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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Sporttábor
A Mezőtúr Városi Sportiskola
atlétikai sporttábor szervez 8-14
éves gyermekek számára.
Időpontok:
1. hét 2015. június 30. (kedd) –
Július 6. (hétfő)
2. hét: 2015. július 7. (kedd)10.(hétfő)
Helyszín:
Városi Sportcentrum,
Mezőtúr, Szolnoki út 15.
Programok:
- ismerkedés az atlétikai futó-,
ugró- és dobó versenyszámok mozgásanyagával;
- játékos foglalkozások;
- csoportépítő feladatok, játékok;
- kiegészítő mozgásként strandolás, természetjárás.
Ellátás:
Meleg, három fogásos ebéd és
uzsonna.
Az első hét díja gyermekenként
8.000, a második hét 6.400 Ft.
Táborvezető:
Karsai András többszörös országos bajnok atléta, testnevelő tanár
A csoport minimális létszáma:
10 fő
Jelentkezni lehet:
Karsai Andrásnál a +06 30/ 3270851, vagy Barta Gyulánál a 06/20
481-6233 –as telefonszámon.
Jelentkezési határidő:
2015. június 25.

MEZŐTÚRI VÁROSI
TELEVÍZIÓ
Telefon: 06/56 350-075
Központi mobil:
06/70 673-0110
Email: mvtv@mkskft.hu
mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu
Cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Beszámolók, magazinműsorok,
beszélgetések,
friss hírek, információk!
Pedagógusokat köszöntöttek Mezőtúron		
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mezőtúr és vidéke
Állami rezsicsökkentés

Pedagógusokat köszöntöttek Mezőtúron

A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles
körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítését. A költségvetésben már
2016-ban 10 milliárd forinttal kevesebb bevételt terveznek a közigazgatási
térítési díjak csökkentése, illetve megszüntetése miatt. Az állami rezsicsökkentés az érintettek véleménye és javaslata alapján valósul meg, ezért 2015.
június 5-től konzultáció indul, amely augusztus 6-ig tart.
A magánszemélyek és a vállalkozások fizetési terheinek csökkentése
érdekében az érintettek véleményének és javaslatainak megismerésére
kérdőív készült. A konzultáció két hónapja alatt ezeken a kérdőíveken az
állampolgárok 9 hatósági eljárás díjának mérséklésével vagy megszüntetésével kapcsolatban találhatnak javaslatot, melyek közül négyre tehetnek
javaslatot.
Ezenkívül a két kérdőíven a válaszadó javasolhatja egy-egy hatósági
eljárás hatósági eljárásért fizetendő díj vagy illeték megszüntetését is.
A kérdőívek megtalálhatók a Kormányablakokban, a járási hivatalok
ügyfélszolgálatain, valamint a kormányhivatal internetes oldalán.
A Mezőtúri Járási Hivatal vonatkozásában az ügyfelek az alábbi ügyintézési helyeken, ideiglenes ügyfélszolgálatokon tölthetik ki a kérdőíveket:
• 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
• 5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 3.
• 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
• 5440 Kunszentmárton, Kerületiház utca 1.
• 5440 Kunszentmárton, Kerületiház utca 6.
• 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
• 5452 Mesterszállás, Szabadság út 24.
• 5453 Mezőhék, Kossuth Lajos út 1.

Június első vasárnapja Pedagógus
Nap, ebből az alkalomból Mezőtúr
Város Önkormányzata június 5-én
köszöntötte a városunkban dolgozó
óvónőket, tanítókat, tanárokat,
dajka néniket és a munkájukat segítő technikai dolgozókat és mindazokat, akik bármely területen
munkájukkal segítik a fiatalság
nevelését. Az eseményen ünnepi
köszöntőt mondott Sági István, a
Klebersberg Intézményfenntartó
Központ Mezőtúri Tankerület igazgatója, aki beszédében kiemelte a
pedagóguspálya jelentőségét, az
élethosszig tartó tanulás fontosságát és elismerését fejezte ki a pedagógus társadalom felé.

kapta, valamint „ Mezőtúr gyermekeiért”
díjat
adományoztak
Beregszászi Róza vendéglátás-idegenforgalom és kereskedelemmarketing-üzleti adminisztráció
szakmacsoport oktatója részére.
Az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma nevében polgármester úr és alpolgármester úr
PEDAGÓGUS
SZOLGÁLATI
EMLÉKÉREMET adott át Nagy
Tiborné, valamint Máté Lajosné
óvodapedagógusok
számára.
Továbbá sor került az arany, a gyémánt és rubin diplomások köszöntésére is.
A Mezőtúri Városi Óvodák alkalmazotti közösségének javaslata

A rendezvényen a Mezőtúr Város
Képviselő-testülete által adományozott díjakat és elismeréseket
Herczeg Zsolt polgármester és Batta
Attila Viktor alpolgármester adta át.
„ÉLETMŰÉRT” díjat adományoztak Juhászné Szigeti Erzsébet,
biológia – földrajz szakos tanárnak
és Seres Attiláné történelem - énekzene szakos pedagógusnak.
„Mezőtúr neveléséért, oktatásáért” kitüntető díjat Fekete Gáborné
biológia – földrajz szakos tanár

alapján az intézmény elismerő
okleveleket adott át, majd a
Klebersberg Intézményfenntartó
Központ Mezőtúri és a Szolnoki
Tankerülete által adományozott
elismeréseket is átadták.
A Városi Pedagógusnapon a
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola tanárai és diákjai színes
műsorral kedveskedtek a pedagógusoknak és a megjelent vendégeknek.

