XCIV. évfolyam 17. szám

Városi közéleti lap

2022. augusztus 26.

Megjelenik kéthetente
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Még több árus és program várta az érdeklődőket a XXX. Túri Vásáron
Jubilált a mezőtúri újrarendezett Túri Vásár, mely 2022ben is sok érdeklődőt vonzott.
Több árus kínálta a portékáját a
tavalyi évhez képest a Dózsa
György úton és környékén,
számszerint kétszázötven, és emelkedett a kézműves termékekkel
érkezők száma is. A Dalma Dance
Club jóvoltából látványos mazsorett felvonulással nyitott a XXX.
születésnapját ünneplő rendezvény. A felvonulás fél kilenckor
indult a Kossuth térről, a
Kunszentmártoni Fúvószenekar
kíséretében. A nagyszínpadon felléptek a gyerekek örömére Tompeti
és barátai, őket követte a Legaláb
Alapfokú Művészeti Iskola néptáncbemutatója, majd a színészházaspár, Tihanyi Tóth Csaba és
Bognár Rita varázsolta el a közönséget. Közben javában zajlott a
főzőverseny a Petőfi téren, izgalmas játékokat próbálhattak ki a
családok a volt Főiskola előtti
vidámparkban, a Tourinform sátra
melletti fotókabinban pedig ingyenesen készülhettek az egyedi Túri
Vásár lógós vidám képek. Akinek
melege volt, kérhetett egy hűsítőt a
gólyalábasoktól, a vásár területén a

zenéről a guruló zongora és a Dynamite
Dudes gondoskodott.
A Szabadság téren
várta az érdeklődőket
a Mesterségek tere, a
népi kismesterségek
közül a gyöngyfűzés, a
csipkeverés, a szövés,
a hímzés, a bútorfestés
és a fazekasság képviselőivel találkozhattak
az érdeklődők. A bemutatók mellett az ingyenes kipróbálásra is
lehetőséget biztosítottak a Túri Fazekas
Múzeum munkatársai.
A múzeum sátrában
árusították azokat a
limitált szériás, díszdobozos túri tányérokat, melyek Tamási
Zoltán (Ticsa) ötlete
alapján, az ő anyagi
támogatásával készültek el. A kerámiát
Hornyákné Sila Katalin korongozta és díszítette, a
dobozt a DP Grafik Kft. munkatársa, Vári László tervezte. Az eladásból befolyó összeget mindig a
következő év új kerámiájának –

jövőre a túri butykosnak – az elkészítésére fordítják. Bemutató sátorban csodálhatták meg az érdeklődők a hungarikumokat, nevezetesen a cifra szűröket, a karikás
ostort és mellettük a
betyár világ kellékeit,
fegyvereit.
A színpadon a polgármesteri köszöntő után
az 50. és 60. házassági
évfordulójukat ünneplő
házaspárokat éltették.
Már korábban átvette az
ajándékcsomagot és oklevelet Arnóczki Erzsébet
és Molnár Sándor, 60.
évfordulójuk alkalmából. A Túri Vásár napján
köszöntötték
Farkas
Máriát és Lévai Istvánt,
60. házassági évfordulójuk alkalmából. Bordács
Erzsébetet és Guba Béla

Ferencet, Kontra Ágnest és
Csepregi Károly Lászlót, Juhász
Margitot és Herczeg Sándort 50.
évfordulójuk alkalmából illette a
tisztelet.
A főzőverseny eredményhirdetése és a testvértelepülési köszöntő
után zumbával folytatódott a színpadi program, a Bea zumba csoport által. Majd Kaczor Feri, a
Dalma Dance Club táncbemutatója, a Reni Zumba Dance és a Dream
Team Mazsorett csoport előadása
után, Mr. Rick fokozta a fergeteges
hangulatot. Csordás Tibi és Krisz
Rudi vidám dalai után a Hooligans
perzselte fel a színpadot.
A Túri Vásár zárásaként tűzijáték örvendeztette meg a több ezres
tömeget, akik bizonyára jövőre is
visszatérnek hozzánk.
Kakuk Móni
Fotó: KM, Soltész Tamás
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XX. arTúr Fesztivál

Sipos Gyula vadászati preparátor, szakoktató mutatkozott be a
mindenki számára ingyenes XX.
arTúr Fesztivál nyitónapján a
Közösségi Ház jurta termében. A
fesztivált Szűcs Dániel polgármester nyitotta meg.
Sok érdeklődőt vonzott a különleges kiállítás, melyen egzotikus
állatok és magyarországi élőlények

preparátumai egyaránt láthatóak. A
megnyitón közreműködött a Vivace
Kamarakórus, akik többek között a
Vadászhimnuszt is előadták.
Metzker Krisztina megnyitó beszédében kihangsúlyozta, nagyon
büszkék lehetünk arra, hogy
Mezőtúron dolgozik nap mint nap
Sipos Gyula, hiszen világszínvona-

lon alkot. A következő programokra
a város elektromos kisbusza szállította az érdeklődőket. A Városi
Galériában Szecsődi Ferenc Lisztdíjas, Érdemes és Kiváló Művész
zenés bolondozását élvezhette a
teltházas közönség, melyben közreműködött Benedekfi István zeneszerző,
zongoraművész
és
Benedekfi Zoltán hegedűművész,
zeneszerző
is.
Ezzel párhuzamosan a Túri Fazekas
Múzeum udvarán
családi programokra invitálták
az érdeklődőket.
Bíró-Sípos Karina
ringató foglalkozása, az édes Mesekert
Játszóház és a
Pom-pom Együttes
koncertje
után
este Pál Krisztina
énekelt megunhatatlan slágereket.
Pénteken a fesztiválszínpadon a
#Coming soon, Varga Miklós és a
Band, valamint a KARTHAGO lépett
színpadra. Eközben a Túri Fazekas
Múzeumban Gregor Bernadett,
Csengeri Attila és Xantus Barbara
produkciói vonzották a publikumot. Szombaton a Soulwave adott
koncertet a fesztiválszínpadon, ezt
követően Bereczki Zoltán váratlan
lebetegedése miatt Kállai- Saunders
András érkezett az arTúr Fesztivál
közönségéhez. A komolyzene, operett, sanzonok kedvelőinek a
Belvárosi Református Templomban
a népszerű Dalvarázs Együttes
adott színvonalas hangversenyt,
Altsach Gergely, a Budapesti
Operettszínház művészének vendégszereplésével.
Kakuk Móni
Fotók: Csikósné Vida Viktóra, KM
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Sipos Gyula művei Dubajtól Koppenhágáig

Sipos Gyula vadászként ismerkedett meg a preparátori szakmával.
Számára e szakma legfontosabb része
a precizitás, az élethű tudományos
megjelenítés és a természetazonos
formák.
A legfrissebb munkáit a szegedi
Móra Ferenc Múzeum, természettudományi tárlatában találhatjuk meg.
Mindemellett számos magán- és nyugat-európai
múzeumnak,
pl:
Koppenhágában
a
Természettudományi Múzeumnak is készített
preparátumot. Dániában egy világvédett tigris, jegesmedve, oroszlán és
egyéb ritka állatok preparátumának

elkészítésével bízták meg. Művészete,
többek között Dubajban is látható,
sejki megbízás keretein belül trófea
kollekciót készített. Versenyzőként is
megméretteti magát, ahol eddig
„Professional” kategóriában szerzett
Európa Bajnoki bronz, ezüst és aranyérmet, illetve „Best of Professional”
és „Best of Show” címmel is elismerték munkáit.
2020-ban polgármesteri elismerő
okleveléllel díjazták Mezőtúron
kiemelkedő szakmai tevékenységét.

