18-ig:
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006; 06/30-664- 8257

Lapzárta: 2022. szeptember 14. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az ujsag@mkskft.hu e-mailcímre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett
anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok
tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