dr. Sebestyén Katalin
hivatalvezető

Tisztelt Földtulajdonosok, Földhasználók!
Az egykori Dózsa Mezőgazdasági Szövetkezet és a Magyar - Mongol
Barátság Mezőgazdasági Szövetkezet földhasználatából Mezőtúr Város
Önkormányzatának tulajdonába került 345 db, mintegy 700 km saját használatú út, csatorna és árok. Mezőtúr Város Önkormányzata nem rendelkezik elegendő kapacitással ezen ingatlanok folyamatos ellenőrzésére, ezért
kérjük Önöket, amennyiben külterületi utak esetében járhatatlanságot
tapasztalnak az utak mentén lévő erdősávok, fasorok miatt úgy azon útszakaszokat jelezzék a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal felé az intézkedés megtétele érdekében az alábbi elérhetőségeken.
Email: mezogazdasag@mezotur.hu, tel: 56/551-914, 20/334-6909

Herczeg Zsolt
polgármester

Közhasznúsági jelentés
A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit
KFT / 5400 Mezőtúr, Pétery Károly út 4-6/ közhasznúsági jelentés közzétételi kötelezettségnek akként tesz eleget, hogy azt megjelenteti a www.
mturiellato.hu és a www.mezotur.hu honlapokon.

Szűcs Gergely Emlékverseny
A Túri Lovas Klub Sportegyesület 2015. június 27-én 9 órai kezdettel
Amatőr Gyermek Lovasversenyt rendez a mezőtúri lovaspályán.
(5400 Mezőtúr, Kávási Sándor út 36.)

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Álláshirdetés
Férfi és női munkavállalókat keresünk betanított felületkezelő, valamint csomagoló munkakörbe.
Hermann Mezőtúr Kft. Szolnoki út 79.
Telefon: 56/351-091

Meghívó
A Búzavirág Népdalkör 2015. július 26-án vasárnap 16 órai kezdettel
„Szent Anna” napi műsort rendez a Római Katolikus Templomban, melyre
szeretettel várjuk kedves vendégeinket.

A Dalkör tagjai
Versenykategóriák:
- díjlovaglás,
- kezdő-, haladó-, nehéz-, nyitott kategória
A versenyzők részére bővebb információ: www.amatorlovasverseny.hu

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Túri Lovas Klub

www.turivasar.hu
www.muveszetinapok.hu
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Kaán Károly Verseny huszonharmadszor
Mezőtúri központtal 1993 óta a 11-12 éves diákok körében országos szintű
szervezet jött létre, a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti
Verseny, amely 20 alközponttal működik. Napjainkig közel 230.000 gyerek
vett részt a 3 szintű versenyen. Kiemelt volt az 5., 10. és a 20. évforduló,
amelyen Kaán Károly emlékoszlopot, Kaán Károly mellszobrot és emléktáblát avattak. A hosszú évek óta végzett tehetséggondozás, tanulmányi versenyek szervezése, a határon túli iskolákkal kiépített kapcsolatrendszer, a civil
szervezetekkel vállalt együttműködés példaértékű.
Az általa indított tehetséggondozás terepet biztosít az eredményekhez vezető utak sokféleségének elfogadásához, a hagyományos oktatási
formák gazdagításához és a környezeti nevelés népszerűsítéséhez.
A Kaán Károly Verseny célját az
induláskor így fogalmazta meg: a
különböző iskolatípusban tanuló
11-12 éves tanulóknak lehetőséget Fotó: Uzsoki János
biztosítani a környezetük önálló megfigyelésére, kutatómódszerek alkalmazására, egy-egy önálló vizsgálati feladat elvégzésére. E célok helyességét a
több mint két évtizedes tapasztalat is igazolja. A környezettudatosság erősítését szolgáló programot ajánl az 5-6. osztályos tanulóknak, a megvalósításban is részt vesz és kommunikálja azokat. Így pld. TermészetBúvár újság,
Erdészeti Lapok, Oktatási Közlöny, televízió, rádió, Háromszék Újság.
Saját kiadványaiban is népszerűsíti a versenyt, az általa szerkesztett
Kaán Károly tanári segédanyag és a Kiselőadás, amely eddig 23 kötetben
jelent meg. Nyomon követi a Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny döntőjén résztvevő tanulók életútját a Hermann
Ottó és a Kitaibel Pál verseny vonatkozásában. Visszahívja őket a verseny
megnyitójára előadónak, csakúgy, mint a vajdasági Törökbecse és az erdélyi Sepsiköröspatak, Kálnok, Árkos (Mezőtúr testvértelepüléseiből) tanulóit és felkészítő tanárait is.
A Kaán Károly XXIII. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny
házi fordulóin 6100 tanuló vett részt. 2015. április 17-én egy időben 750 5. és 6.
osztályos tanuló versenyzett az ország 19 megyéjében és Budapesten. Az utóbbinál kerületenként 3-3 tanuló versenyzett. Megyei szinten iskolánként 2-3
tanuló mérte össze tudását, így a megyei szinten érintett iskolák száma 280.
Közülük a legjobb 25 tanuló 2015. május 15-16-17-én Mezőtúron mérte
össze tudását. Az alábbi településekről érkeztek versenyzők: Bakonysárkány,
Besenyőtelek, Budapest, Csorna, Debrecen, Gárdony, Agárd, Érd, Karcag,
Ajka, Szombathely, Keszthely, Marcali, Szekszárd, Mátramindszent,
Miskolc, Tiszakécske, Vásárosnamény, Orosháza, Zákányszék.
Az ünnepélyes megnyitót részvételével megtisztelte Thaisz Miklós, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője, valamint Gergely
Edit, a Nemzeti Környezetügyi Intézet főigazgató- helyettese és Dr. Szabó
Marianne a Miniszterelnökség Európai Uniós Ügyekért Felelős