Kakuk Móni
Fotó: Csikósné Vida Viktória

MOZIMŰSOR
2022. augusztus 26. péntek
17:00 Szia Életem 2D magyar vígjáték
20:15 A fenevad 2D amerikai thriller
2022. augusztus 27. szombat
15:00 Tomboló Blöki 2D emirátusokbeli-amerikai-kínai-angol animációs vígjáték
17:30 Szia Életem 2D magyar vígjáték
20:15 A fenevad 2D amerikai thriller
2022. augusztus 28. vasárnap
15:00 Tomboló blöki 2D emirátusokbeli-amerikai-kínai-angol animációs vígjáték
17:30 Top Gun - Maverick 2D amerikai akciófilm
2022. szeptember 2. péntek
17:00 Rosszkor rossz helyen 2D amerikai thriller
19:30 NEM 2D amerikai horror
2022. szeptember 3. szombat
15:00 Tomboló blöki 2D emirátusokbeli-amerikai-kínai-angol animációs vígjáték
17:30 Miután boldogok leszünk 2D amerikai romantikus dráma
20:00 NEM 2D amerikai horror
2022. szeptember 4. vasárnap
15:00 DC Szuperállatok Ligája 2D amerikai animációs kalandfilm
17:30 Miután boldogok leszünk 2D amerikai romantikus dráma
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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Sikerrel zárt az idei Túri Kupa Utcai Futóverseny
Ismét sikerrel zárt az újraindított
Túri Kupa Utcai Futóverseny.
Az előzményekről tudni lehet,
hogy 2015-ben a szervezők úgy döntöttek, hogy szüneteltetik a versenyt,
majd több egyeztetést követően úgy
gondoltam, hogy ezt a sikeres és igen
nagyszabású eseményt újra meg kellene tölteni élettel. Nagy örömömre a
tavalyi évben a korábbi szervezők
teljes mellszélességgel álltak mellém.
Idén a tavalyi lelkesedéssel és már egy
éves tapasztalattal ismét nekivágtunk
a Túri Kupa szervezésének. Barta
Gyulával átbeszéltük a korcsoportokat, aktualizáltuk a versenyszabályzatot. A meghirdetést követően jól eső
érzés volt látni, hogy az első órákban
érkeztek nevezések. Mindennap nagy
izgalommal léptem be az admin felületre figyelve a számok változását.
Bagdán Sándorék elkészítették a plakátot, amelyet tovább tudtam küldeni
a média partnereinknek. Rádiós és
televíziós spotot készítettünk, amelyek különböző médiumokban kerültek sugárzásra.

munkálatok. Jól látható helyre került
fel a Bagdán Sándorék által elkészített
térkép a távról, valamint kihelyezésre
került a szponzorfal a dobogó mögé.
Az útzár beálltával a versenytávok is
kijelölésre kerültek, melyben hatalmas segítséget jelentettek a Mezőtúri
Sportcentrum dolgozói és a ProTúr
kerékpárosai. Megérkeztek az előzetesen regisztráltak számára a névre
szóló rajtszámok, így véglegesítésre
kerültek a befutócsomagok, amelye-

Többen is az eseményünk mellé
álltak, a Mentész Zrt. a befutócsomagunkat gyarapította a felajánlott
rizschips-eivel. Voltak többen, akik
anyagi támogatást nyújtottak –
NK-Gép Kft- Nagy Sándor, Mezőtúriak
a Holnapért Alapítvány, BBBGlass
Kft.-Balázs Árpád–, a Nonstop Delikates
a hűsítőpontjainkhoz járult hozzá az
ásványvíz felajánlásával, az OTP Bank
Nyrt a befutókaput biztosította a versenyünkre, a ProTúr kerékpárosai a
verseny felvezetését segítették, a
Mezőtúri Városi Televízió munkatársai az esemény dokumentálásában
segédkeztek, Baukó Péter pedig futótapasztalataival is segített. Támogatásukat ezúton is szívből köszönjük. Természetesen a szervező
Mezőtúri Közművelődési és Sport KN
Kft. vezetésének támogatása nélkül ez
az esemény sem jöhetett volna létre,
valamint főtámogatónk ez évben is
Mezőtúr Város Önkormányzata.
Mellettük fontos kihangsúlyozni,
hogy ez az esemény legfőbb támogatói maguk a futók, akik részesei az
eseménynek.
A verseny napján már a déli órákban megkezdődtek a területrendezési

ket a nálunk munkálkodó diákcsapat
állított össze. Köszönöm nekik,
hiszen nélkülük nem készülhetett
volna el a közel 200 db csomag.
Befutócsomagot minden indulónak
készítettünk, abban Viwa vitamin üdítőital, rizschips, póló, befutóérem és
egy kulcstartó volt megtalálható. A
helyszíni nevezés két asztalon ment,
ahol szintén szorgos munkatársak
várták a hozzájuk érkezőket. A szervező kft. jóvoltából ingyenesen várta
a családok legkisebbjeit a légvár. Az
esemény főműsorvezetője ez évben is
Horti Gábor sportriporter volt.
14 órától már minden adott volt
ahhoz, hogy a 2022-es Túri Kupa
Utcai Futóverseny elstartoljon. Ez időben zajlott városunkban az arTúr
Fesztivál mellett testvértelepülési
találkozó is. Hatalmas megtiszteltetés
volt számunkra, hogy versenyünket a
Mezőtúrra érkező delegáció indította
el egy futógálával.
Majd Tokosné Pálinkás Tamara
melegítette be a gyermektávokon
induló gyerkőcöket. A gyermektávokat Uzsoki János és felesége, Krisztina
koordinálta és vezette le. Az alábbi
eredmények születtek:

200 méter – lányok:
I. Juhász-Tóth Danuta
II. Szepesvári Luca
III. Lekner Szófia
200 méter – fiúk:
I. Bíró Áron
II. Pólai Tamás
III. Major Lóránt
400 méter – lányok:
I. Molnár Zsófia
II. Emily Ziegler
III. Bíró Luca
400 méter – fiúk:
I. Kovács Martin
II. Kállai Kornél
III. Kovács Zétény
600 méter – lányok:
I. Szlávik Szonja
II. Major Lujza
III. Téglási Borka
IV. Máté Izabella
600 méter – fiúk:
I. Gyeneses Martin
II. Soczó Gergő
III. Gyenge Máté
1000 méter – lányok:
I. Szűcs Hanna
II. Jeneses Olívia
1000 méter – fiúk:
I. Madura Patrik
II. Rózsa László
III. Petrovics Ádám
A gyermektávok után a 4000 és a
12000 méteres távok indultak el,
amely előtt szintén Tokosné Pálinkás
Tamara melegítette be a futóinkat. A
távot Szűcs Dániel Mezőtúr Város
polgármesterének hangjelzése indította el. Közel 100 fő indult egyszerre,
nagyobb létszámban a 4 km-en indulók voltak. Az alábbi eredmények születtek:
4 km – nő – I.kcs (gyermek)
I. Major Regina
II. Szűcs Zsófia
III. Jeneses Olívia
4 km – férfi – I.kcs (gyermek)
I. Marjai Péter
II. Faludy László
III. Jeneses Martin
4 km – nő – II.kcs (általános iskola)

I. Janó Janka
II. Herczegh Lilla
III. Szabó Enikő Boglárka
4 km – férfi – II.kcs (általános iskola)
I. Török Andor
II. Mészáros Zsombor
4 km – férfi – III.kcs (középiskola)
I. Zahorán Milán
4 km – nő – IV.kcs (felnőtt)
I. Lekner-Vadász Gabriella
II. Szántó Lolita
III. Szegény Dóra
4 km – férfi – IV.kcs (felnőtt)
I. Geszti Márk
II. Bihari Zoltán
III. Kókai Ádám
4 km – nő – V.kcs (senior 1)
I. Szabó Szilvia
II. Vida Katalin
III. Dr. Tanács Krisztina
4 km – férfi – V.kcs (senior 1)
I. Kozák István
II. Szűcs Tamás
III. Dézsi Viktor
4 km – nő – VI.kcs (senior2)
I. Bíróné Révész Erzsébet
II. Kürti Anikó
III. Révész Imréné
4 km – férfi – VI.kcs (senior 2)
I. Tari János
II. Bíró Lajos
III. Jász Ferenc
A verseny folyamán a hűsítésről 3
ponton gondoskodtunk. Egyet a verseny bázisán helyeztünk el és kettőt a
táv két szakaszán, amely jól jött a 12
kilométert futók számára. Ők a kijelölt versenytávot háromszor futották
le. A táv eredményei:
12 km – nő – I.kcs (felnőtt)
I. Tolnai Éva
II. Madarász Márta

12 km – férfi – I.kcs (felnőtt)
I. Karsai Gábor
II. Kovács Andor
III. Dama Paolo
12 km – nő – II.kcs (senior 1)
I. Szentmártoni Olga
II. Kulcsár Ildikó
III. Gátfalviné Betti
12 km – férfi – II.kcs (senior 1)
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I. Ungvári Gabriel
II. Farkas Gábor
III. Nagy Sándor
12 km – nő – III.kcs (senior2)
I. Andrássy Judit
12 km – férfi – III.kcs (senior 2)
I. Nagy István
II. Polgár István
III. Frank Géza

Brakszatórisz Mónika felajánlásaként egy különdíj is gazdára talált, a
12 km abszolút első helyezettje Karsai
Gábor, a Juhász Imre emlékére elkészíttetett kupát is haza vihette. Szívből
örülünk annak, hogy elmondhatjuk,
hogy az idei XV. Túri Kupa Utcai
Futóverseny nemzetközi versennyé
nőtte ki magát, hiszen határainkon
túlról is voltak nevezői az eseménynek. Lezárásként a TMK motorosainak felvonulását élvezhettük, akik a
nagy kereszteződésben meg is mutat-

ták járműveiket az érdeklődő közönség számára.
A magam részéről is hálás szívvel
köszönöm meg a korábbi szervező
triónak – Bagdán Sándornak, Barta
Gyulának és Uzsoki Jánosnak –, hogy
az elképzelésem mellé álltak és
engedték, hogy az ő általuk megálmodott, majd sikerrel létrehozott versenyt újra életre keltsük. Köszönöm
támogatásukat és segítségüket. Ez a
verseny velük teljes.
Valamint köszönöm minden segítő
munkáját, hiszen ezen a napon többen dolgoztak vagy a háttérben, vagy
a célkeresztben azért, hogy a hozzánk
érkező futnivágyók igényeit minél
magasabb szinten ki tudjuk szolgálni.
Illetve ismételten köszönjük szponzoraink támogatását.
Találkozzunk 2023-ban is.
Bodor Márti
Fotó: Soltész Tamás

Túri Vásár Főzőverseny
Ismét eltelt egy év és megrendezésre került a XXX. Túri
Vásár kiegészítő programjaként szervezett Túri Vásár
Főzőverseny. Az immár
megyénkben is kiemelkedő és
elismert verseny az elmúlt
évnek megfelelően a Főiskola
előtti területen került megrendezésre. A napfelkeltével már
elkezdtek a csapatok serénykedni a tűzhelyek körül.Az
ételek illata hamar belengte a területet. A jó hangulatról Benedek Zsolt és
társa gondoskodott harmonika muzsikájával.
Negyvenkét bográcsban rotyogtak
a különlegesnél különlegesebb ételek,
amelyeket tizenhat csapat készített el.
A legtöbben birka- vagy marhapörköltet főztek, de a töltöttkáposztától
kezdve a kakaspörköltig mindenféle
ételt megtalálhatott a kilátogató
közönség. A versenyen elkészült
finomságokat háromtagú zsűri értékelte. A zsűri elnöke Vomberg Frigyes
séf volt, neki segédkeztek Fási Sándor
mesterszakács és Pete Lajos szakács a
verseny szervezője. Elmondásuk
alapján nem volt egyszerű dolguk,
sok szempontot figyelembe vettek az
ételek értékelése során. Az ítészek
többek között pontozták az ételek
elkészítésének módját, tálalását, állagát és természetesen az ízét is. Ezen
pontok összesítése során született
meg a végeredmény. Három különdíj
és I. II. III. hely került kiosztásra. A
rendezvény sikerét mi sem támaszthatná alá jobban, mint az a tény, hogy
délre már csak az üres bográcsok
képével és jóllakott vendégekkel talál-