Múzeumok Éjszakája a Túri Fazekas Múzeumban
Június 20-án (szombaton) este ismét várunk mindenkit az országos
Múzeumok Éjszakája programsorozathoz kapcsolódva a Túri Fazekas
Múzeumba!
21 órától a Csendéletek a Székely Partiumban című új időszaki kiállításunkban tartunk tárlatvezetést, illetve az érdeklődők a múzeum raktárait is
megtekinthetik.
22 órától a múzeum udvara szabadtéri mozivá változik. A száz éves férfi,
aki kimászott az ablakon és eltűnt című svéd filmvígjáték kerül levetítésre.
Éjfélkor a későn fekvőknek megismételjük a tárlatvezetést, majd zárjuk
a kapukat.
Az országos rendezvényekről bővebben: www.muzej.hu
A múzeum rendezvényeiről: www.facebook.com/Túri Fazekas
Múzeum

Államtitkárságának szakmai tanácsadója. A vendégeket köszöntötte
Mihalina László a Mezőtúri Református Egyházközség lelkészelnöke,
Herczeg Zsolt Mezőtúr Város Polgármestere, Dr. Vajna Tamásné a zsűri
elnöke, Németh László erdőmérnök, aki 2002-ben 6. osztályosként megnyerte a Kaán Károly Versenyt, jelenleg a Mecsek Zrt. erdésze. Dr. Vajna
Tamásné, a zsűri elnöke megnyitotta „A természet katedrálisa az erdő” c.
poszterkiállítást. Ezt követően a Mezőtúri Református Kollégium épületében az emlékterem bejáratánál emléktábla avatására került sor Kaán Károly
halálának 75. évfordulója tiszteletére. Kaán Károly munkásságát méltatta Bodorikné Aszódi Ágnes versenybizottsági tag. Az emléktáblát
leleplezte Farkas Dániel Kaán
Károly dédunokája és Csepi József
a Mezőtúri Református Kollégium
középiskolai intézményegységvezetője. A táblát megáldotta
Mihalina László lelkészelnök.
Az emlékteremben a 23 év Aranykönyveit, fotóalbumait, pólóit, tanári
segédanyagait, okleveleit tekinthették meg.
2015. május 15-én 15.00 órától a kiselőadások bemutatására került sor,
amelyek magas színvonala a zsűrit nehéz döntési helyzetbe hozta. Erre az
alkalomra Kiselőadás gyűjtemény is kiadásra került.
Ezt követően a Mezőtúri Református Kollégium énekkara színvonalas
hangversenyt adott a versenyzők és felkészítő tanáraik tiszteletére a
Belvárosi Református Nagytemplomban.
A terepgyakorlati nap 2015. május 16-án Kaán Károly emlékfaültetéssel
kezdődött a templomkertben. Az év fájának, a kocsányos tölgynek az elültetésére került sor. Ezt követően Kaán Károly mellszobrát koszorúzták meg
a résztvevők a Főiskola aulájában, majd terepgyakorlatra indultak
Fegyvernek-Tiszapüspöki (Ördögszekér Oktatóközpont) valamint a NEFAG
Zrt. Erdei Művelődési Házához. Az élményt nyújtó terepgyakorlatot Dr.
Tóth Albert, Horváth Ernő és Csikós Eszter vezette.
2015. május 17-én az elméleti fordulóra került sor, ahol három tanuló is
maximális pontszámot ért el. Az ünnepélyes díjkiosztáson a tanulók számos ajándékot kaptak, a szponzorok és támogatók jóvoltából. Az első
helyezett tanuló Kállay Hanga, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 6.
osztályos tanulója és felkészítő tanára Kaán Károly érmet, könyvjutalmat
és görögországi utazási lehetőséget kapott.
Mezőtúr Város különdíjait átadta Batta Attila Viktor Mezőtúr Város alpolgármestere, aki Mezőtúr Város további támogatásáról biztosította a versenybizottságot, amelyet köszönettel fogadtak. Valamint köszönet az
Emberi Erőforrás Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának.
Minden tanuló ajándékcsomaggal térhetett haza, a TermészetBúvár és
az Erdészeti Lapok kiadványait is magukkal vihették.

Krizsán Józsefné
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Kiállítás nyílt a Nemzeti Összetartozás Napján
„Trianoni emlékek 95 év távlatából” címmel nyílt kiállítás június 4-én a Közösségi Házban, ahol az I. világháborút megelőző és az azt követő időszak
eseményeire emlékező korabeli tárgyak tekinthetők meg. A tárlatban megtalálhatóak a határon túli testvértelepülésekről érkezett relikviák is. A kiállítás
megnyitóján a megjelenteket Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere köszöntötte. A tárlatot Szenes János, a Szarvasi Történelmi Emlékút
Közalapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg, majd Patkós Éva városi képviselő közreműködésében olyan dalok csendültek fel, amelyek az 1920-as
években születtek. Az esemény végén városunk vezetői és a testvértelepülések küldöttei gyertyagyújtással emlékeztek a Magyar Királyság 64 vármegyéjére és az egységes Nagy Magyarországra.

Nemzeti Összetartozás Napja
Mezőtúr Város Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából idén is megtartotta városi megemlékezését június 4-én. Az eseményen
részt vettek a testvértelepülések polgármesterei és küldöttei is.
A harangok zúgásával vette kezdetét a Trianon 95. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés az Országzászlónál, a Kossuth Lajos téren. A
megjelenteket Boldog István országgyűlési képviselő köszöntötte. A megemlékezésen közreműködtek az Újvárosi Általános Iskola diákjai és a
Szivárvány citerazenekar.
Elsőként Patkós Éva városi képviselő emlékezett vissza a 95 évvel ezelőtt
történt eseményekre. A megemlékezés a testvértelepülések küldötteinek
gondolataival folytatódott. Máté Árpád Árkos község polgármestere,
Kisgyörgy Sándor Kálnok – Sepsikőröspatak polgármestere, Földváry
Terézia Sárosfa település polgármestere és Törökbecse képviseletében Ilia
László a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület titkára beszédjeikben
hangsúlyozták a nemzeti összetartozás fontosságát, településeiken a nemzeti érzelmek, a magyarságtudat tovább örökítését, anyanyelvükhöz és az
anyaországhoz való kötődést.
A megemlékező gondolatok után az egyházak képviselői - FülöpMónika
evangélikus lelkész; Ondavay Tibor pápai prelátus; Mihalina László református lelkész – mondtak áldást, majd a kegyelet, az emlékezés koszorúi-

nak, virágainak elhelyezése következett. Az esemény a Székely Himnusz
közös eléneklésével zárult.

A trianoni békediktátum 95. évfordulójának estéjén az Országzászlónál
és az I. Világháborús Emlékműnél gyertyagyújtással emlékeztek az egybegyűltek a tragikus eseményre

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió
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Megtaláltuk Mezőtúr legerősebb emberét

A Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány szervezésében, június 6-án tengerpartot idéző, mediterrán hangulatban került ismét megrendezésre a
Vízparti Fieszta – „Ki a legény a gáton?” rendezvény, a Hortobágy-Berettyó
Főcsatorna közúti híd lábánál húzódó partszakaszon.

Az előző évhez hasonlóan egész nap lehetőség nyílt vízi sporteszközök
kipróbálására, bérlésére. A rendezvényt Herczeg Zsolt polgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy a program elsődleges célja a természet adta
lehetőségeink kihasználása.
A polgármester úr köszöntője után a Dalma Dance Club táncosai szórakoztatták a rendezvényre látogatókat. A meleg időjárás és a táncos talpakat
égető forró homok nem szegte kedvét a Mezőtúri Mazsorett csoportnak
sem, akik délután tartottak bemutatót az érdeklődőknek.
Igazi kuriózumként az idei évben először lehetőség nyílt sétahajóval is
megcsodálni városunk egyik rendkívüli természeti adottságát, a HortobágyBerettyót. A parton kiépítésre került sétányon könnyen megközelíthető a
kikötő, ahol a „Boglár” várta kedves utasait.

Fotó: Szőke Levente

A nap kiemelt programja a „Ki a legény a gáton?” elnevezésű erősember
verseny volt, Nagy Ákos Strongman közreműködésével. Vendégünk elsőként saját erejét „fitogtatta”, súlyokat emelt és tett arrébb, valamint puszta
kézzel húzott el egy lovas kocsit, melyen annyi gyerek és felnőtt ült, ahány
csak elfért. Ezután, városunk erős emberei közül került ki a három legerősebb. Nagyobbnál nagyobb súlyok emelésével, cipelésével mérték össze
erejüket. A legerősebbnek Varga Albert bizonyult, második lett Nagy
Sándor és a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Simon Tamás lépett. A
megmérettetés után levezetésképpen Gajdos Zoltán humorista történeteit