kozhatott a vásári tömeg a főzőverseny területén. A kilátogatók igazi
ételkülönlegességeket kóstolhattak
meg, illetve fogyaszthattak el, valamint gasztronómiai élményekkel felvértezve élvezhették tovább a vásár
programjait és térhettek haza.
Különdíjban részesültek:
Istvánok: Jakab István – Varga István
- pulykazúza pörkölt
Ízőrzők Klubja Fegyvernek - Zöld
Marci kedvence
Kővári Péter - birkapörkölt
III. helyezett:
Papp Lajos - birkapörkölt
II. helyezett:
Kovács Zsolt – Országgyűlési Örség
marhapörkölt kapros-túrós galuskával
I. helyezett:
Istvánok: Jakab István – Varga István
- birkapörkölt
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük a versenyzőknek a
részvételt. A következő főzőversenyünkre is várjuk a jelentkezőket,
amely az Ősz-ülő programunkon
kerül megrendezésre egy süteménysütő versennyel karöltve.
Pete Lajos
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- Augusztus 10-én elindult a Mezőtúr - Szarvas közötti út középső
rossz állapotban lévő szakaszának felújítása is. A kivitelezés ideje alatt
lámpás irányítás mellett félpályán tud haladni a forgalom. Mindenkit arra
kérnek, hogy az érintett szakaszon fokozott óvatossággal közlekedjen.
- Jankovics Marcell születésnapjához igazítva, október 20-tól látható a
mozikban a tavaly elhunyt rajzfilmrendező utolsó munkája, a „Toldi” című
egész estés animációs film. A rendkívüli igényességgel megalkotott, festői
szépségű animációs film a „Magyar népmesék” sorozatot is jegyző
Kecskemétfilm nyolcvan alkotójának munkája. A film szöveghűen viszi
vászonra Arany János költeményét, miközben történelmi hitelességgel
ábrázolja a középkori Magyarországot.
- Forgószél tombolt a szolnoki szabadstrandnál, augusztus 6-án, szombaton kora délután.
- Harminc hektáron kapott lángra a száraz aljnövényzet augusztus
10-én Kunmadaras határában. A tűz a nagy szélben gyorsan terjedt és
közelben lévő tanyákat veszélyeztetett, valamint egy erdősávba és egy
magaslesbe is belekapott.
- A Nemzeti Népegészségügyi Központ arról tájékoztatott, hogy az
ország különböző településein hányan haltak meg a járvány kezdetétől a
tavalyi év végéig, tehát az adatsorban benne vannak a kimagaslóan súlyos
harmadik hullám és az enyhébb negyedik áldozatai is. Százezer lakosra
vetítve közel 600-an vagy annál többen haltak meg Covidban a balassagyarmati, szécsényi, salgótarjáni, pétervásárai, ózdi, illetve a mezőtúri és a
sümegi járásban is.
- A rekord alacsony vízállásának köszönhetően az egykor a Tiszán
közlekedő bödönhajók maradványai bukkannak ki a vízből Szolnok térségében.
- Az m2 Petőfi tv Sziget Festival Official a mezőtúri Lázár tesókkal
beszélgetett a tv előtt ülők nagy örömére augusztus 13-án.
- 68 hős adott vért Mezőtúron a Kézműves Házban a Túri vásár ideje
alatt augusztus 14-én.
- Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását figyelembe
véve 2022. augusztus 17. (szerda) 00.00 órától 2022. augusztus 19. (péntek) 24.00 óráig harmadfokú, legmagasabb szintű hőségriasztást adott ki
az ország egész területére.
- Augusztus 19-től a mezőtúri cukrászdákban is kapható a 2022 . évi
Országtorta, a Huncut Szilva Herceg és az Ország cukormentes tortája, a
Nagyi kedvence.
- Mezőtúron a Syngenta stratégiailag kiemelt vetőmagközpontot hozott
létre, és ezzel elindult Magyarországon egy kiemelkedő nemesítési program is. A 2020-ban átadott nemesítő állomás után, Európa egyik legkorszerűbb központi vetőmag laboratóriuma 2022-ben kezdte meg működését.
- Szerencsére nem mosta el az eső, így idén, két év kihagyást követően
Debrecen 53. alkalommal rendezte meg a Debreceni Virágkarnevál karneváli menetét. A virágkocsikat közel kétezer táncos, zenész és előadó kísérte. Újra jöhettek fellépőcsoportok külföldről, többek között
Spanyolországból, Kolumbiából, Törökországból, Belgiumból,
Németországból, Peruból, Dél-Koreából és Olaszországból is érkeztek táncosok, tájékoztatott a dehir.hu.
- A mezőtúri származású Dévay Márk Aquathlon Világbajnok!
Kakuk Móni
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A Túri vásár pillanatképei (Soltész Tamás fotói)
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Rangos díjakat vehettek át mezőtúriak Szolnokon

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat ünnepi megemlékezést tartott augusztus 17-én a
Megyeháza dísztermében az
augusztus 20-i állami ünnepséghez
kapcsolódóan. A rendezvényen
ünnepi köszöntőt mondott Hubai
Imre, a megyei közgyűlés elnöke, a
díjazottak nevében Varga Mihály
pénzügyminiszter úr osztotta meg
köszöntő gondolatait. Ezt követően
adták át a megyei önkormányzat 14
kitüntető díját és 4 kitüntető címét.
Összesen 51-en részesültek elismerésben. Minden évben azon személyek, illetőleg közösségek részesülnek e kitüntetésekben, akik tevékenységükkel a megye fejlődésének
elősegítése, értékeinek növelése
érdekében kiemelkedő eredményeket értek el. Az ünnepi műsorban
idén közreműködött a Szolnoki
Légierő Zenekar, a Karcagi
Református Gyülekezet „Sola
Gratia” Énekkara, valamint a jász és
nagykun kapitányok. Az elismeréseket Hubai Imre, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés elnöke
és Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke, valamint Rentzné dr.
Bezdán Edit megyei címzetes
főjegyző adták át.

Mezőtúr öt díjra lehet különösen büszke.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért
Díjat kapott a mezőtúri születésű
Hegyi Anita, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium Külföldi Magyar
Intézetek Főosztályának vezetője.
Jelenlegi pozícióját megelőzően
2012 novemberétől Oroszországban, Moszkvában, a Magyar
Kulturális Intézet kulturális titkára,
majd 2015 és 2016 között megbízott
igazgatója, 2016-2021 között inté-