hallgathatta meg a közönség.
A kisebbek homokvárépítő versenyen vehettek részt, ahol
kiélhették kreativitásukat. A spontán szerveződött kis csapatok nagyszerű
„építményeket” alkottak, melyet ajándékcsomagokkal jutalmaztunk. A
délután folyamán a gyerekeket óvónők segítségével játszósarok várta. Az
érdeklődők a Tourinform Iroda kihelyezett pultjánál kaphattak tájékoztatást a közeljövőben megrendezésre kerülő programokról, városunk turisztikai, kulturális értékeiről és egyéb belföldi programokról.
Az este folyamán pedig a szórakozásé volt a főszerep és igazi vízparti
buli vette kezdetét, amely nem jöhetett volna létre a Dj-k (Franky, Pete G.,
Karesz, Forest, Henrik) nélkül, akik az egész nap folyamán fantasztikus
zenékkel gondoskodtak a jó hangulatról. A kiváló vendéglátásról a Nemzeti
Szálloda dolgozói gondoskodtak, akik a parton felállított teraszon minden
hétvégén szeretettel várják vendégeiket.
Számos megkeresés érkezett a szervezőkhöz azzal kapcsolatban, hogy
mikor lesz még lehetőség az vízi sporteszközök bérlésére, valamint sétahajózásra. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a Boglár egész nyár folyamán minden hétvégén várja a sétahajózni vágyókat. Bővebb információ az
alábbi elérhetőségeken kérhető:
•Csikász Lajos, Körös-Túr-Szol Hajózási Társaság
+36-20/93-94-604., +36-70/323-63-89
•Internet: www.koroshajo.hu oldalon
A vízi sporteszközök bérlésére is lesz még lehetőség az augusztus 19-ei
rendezvény napján, a Lampionúsztatást megelőzően. Addig is a nyár folyamán bárki jelezheti igényét az eszközökre az alábbi elérhetőségeken:
Szűcs Lajos: +36-20/419-42-42; Szűcs Dániel: +36-20/55-88-364
Minden héten van lehetőség a sárkányhajó kipróbálására a Túri
Sárkányok edzésein, keddenként 17:30-tól a Berettyó parton.
Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden kedves
érdeklődőnek, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. Továbbá minden
támogatónak, főtámogatónknak Mezőtúr Város Önkormányzatának, a
szervezőknek, óvónőnek, polgárőrnek, egészségügyi dolgozónak, Dj-nek,
akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.
Elindult a nyár, találkozzunk a város további nyári rendezvényein is!
Június 24-én Szent Iván Éji Tűzugrás, július 29.-augusztus 1. East Fest,
augusztus 4-8. arTúr Fesztivál, augusztus 9. Túri Vásár.
A Hortobágy-Berettyó partján pedig augusztus 19-én a Lampionúsztatáson
és 20-án a Sárkányhajó versenyen hasonló színes programokkal várunk
mindenkit szeretetettel!

Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány

Emberség Napja Mezőtúron
Mezőtúr Város Önkormányzata az Emberség Napja
alkalmából tartott megemlékezést 2015. június 14-én.
Az egybegyűltek
felidézték az 1944.
június 16-án történt helyi eseményeket. Azon a
napon Botyánszky
János evangélikus
lelkész megszólaltatta a templom
harangját - akkor,
amikor a város
zsidóságát onnan elhurcolták.
A Mezőtúri Evangélikus templomban napjaink
emberséges cselekedeteit példázva emlékező istentiszteletet tartott Fülöp Mónika evangélikus lelkész. Itt
került átadásra a „Botyánszky János” díj, melyet ez

évben Miskolczi Pálné nyugdíjas tanítónő részére adományozott a Képviselő-testület. Kati néni példamutató
életútja, munkássága miatt méltán érdemelte ki a díjat.
A kitüntető díjhoz ezúton is gratulálunk.
Az istentiszteletet követően a Botyánszky János
Emlékparkban Juhász Sándorné mondta el emlékező
gondolatait. A kegyelet, az emlékezés koszorúinak,
virágainak elhelyezése után harangzúgás kíséretében
emlékmenet indult a Holokauszt Emlékhelyhez, ahol a
történelmi egyházak képviselői ökumenikus imádságot
mondtak az elhunytak tiszteletére.
A megemlékezésen a Mezőtúri Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskolájának tanulói és tanárai közreműködésében színvonalas műsort hallgathattak meg a jelenlévők.

Karsainé Szabó Judit

ÚSZÁS OKTATÁS A
NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
A Mezőtúri Úszószakosztály kis létszámú, csoportos, intenzív, 10
alkalmas úszásoktatást indít az
alábbi turnusokban:
I.: délelőtt:
2015. június 22-től 2015. július 3-ig
délután:
2015. június 13-tól 2015. június 23-ig
II.: de és du: 2015. július 13-tól
2015. július 24-ig
III.: de és du: 2015. augusztus
3-tól 2015. augusztus 14-ig
A részletekről érdeklődni-, illetve
jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Baukó Péter:
06/70 333-9851
Tokács Anikó:
06/70 333-9852
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mezőtúr és vidéke
Ünnepi Könyvhét 2015

„A könyv a legjobb barát. Akkor foglalkozik vele az ember, amikor
akar, oly hosszan és annyiszor, ahányszor akar. Az olvasó ember olyan
lesz, mint egy ínyenc - minden hangulatához a megfelelő ételeket
választja ki és sohasem csalódik.”/Silesius
Színes programsorozattal várta az érdeklődőket a Mezőtúri Móricz
Zsigmond Könyvtár, a 86. Ünnepi könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapokon.
A megnyitón Batta Attila Viktor alpolgármester úr mondott köszöntő
beszédet.
Az Író-olvasó találkozón Sándor
Anikó írónő volt vendégünk, aki
néhány éve sikeres üzletasszonyként
felállt íróasztalától és feladta egész
addigi életét és karrierjét. Elutazott
Argentínába tangót tanulni, találkozott a halállal Indiában és végigjárta
El Caminót, hogy megtalálva saját
útját, most másokon segítsen könyveivel, projektjeivel. Az írónő megnyerő stílusával olyan előadásban részesített bennünket, melyet tényleg öröm volt hallgatni. Előadásából tanulhattunk a kitartásról, az álmokról, a küzdelemről. Olyan dolgokról, amik utat
mutathatnak az életünkben.
Irodalmi Akadályverseny
Immár kilencedik alkalommal rendezte meg a gyermekkönyvtár Irodalmi
Akadályversenyét. Ezúttal a nagyobb gyerekeket vártuk kihívásunkra,
melynek témája Suzanne Collins Éhezők viadala trilógiájának első kötete
volt. A háromfős csapatoknak körbe kellett mennie a Bányató partján és
izgalmas feladatokon keresztül kellett számot adniuk a könyv tartalmáról.
Az igazi nyári időben minden csapat nagyon ügyes volt, jól vették az
„akadályokat”.
A verseny helyezettjei:
I. Hegyi Zsanett, Szűcs Dorka,
Kötél Enikő (Vörös pöttyös csajszik)
II. Magyar Szilvia, Hazafi Tímea,
Szabó Kata (Teleki Csajok)
III. Mester Lotti, Geszti Ágota,
Gawelda Regina (Primulák)
Köszönjük a csapatok részvételét és a segítők munkáját.
Segítőink voltak:
Kovács Gáborné Soltész Mária, Garainé Bordács Márta, Herbály Mónika,
Johan Imola Pálma.

Flashmob
A könyvünnep apropóján, gyerekek lepték el a könyvtár előtti füves
teret június 3-án, szerdán. Az első
osztályos gyerekek a Rákóczi Úti
Általános Iskolából és a Katolikus
Általános Iskolából érkeztek és
elhozták kedvenc saját könyvüket,
amelyeket megmutattak nekünk és
egymásnak. Remek alkalom volt ez arra, hogy a más iskolába és osztályba
járó gyerekek megismerkedjenek egymással és kedvenc történeteikkel.
Színház a könyvtárban
Egy délutánra különleges szerepet kapott a gyermekkönyvtár, hiszen valóban színházzá változott. A Batyu Színházból Gergelyi Júlia látogatott el
hozzánk és több mint ötven gyermeknek játszotta el a Hófehér és Rózsapiros
című interaktív bőröndös mesét. A meleg ellenére nagyon jó hangulatban telt
a délután, a gyerekek igazi partnernek bizonyultak a játékban.
Tudor Csata
Állandó klubunk a nyárra bezárja kapuit. Immár hagyomány, hogy az
utolsó foglalkozáson a kis tudorok összemérhetik tudásukat nálunk a klubvezető, Gecov Gabriella vezényletével. Idén sem volt ez másképpen.
Gratulálunk a győzteseknek!
I. helyezett Deák Hunor,
II. helyezett Barna Blanka
III. helyezett Baráth Éva
Valamint ezúton is köszönjük
Gabi néni egész éves munkáját!
Babakiállítás
Egy kedves túrkevei olvasónk
jóvoltából került a gyermekkönyvtárba Szabó Ildikó gyűjteményének
mintegy 72 darabja; XII.-XVIII. század béli korhű ruhába öltöztetett,
porcelánbaba. A csodálatosan megrendezett kiállításnak rengeteg látogatója volt, kicsik és nagyok egyaránt megyeszerte jöttek el hozzánk a megcsodálni ezt a különleges gyűjteményt, amely mintegy
kerete volt a Ünnepi Könyvhét rendezvényeinknek.

Könyvtárosok

Mezőtúr régen, Mezőtúr a XX. Században ---Mezőtúr a FB-on
„Csatlakozz a csoporthoz!!!... ha szeretnél feltölteni, régi - minimum
16-évvel ezelőtt készült – mezőtúri képeket! A csoportnak bárki tagja lehet
és bárki hívhat meg újabb tagokat. Keresünk régi fotókat városunkról, intézményekről, utcákról, házakról, ismert és ismeretlen emberekről. Várjuk a
régi képeket, szép emlékeket!…Emlékezzünk, beszélgessünk a régi szép
időkről! Beszélgessünk a régi Mezőtúrról együtt! Teljesen politika és
pártsemleges a csoport, kérjük, hogy ezt mindenki tartsa tiszteletben!” – így
szól Veresné Kádár Anikó beajánló felhívása a népszerű internetes közösségi portálon. A címben szereplő két nagy látogatottságú, nyilvános oldalon
gyülekeznek a fényképek a régi termelőszövetkezeti életről, a sok embert
foglalkoztató üzemek, gyárak, szervezetek munkahelyi pillanatairól, Május
1-ről, ballagásokról, szalagavatókról, kulturális csoportok fellépéseiről tudósító fotók. Gyönyörű felvételeket találunk mezőtúri épületekről, az egyik
legkülönlegesebb a városháza építését megörökítő fotó, 1928-ból.
A hozzászólásokból sok-sok információt felidézhetünk, megismerhe-