zetvezetője.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Egészségügyi Díjban részesült Dr.
Mile Ágota, Mezőtúr Város gyermekorvosa, iskolaorvos. A doktornő 1995. április 1-je óta dolgozik
Mezőtúron, ahol a kezdetektől
fogva a szülők nagy megelégedettségére végzi a munkáját. Több mint
két évtizede szolgálja Mezőtúr
város lakosságának egészségét.
Hosszú évek óta két körzet iskolaorvosi feladait is teljes odaadással
látja el.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közművelődési Díjban részesült
Salánki Anikó mezőtúri írónő,
művelődésszervező, népművelőkönyvtáros. A Szabad Föld, Kláris
és az újvidéki Magyar Szó, a LiteraTúra és a Kalamáris rendszeresen
közli írásait. Írásai igen népszerűek
csak úgy a nyomtatott, mint az online irodalomban is.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Testnevelési és Sport Díjat kapott
Kovács Anett, mezőtúri születésű
válogatott kézilabdázó. Mára már a
magyar válogatott meghatározó
játékosa. A nemrégiben megrendezett női világbajnokságon is láthattuk címeres mezben a pályán.
Kimagasló sportolói és emberi tevékenységével hosszú évek óta öregbíti Mezőtúr város, valamint JászNagykun- Szolnok megye hírnevét
A díjat a későbbiekben veszi át.
Ifjúságbarát
Önkormányzat
Címben részesült Mezőtúr Város
Önkormányzata. A díj indoklásában kitérnek arra, hogy megyei
szinten kiemelkedő, és elismerendő, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a
településen élő fiatalok helyzetére,
így feladatának érzi az oktatásinevelési intézmények, a közművelődési intézmények, az egészségügyi ellátás, a szociális ellátások, a
gyermek-és ifjúságvédelem, a diák
sport támogatását és fenntartását,
igyekszik megfelelő feltételeket biztosítani a tanuláshoz, a közösségi
élethez, a sporthoz és a kulturált
szabadidő eltöltéséhez, valamint
folyamatosan felmérni a fiatalok
igényeit. A díjat a mezőtúri augusztus 20-i városi ünnepségen vette át
Szűcs Dániel polgármester.
Minden díjazottnak szívből gratulálunk és további eredményes
munkát kívánunk!
Kakuk Móni
Fotó: Szabó Ferenc

Kovács Anett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési és Sport Díjat
kapott, a későbbiekben veszi át a megyei kitüntetést. Kép forrása: fradi.hu

dr. Mile Ágota Egészségügyi Díjban részesült

Hegyi Anita Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat kapott

Salánki Anikó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjban részesült
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Átadásra került Mezőtúr várostörténeti kiállítása
Augusztus 20-án ünnepélyes
keretek között átadták az új interaktív várostörténeti kiállítást a
Városházán.

került kialakításra, amelynek
köszönhetően az épület bejárására
tágabban nyílik lehetőség. Szó esik
Mezőtúr városának átfogó birtokvi-

A próbaüzem alatt bejelentkezés
útján tekinthető meg a kiállítás.
Bejelentkezés telefonon munkaidőben: 56/551-902.
Mezőtúr Város Önkormányzata
„Mezőtúr Városháza és kapcsolódó
kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése” címen TOP-1.2.115-JN1-2016-0003 azonosítószámon regisztrált projektje a napjainkban is hivatali funkciót betöltő
Városháza felújítására és egyes
emeleti termeiben és tornyában
interaktív várostörténeti kiállítás
megvalósítására, a településen a
Móricz Zsigmond utca 7. szám alatti egykori kovácsműhely komplex
rekonstrukciójára és többcélú
hasznosítására,valamint a város
élményszerű felfedezésére a környezetvédelem és a fenntarthatóság
jegyében turisztikai céllal beszerzendő
elektromos kisbuszra 400 190 499 Ft
vissza nem térítendő támogatást
nyert.
Szintén e projekt keretében valósul meg a városháza szomszédságában található kikötő fejlesztése is,
amellyel az önkormányzat az aktív
és a vízi turizmusban rejlő lehetőségeket aknázza ki. A kikötő fejlesztése az első lépés a várost kettészelő és a településképet meghatározó Hortobágy–Berettyó-főcsatorna rekultivációjára, amelynek a
turisztikai hasznosítására kidolgozott tervekkel rendelkezik az
önkormányzat.
Mezőtúr 1920-as években emelt
neobarokk jellegű városházája az
első városháza Magyarországon,
amelyben felújítása után egy interaktív várostörténeti kiállítás is
helyet kapott. A városháza épületében alapvetően nem a megszokott,
szervesen összefüggő, egymásból
nyíló kiállítóterek állnak rendelkezésre, így a kiállítás több szinten,
valamint a torony egyes szintjein

szonyairól, a századforduló koráról, a múlt évszázad elejének speciális közegéről, építészetéről és
annak változásairól, sajtótörténetéről, valamint néhány évtizedének
képi anyagáról, visszaemlékezéseiről nyújt részletes áttekintést.
A városháza első emeletén kezdődnek a kiállítások; az első teremben a város történelmi körülményeivel, eseményeivel és a település
életét meghatározó fazekassággal
ismerkedhetnek meg a látogatók, a
második teremben pedig Mezőtúr
egyik legjellegzetesebb épülete, a
városháza építéstörténete kerül
fókuszba, dr. Spett Ernő polgármester hivatali idejének végéig, az II.
világháború kezdetéig. A terem
közepén egy látványos központi
installáció található, amely a terem
mennyezetén és padlózatán is szerepet kap, és amely lebegő
épületmakettekkel Mezőtúr főterének építészetét ismerteti.A kiállítás
következő egysége egy szinttel feljebb, a díszterem karzatán folytatódik, ahol a város elsősorban múlt
század eleji életében erőteljes nyomot hagyó nyomdászat és a sajtó,
valamint ezen keresztül egy alföldi
kisváros közélete kerül előterébe.
Ebből a térből lehetőségük nyílik
bepillantani a díszterembe, ahol a
város életét meghatározó döntések
születnek mind a mai napig. A
második emeleti időszakos kiállítótér után a torony megmászása
következik a látogatási útvonalban,
ahol az egyes szinteken a város
életének egy-egy színfoltjával és a
környékbeli víz szerepével ismerkednek meg az ide érkezők.
Közismert, hogy Mezőtúr volt a
messze földön híres túri vásárok
helyszíne, tudniillik I. (Nagy) Lajos
király vásártartási joggal ruházta fel
e települést, amely az egyetlen közlekedési átjárót jelentette a Sárrét

7

mocsárvilágán keresztül a Buda és
Erdély között zajló kereskedelemben. A vásárok nagyságáról, jelentőségéről legendákat meséltek, a

meghozta a változást. Az Alföld
harmadik artézi kútját, az egykori
Flóra-kutat 1890-ben fúrta a feltaláló unokaöccse, Zsigmondy Béla.

szóbeszéd szerint akadt olyan év,
amikor „egy hétnél is tovább tartott” az árucsere. Noha e lápos
terület az ide települt lakosság számára kedvezőnek bizonyult a
kereskedelem terén, ugyanakkor a
piszkos, pangó víz mindig is nagy
gondot okozott az ivóvízellátásban.
A 19. századi vége fordulópontot
jelentett az alföldi települések tiszta
és egészséges vízszolgáltatásában.
Zsigmondy Vilmos a mélyebb rétegeket is elérő fúróberendezése

A városháza tornyából páratlan
kilátás nyílik a településre, a városháza mögött lévő Hortobágy–
Berettyó-főcsatornára, valamint az
alföldi tájra.
-szerk-
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Az államalapítást ünnepelték