tünk a régi Mezőtúrról. Anikó – fiaival együtt – egy nagyon fontos közművelődési, városismereti oldalt indított el. Az elektronikus gyűjteményben
már közel 1000 fénykép található, melyekhez ők is, a fotókat beküldők is
általában fontos információkat is közölnek.
Keressék fel Önök is ezeket az oldalakat, fedezzék fel a régi Mezőtúrt a
fényképek segítségével, ismerjék meg elődeink életét …és természetesen ki-ki
saját házi albumából gazdagítsa az értékes civil kezdeményezésű „közgyűjteményt”, melynek archiválása közintézményi szintű feladat is lesz a városi
könyvtár számára. Anikó elektronikus elérhetősége: aniko24@citromail.hu
Szívből jövő elismerésemet és köszönetemet szeretném kifejezni a gyűjtemény létrehozásáért, körültekintő folyamatos gondozásáért a Veres családnak, amikor e helyen is javaslatot teszek a Mezőtúr régen és a Mezőtúr
a XX. Században elnevezésű virtuális fotógyűjtemény Helyi Értéktárba
történő felvételére! 			

Berczeliné Boldog Mária

2015. június 19.

7

mezőtúr és vidéke
Az úszószakosztály hírei

A Hajdúszoboszlói Árpád Sport Egyesület április 25-26-án rendezte meg
az immár hagyományos úszóversenyét az Árpád kupát. Először indultak
külföldiek ezen a rangos úszóversenyen, így nemzetközivé bővült.
Bukarestből 3 csapat és Rimaszombatból 1 úszóklub versenyzői csaptak
össze a 19 magyar úszócsapat versenyzőivel. Összesen így 281 sportoló
szelte a habokat az Árpád uszodában. Csapatunkat Farkas Viktor és Nagy
Zoltán képviselte. 200 gyors- és hátúszásban értek el arany és ezüstjelvényes szinteket.
Április 25. Szuse-Kupa Szarvas: Papp Lili, Király Dóra, Sőrés Lujza, Ugrai
Nikolett szerepeltek, az egyéni érmek mellett váltóban is a dobogóra állhattak.
Május 02. Az új győri uszodát is „meghódították” a jövő bajnokai: lenyűgöző látvány volt, amint az országos felmérő kezdete előtt a tízpályás
medencében csaknem 250 ifjú melegített egyszerre, valóban afféle sárga
tengerré változtatva az impozáns létesítményt. Ráadásul a „tenger” más
miatt is egyedülálló: Magyarországon elsőként ózonos tisztítást alkalmaznak, így tizedannyi klór van a vízben, mint másutt, az úszószemek nem kis
örömére. Nagy Zoltán, aki jelenleg tagja ennek a társaságnak, tudásának és
formájának megfelelően szerepelt és javított egyéni legjobbján mind a két
versenyszámában.

A 12 magyar úszócsapat (köztük mezőtúr 8 úszója) mellett, Erdélyből, 4
úszóegyesületből több, mint 200 versenyző csobbant az új uszoda vizében.
Igen csak kitettek magukért Mezőtúr úszói. Csipes Andor és Baukó Péter
tanítványai összesen 13 alkalommal állhattak fel a dobogóra az évjáratonként értékelt versenyen. Ezen kívül begyűjtöttek még 1 váltó ezüstöt is. A
csapatversenyben is előkelő helyen végeztek. Dicséretes, hogy sorra javították meg versenyzőink az egyéni csúcsaikat is. Nagy Zoli 4, Baukó Csenge
3, Király Dóri 1számban úszott jelvényes szintet. Papp Lili a 800 gyors
korosztályos ranglista élére ugrott.
2015. május 29-én Észak-Alföld Régió Nyílt úszóbajnokságán 16 fővel
vettünk részt. „A fiatalok számára egyértelműen a tapasztalatszerzés a cél,
ugyanakkor több olyan klasszisunk is van, akiknek köszönhetően bízhatunk
a megszokott, eredményes szereplésben. Viszont hadd kérjek mindenkit,
hogy a tűzkeresztségen most áteső fiataloknál ne a helyezést nézzék, számukra az a legfontosabb, hogy belekóstoljanak a nagy versenyek légkörébe.
Dobogósok: Jancsa Sára, Sőrés Lujza, Farkas Viktor, Nagy Zoltán.
Az aranyérem csodálatos dolog, de ha nélküle nem érsz eleget, akkor
vele sem! Az érem bűvöletében élünk és emellett szinte elfelejtődik a sportnak a lényege.

Május 16-án rendezték meg Tiszaföldváron az idei év első nyitott pályás
Szezonnyitó úszóversenyét. A verseny érdekessége, hogy a bemelegítéstől
a verseny végéig nagyon fáztak a gyerekek, az eredményhirdetéstől kezdve
pedig szikrázó napsütésben volt részünk. Izzadtak is a dobogón való kötelező megjelenéseken úszóink, mert egy versenyzőnk sem távozott érem
nélkül. Szinte minden versenyszámban értünk el dobogós helyezést, volt,
aki 6 éremmel jött haza.

2015. május 30-án három irányba indult a csapat, melyből az egyik a III.
Gyarmati Kupa Nemzetközi Úszóverseny, melyre 3 ország 27 csapatának
387 versenyzője adta le nevezését. Viktor és Zoli itt is gyarapították a szakosztály jelvényes szintjeinek számát, 100 gyors és hátúszásban.