Az államalapítás és az Új kenyér
ünnepe alkalmából emlékeztek
Szent István királyra a Városházán
augusztus 20-án. Az esős időjárás
okán a rendezvény a Városháza
dísztermében került megrendezésre. Ünnepi beszédet mondott Hubai
Imre a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés elnöke, aki az
ünnepségen adta át a közgyűlés
által augusztus 20. alkalmából

Mezőtúrnak
adományozott
„Ifjúságbarát
Önkormányzat”
kitüntető címet.
Az új kenyeret megáldotta
Mihalina László lelkészelnök.
Herceg Antal klubelnök egy sütőlapátot ajándékozott a jeles napon
Mezőtúr Város Önkormányzata
részére.
A műsorban közreműködött a
Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubja és a Mongol
Agrár Zrt. Népdalköre aratódalokkal. Utóbbi hamarosan 50 éves
fennállását ünnepli.
A rendezvény további részében
az új várostörténeti kiállítás ünnepélyes megnyitása következett.
A kiállítás szakmai tartalmát dr.
Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. ügyvezetője ismertette.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Együd Ádám: Mumus
Megérkeztél,
Üdvözöltél,
Jó voltál,
Törődtél,
Figyeltél,
Valódi voltál,
Elvarázsoltál.
Szerettél,
Szemembe néztél,
Hamis voltál,
De nem játszottál.
Meguntál,
Elhasználtál,
Kidobtál,
Elmentél,
Itt hagytál,
Összetörtél.
Elengedtél,
Elfeledtél.

Megérkeztem,
Üdvözöltelek,
Jó voltam,
Törődtem,
Figyeltem,
Valódi voltam,
Elvarázsoltalak.
Szerettelek,
Szemedbe néztem,
Igaz voltam,
És nem játszottam.
Nem untalak,
Nem használtalak el,
Nem dobtalak ki,
Itt maradtam,
Nélküled vagyok,
Darabokban,
Elengednélek!
Felejtenélek!
De megkísértettél,
Mumus lettél.
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A természet emlékképei
A békésszentandrási Lóránt
Művészház kertjébe lépve nyugalmat éreztem. Egy patikus háza
volt korábban, a belső falakon
még az 1920-as években felfestett
egyedi falfestés, lebilincselő atmoszféra. Megtudom, Bagi nevű
patikusé volt.
Lous Stuijfzand holland képzőművész bronzszobrai napfürdőztek a veranda falazatán. Az alakot
öltött természeti és belső erők
által megszilárdult hidak, bárkák,
templomok beljebb invitáltak
minket. Ott volt egy főnixmadár
is, magasabb volt, mint a többi,
bár ebből nem tűnt egyértelműnek az, hogy Lous a szobor kiterjedtebb méretével egy súlyosabb
mondanivalót kivitelezett vagy
csupán a technikai háttérben rejlett a legendás alak nyúlánkságának miértje. Lous nem elégedett
meg azzal, hogy a „homo et
natura” mottójú mezőtúri alkotótelep körül lévő természeti tárgyakat öntötte bronzba viaszveszejtéses módszerrel, hanem
konstruált azokból- fejtegette
Prokai Gábor a jazz dallamok
után, amit Lóránt Lujza és Szilágyi
Kristóf igéztek meg a szalonban.
A
Rembrandt
városából,
Leidenből származó Lous a mai
napig kétlaki életet él férjével. Fél
évig Hollandiában, fél évig
Békésszentandráson alkotnak.
Loust szobrászként ismerik többen Európában, de ott van benne
a költő és a festő is- világít rá
Prokai Gábor. Lengyel Kriszti
később nem habozik hozzátenni,
hogy a hollandok természettisztelete is áthatja Lous alkotásait. Már
azon meg sem lepődök, hogy a
mezőtúri Achs Károly, több kötet
szerzője is a közönség soraiban
ült, szintén sok kilométert utazott
azért, hogy részt vehessen az
augusztus 12-i megnyitón.

Sokszor próbálom megérteni
azt, ki hogyan lel magának kifejezési módot. Számomra a legtitokzatosabb az, ha valaki a festészetet
választja arra, hogy megossza a
világgal a saját belső valóságlenyomatát. Megfoghatatlan volt
eddig nekem, hogy valaki évtizedekig ecsettel a kezében kielégíti
maradéktalanul a belső törekvéseit. De aznap, Békésszentandráson
végre közelebb kerültem ahhoz,
hogy megértsem a festőket.
Sokkal kevésbé szól a verejtékről,
az ízületi gyulladásról, az el nem
ismertség terhéről, az anatómiáról, a metszéspontokról, mint
eddig gondoltam. Lous festményei előtt állva megértettem: a
festők a fénnyel alkotnak.
Kaleidoszkópok. Égre kapcsolt
közvetlen
észlelők.
Látók.
Miközben Lóránt János Demeter
mesélt arról, hogy ott volt 5 évesen, amikor a békésszentandrási
duzzasztóművet átadta Horty
Miklós, Szepes Mária regényében
éreztem magam és akaratlanul
eszembe jutott a szó: alkímia.
Örök ifjúság, művészet, fényjáték,
az arany misztériuma. A Lórántházban, a valaha volt patikában
pedig most festéket kevernek a
kenőcsök helyett. Laboratórium
kicsit másképp. Törekvés az arányokra, az egyensúlyra, az összhangra és a kívánt cél beteljesítésére.
Csontváry patikusból lett festő,
a tökéletes fényt kereste. Ahogyan
talán mindannyian. Biztos vagyok
viszont
abban,
hogy
a
békésszentandrási Lóránt Művészházban közelebb kerülhetünk
hozzá. Nekem aznap, kicsit sikerült és hálával tartozom érte.
Kakuk Móni
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Idén is megtartotta nyári táborát a mezőtúri FICSAK Alapítvány
Az idei évben augusztus első
hetében került megrendezésre a
FICSAK Mezőtúr Alapítvány nyári
tábora. Az ingyenes, egy hetes
tábornak köszönhetően 20 gyermek gazdagodhatott felejthetetlen élményekkel. PozderkaKorcsok Anitát, az Alapítvány
kurátorát kérdeztem, milyen változatos programokkal telt a hét és
hogyan érezték magukat a táborozók.
Pozderka-Korcsok Anita: Harmadik alkalommal szerveztük meg
nyári táborunkat. Nekem és önkéntes kollégáimnak mindig a tábor a
legszívmelengetőbb alapítványi
programunk. Az első napunkat
bemutatkozással kezdtük, bár már
több gyerkőc visszajáró táborozó,
így sokan barátként üdvözölték
egymást. Délelőtt bemelegítésként
az Ifjúsági Klubban vetettük bele
magunkat a játékok tengerébe.
Délután Oláh Gergő énekes volt a
vendégünk, aki amellett, hogy csodásan énekelt nekünk, elmesélte az
életét, sikerének titkait és arra ösztönözte a gyerekeket, hogyan váljanak értékes emberekké. Az egészséges életmód jegyében együtt
készítettük el a gyümölcssalátát,
így különösen jól esett mindenkinek a frissítő étek a meleg időben.
A tábor 2. napját a Túrkevei Gyógyés Strandfürdőben töltöttük az
egészséges életmód jegyében a gyerekek nagy örömére. Egész nap a
játéké, a csúszdáké, nem utolsó
sorban a barátságé és a szereteté
volt a főszerep! A szerdai napon
közös reggeli elkészítése és elfogyasztása után Nagy Kriszta interaktív, mindig nagyon hasznos, környezetvédelemre nevelő előadása
következett. Majd a JNSZM Család,
Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésében az Esély Órák keretein
belüli előadásokon vettünk részt. A
foglalkozásokat a Vakok és
Gyengénlátók JNSZM Egyesülete és
az Én is Vagyok! Mozgássérült
Generációk Érdekvédelmi Egyesülete - Szolnok tartották. Először a
látássérültek életébe nyerhettünk
betekintést hangsúlyozva a vakvezető kutyák nélkülözhetetlen munkáját. Majd Tündi és Attila csaltak
mosolyt az arcunkra, lenyűgöző
akaratukkal. Az
elfogadásról, a
pozitív életfelfogásról tanulhattunk
tőlük,
arról, hogy minden élethelyzet-

ből a legjobbat kell tudni kihozni.
Az biztos, hogy a gyerekek náluk és
nálam is ötösre vizsgáztak ügyes
kérdéseikkel, meglátásaikkal. A
finom ebéd után, amit a mezőtúri
tartózkodások alkalmával mindig a
Szőlőfürtben fogyasztottunk, jött a
minden évben az egyik legjobban
várt program, a Ki Mit Tud?, ahol
most is megmutatkoztak a táncos,
énekes tehetségek. A gyerekek szavazással döntötték el, kik voltak a
legjobbak, de természetesen senki
nem távozott üres kézzel. A bulit
Jolika és Ica Néni (Városi Nyugdíjas
Klub) isteni palacsintája koronázta
meg, hálásan köszönjük!
Csütörtökön Szarvasra kirándultunk, ahol délelőtt a Körösvölgyi
Állatparkban játszottunk. A finom
ebédet a Turul étteremben fogyasztottuk el, majd az Újváros
Bisztróban jártunk, ahol a Cool4u
Kft. vendéglátását élveztük. Idegenvezetéssel megismerkedhettünk az
új, impozáns épületben lévő irodaház helységeivel, mecsodálhattuk a
lenyűgöző kilátást, majd a
Bisztróban isteni házi málnaszörppel vártak Bennünket. Ezúton is
köszönjük a kedves fogadtatást. A
napot hajókirándulással - a Körös
festői környezetében gyönyörködve - zártuk a Bogláron a gyerekek
nagy örömére.
Ahogy mondani szokás, „jó társaságban rohan az idő” így nagyon
hamar péntek lett és elérkezett a
tábor utolsó napja, amelyen a környezetvédelemre nevelés jegyében
a Szabadság tér egy részét tisztítottuk meg a szeméttől. Majd a
Városháza interaktív várostörténeti
kiállítását tekintettük meg, köszönjük Vasas István osztályvezető úr
idegenvezetését. Mint minden
évben a Fazekas család vendégszeretetét, jóságát élvezve frissülhettünk fel a nemrégiben nyílt

Városháza kávézóban. A program a
Szabadság Moziban folytatódott,
amely nemcsak a gyerekeket,
hanem a felnőtteket is lenyűgözte.
A finom ebéd után a Dalma Dance
növendéke, Csekő Niki mozgatta
meg minden porcikánkat, melynek
eredményeképpen a lányok egy
fantasztikus koreográfiát tanulhattak meg.
Kakuk Móni.: Hallva ezt a
beszámolót, élményekben valóban
nem volt hiány az idei táborban
sem. Milyen forrásból sikerült ezeket a színes programokat megvalósítani?
P.-K.A: Az idei táborunk is a
Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával valósulhatott meg a
NEAO-KP-1-2022/8-000984 “Környezetvédelemre nevelés a testilelki egészség érdekében” projekt
keretein belül. Emellett számos
jószándékú ember összefogásának
is az eredménye, hiszen önkéntes
kollégáim, a mindig lelkes nyári
diákok nélkül a tábor nem jöhetne
létre. Köszönet Mezőtúr Város
Önkormányzatának, a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft.nek, a Városi Nyugdíjas Klub tagjainak és mindenkinek, aki valamilyen formában segít nekünk abban,
hogy minél szebbé tegyük a gyerekek táborban eltöltött napjait.
K.M.: Hány éves gyerekek vettek
részt a táborban? Hogyan lehetett
jelenkezni?
P.-K.A: Egészen az 1. osztályostól 8. osztályosig voltak gyerkőceink, illetve egy 16 éves leányzó is
részt vett a táborban. Sokan
furcsálják, hogy lehet ilyen különböző korosztályú gyermekeknek
programokat szervezni, úgy, hogy

az mindannyiuk számára érdekes
legyen, de mi ezt nem csinálnánk
máshogy semmi pénzért. A tavalyi
évben még óvodás korú táborozónk
is volt. Egyrészt mivel a táborozók
kiválasztása szociális alapon történik, így nem is tudnánk igazán
meghatározni, hogy csak egy korosztály legyen. Másrészt ebben az a
legszebb, hogy a nagyok terelgetik
a kicsiket, tanítgatják őket.
Fantasztikus látni, ahogy barátságok szövődnek, amelyek a tábor
zárását követően is megmaradnak.
Sokan kérdeznek engem is,
hogyan lehet jelentkezni? Egyik
évben sem kerül a tábor meghirdetésre. Az Alapítvány szorosan
együttműködik a BKTT Család- és
Gyermekjóléti Központtal, NyujtóCzeglédi Bernadett esetmenedzser
az Alapítvány állandó önkéntese. A
táborozók a Központ látókörében
lévő családok gyermekei közül
kerülnek ki.
K.M.: Hogyan értékelnéd röviden az idei tábort?
P.-K.A.: Nehéz kifejezni, amit ez
a tábor 3 éve ad nekem és önkéntes
kollégáimnak és bízom benne,
hogy a gyerekeknek is. Röviden
fogalmazva: szeretet, elfogadás,
barátság szövi át a hét minden pillanatát. Csodálatos látni, ahogy
kinyílnak a gyerekek a hét alatt,
mint egy szép virág, ahogy a legelevenebb kissrácból is már a második
napon egy angyal válik és még
sorolhatnám az érzéseimet….
Köszönjük a gyerekeknek, hogy az
idei évben is értetek, veletek lehettünk, minden táboroztató kollégának ilyen csodás, jó gyerekeket
kívánok!
Kakuk Móni

10

mezőtúr és vidéke

2022. augusztus 26.

Fizetett hirdetés

2022. augusztus 26.

mezőtúr és vidéke

A Vivace Kamarakórus adott hangversenyt a Galériában

Nyári hangversenyre várta az
érdeklődőket a Jász-NagykunSzolnok Megyéért díjjal kitüntetett Vivace Kamarakórus augusztus 19-én a Városi Galériában,
Csiderné Csízi Magdolna karnagy
vezetésével.
A Himnusz eléneklése után Biró
László népzenész összeállítását
hallhatta a közönség citera és elekt-

romos orgona kíséretében.
Az est további részében többek
között Kodály Zoltán, Bárdos Lajos,
Daróci Bárdos Tamás által jegyzett
kórusművek, míg záráskánt kön�nyed, népszerű filmzenei slágerek
is felcsendültek.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

FELHÍVÁS
Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések,
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet alapján:
A „Mezőtúr Város Díszpolgára” kitüntetésre és a „Mezőtúr Városért” díj
adományozására az állami és társadalmi szervek, gazdasági társaságok,
választópolgárok; a „Mezőtúr Város Szolgálatáért” díj adományozására
bármely választópolgár, vagy jogi személy; továbbá „Az Év Mezőtúri
Vállalkozója” díjra természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet 2022. szeptember 12-ig javaslatot tehet, melyet
Mezőtúr Város Polgármesteréhez kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth
Lajos tér 1.címre) benyújtani.
„Mezőtúr sportjáért”, „Mezőtúr kultúrájáért”, „Az év mezőtúri sportolója” és a „Mezőtúr város jó tanulója, jó sportolója”kitüntetések adományozására szintén 2022. szeptember 12-ig bármely mezőtúri választópolgár vagy jogi személyjavaslatot tehet, melyet Mezőtúr Város Képviselőtestületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban
(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címre) eljuttatni.
A kitüntetések átadására 2022. október 23-án ünnepélyes keretek
között kerül sor.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a Közös Önkormányzati
Hivatalban Tóth Ádám ügyintézőnél (Tel.:56/551-913, email: toth.adam@
mezotur.hu), a www.mezotur.huinternetes felületen, illetve a könyvtárban megtekinthető.

Szűcs Dániel
polgármester
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Eboltás
2022. augusztus 27. szombat
Kétpó-Polgármesteri Hiv. előtt
07.00. tól - 09.30- ig.
Cukorgyár 10.00. tól - 11.00.ig.
2022. augusztus 28. vasárnap
Mezőtúr- Alkotmány tér
07.00. tól - 10.00- ig
2022. szeptember 03. szombat
Mezőtúr- Újvárosi posta előtt
07.00. től - 10.00- ig.
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 elleni 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
Szívesen látogatott orvosi rendelő!
Gyógyítani sokféle módon lehetséges. 78 éves koromra felsorolni sem egyszerű a kórtörténetemet. 1995 óta sok betegséget,
műtétet túléltem, többnyire maradandó elváltozások nélkül. Rosszindulatú daganat gyógyítása során közel húsz műtéten vagyok
túl. Különféle okok miatt a mezőtúri sebészeti rendelőben gyakran kerül sor az esetemben beavatkozásokra. Lukács Tamás doktor úr és munkatársa, Szilvike minden esetben kedvesen, türelemmel, a segítő szándékukat éreztetve részesítenek ellátásban. A
rendelőbe belépve minden esetben érzem a jóindulatukat, a felém áradó, őszinte figyelmüket. A kezeléssel járó szükségszerűen
előforduló fájdalom alig érezhető a kialakult kedves légkör következtében. Hálásan köszönök mindent!

Tisztelettel, Sághy Attila
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közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

ELHUNYTAK
Köteles Jánosné Tóth Ilona élt 97 évet,
Bordács Lajos élt 66 évet,
Papp Gyula élt 74 évet,
Bogár Ferenc János élt 89 évet,
Barcsi Gyula élt 89 évet,
Török Gáborné Szilágyi Margit élt 88 évet,

Bencsik Polett
(Lévai Herta)

Szatmári Dorina Ilona
(Veres Ilona)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet házmesteri
munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (napi 4 óra)
A munkavégzés helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ellátandó feladatok:
- Városháza bejáratainak nyitása,
zárása, riasztórendszer aktiválása;
- Városháza épülete üzemeltetési
feladatainak ellátása
- A Városháza udvarának rendben tartása (fűnyírás, sepregetés,
hóeltakarítás, lombtakarítás)
- raktárból való pakolás, a raktár
rendbe tartása,
- rendezvényekre bútorok, szavazófülke, urna, szék, stb. elrakása,
áthordása,
- költözködésnél (irodai) bútorszállítás, pakolás,
- szeméttároló kukák ellenőrzése, rendben tartása;
-a Városháza épületében felmerülő, szakmai feltételekhez nem
kötött karbantartói feladatok ellátása (pl. zárjavítás, vízcsapjavítás
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- minimum szakmunkás végzettség.
Előnyt jelent:
- villanyszerelői vagy vízvezeték
szerelői végzettség

Tímárné Hodos Erzsébet élt 79 évet,
Dr. Köhler Gyuláné Musulin Mária Margit élt 80 évet,
Ónodi József élt 74 évet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettségeket igazoló
okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (esetleg annak
másolata vagy az igénylésről szóló
igazolás),
- a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati eljárásban részt
vevők a pályázati anyagát megismerhessék.
A munkakör 2022. szeptember
15. napjától tölthető be.
A pályázat beérkezésének
határideje: 2022. szeptember 5.
A pályázat benyújtásának
módja:

Borsi Lajos élt 90 évet,
Körmöndi Tamás Antal élt 36 évet,
Major Gábor élt 88 évet,
Nagy Lajos élt 66 évet,
Simon Gézáné Mordán Piroska élt 88 évet.

Nyugodjanak békében.
Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg a szerkesztőségnek.

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

A pályázat postai úton (Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal 5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.), illetve
személyesen
Erzsébet

(Ábrahámné

személyügyi

Bujdosó
ügyintéző

Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. I. em. 5,

illetve a Titkárságon I. em. 7. ) is
benyújtható. A borítékon fel kell
tüntetni a „Házmesteri pályázat”
jeligét. A kiíró fenntartja a pályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírás a www.
mezotur.hu honlapon megtekinthető.
A pályázattal kapcsolatosan
Biriszló Beáta hatósági osztályvezető ad további felvilágosítást a
06-56/551-929-es telefonszámon.

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

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:

Augusztus 26- Szeptember 1-ig.:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel: 56/550-445

Augusztus 27-28-ig:
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006; 06/30-664- 8257

Szeptember 2-8-ig:
Vasúti Gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság utca 1.
Tel: 56/350- 637

Szeptember 3-4-ig:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreceni út
Tel: 06/30-239-9343

Lapzárta: 2022. augusztus 31. (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.