Szentesi érem eső hullott a Mezőtúri úszókra!
Május 23-án, Szentesen álltak rajtkőre a mezőtúri szakosztály úszói. Az
egy év alatt felépült csodálatos 10 pályás fedett uszodát az „Óvodától az
olimpiáig” elnevezésű nemzetközi úszóversennyel avatták fel. (Persze csak
utánunk, Seniorok után 2 héttel).

A Hajós Alfréd kupán Debrecenben is óriási mezőny gyűlt össze. Itt a
Karsai lányok szerepeltek nagyszerűen! Gerda 100 gyorson ment bronzjelvényes szintet, Réka alig elmaradva tőle.

A Viharsarok-kupán Békéscsabán Király Dóri, Papp Lili, Sőrés Lujza képviselték színeinket. Termés: 1 arany, 1 bronz, 2 bronzjelvényes szintidő.

Csipes Andor
úszóedző

Mezőtúri kungfusok a Bulgáriai Wushu Európa Bajnokságon
2015. május 13-16-ig került megrendezésre az I. Yongchunquan /Wing
Chun/ Európa Bajnokság Bulgáriában, Stara Zagorában. A Bajnokságon 12
ország több mint 150 versenyzője vett részt. A Magyar Kungfu és Wushu
Szakszövetséget, ezen belül a Szolnoki székhelyű Magyar Wing Chun
Szövetséget három versenyző Pápai Bernadett, Kelemen Richárd, Kollár István
és egy edző Pápai Károly képviselte. Mind három versenyző pusztakezes
forma gyakorlatban indult. Kollár István ezen kívül kard formában is nevezett.

A képen a Magyar Wing Chun Szövetség versenyzői. Balról Pápai Károly, Pápai
Bernadett,Varga István a Magyar Kungfu és Wushu Szakszövetség Főtitkára,
Fejér Gábor a Magyar Kungfu és Wushu Szakszövetség Elnöke, Kollár István,
Kelemen Richárd.

Nagyon szoros versenyek alakultak ki, Oroszország a legerősebb versenyzőit nevezte be. Versenyzőink így is keményen helytálltak. Pápai
Bernadett a chum kiu kategória felnőtt nő 6. helyét szerezte meg, orosz és
bolgár versenyzőket megelőzve. Kelemen Richárd a chum kiu kategória
felnőtt férfi 6. helyét, Kollár István szintén a chum kiu kategória felnőtt férfi

9. helyét szerezte meg. Az ő
csoportjukban is sok nemzetközileg elismert versenyző indult. Majd Kollár István
wing chun kardformában a
8. helyet érte el.
Május 17-23-ig a küzdelmeké és tradicionális wushu
formáké volt a főszerep. 24
ország 400 versenyzője
A képen Nagy Máté a dobogó első helyén.
indult a bajnoki címekért. Itt
is volt versenyzőnk, Nagy Máté a Mezőtúri Wing Chun kung Fu H.S.E.
versenyzője a küzdelmi kategóriában indult. A qinda szabályrendszerben
induló Máté hétfőn a svájci versenyzőt
győzte le, szerdán az azerbajdzsáni versenyző ellen indult az első helyért. Az
első menetben 5-0, a másodikban 4-1-es
pontozással nyert Máté, így ő lett a junior férfi -70 kg Európa Bajnoka!
Hatalmas eredmény ez számunkra,
hisz olyan országokat győztünk le, ahol
régi hagyománya van a harcművészeteknek. Gratulálunk a versenyzőknek ezekért a kiváló eredményekért!
Nagy Máté a Mesterével,
Sifu Pápai Károllyal

2015. június 19.

közéleti lap

mezőtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Seres Antal élt 88 évet,
Geszti Zsigmond Gábor élt 71 évet,
Varga Istvánné Szűcs Julianna élt 91 évet,
Szigethy Józsefné Bagi Katalin élt 85 évet,
Tóth Sándor élt 71 évet,
Filip Sándor élt 57 évet.

Nyugodjanak békében.
FELHÍVÁS

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Szász Krisztina

Boldog Zoé Hanna
(Iglódi Enikő)

„Fájó szívvel emlékezünk”

parlagfű elleni védekezésre
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya
(továbbiakban: növényvédelmi hatóság) ezúton hívja fel valamennyi külés belterületi ingatlan- illetve földtulajdonos, gazdálkodó, földhasználó, bármilyen földterület tulajdon, illetve kezelési jogával bíró természetes, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségre.
A hatályos jogi szabályozás szerint az előzőekben felsoroltak az adott év
június 30. napjáig kötelesek a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetáció végéig (gyakorlatilag az első fagyokig) folyamatosan fenntartani.
A védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, külterületen
a Kormányhivatal Járási Hivatalai Földhivatalainak gazdászai ellenőrzik.
Az ellenőrzések július 01-ét követően kezdődnek. Amennyiben az ellenőrzések a védekezési kötelezettség elmaradását, vagy annak nem megfelelő
teljesítését állapítják meg belterületen a jegyző, külterületi ingatlanok esetében a növényvédelmi hatóság (együttesen: eljárók) köteles hivatalból
eljárást indítani. A felderített mulasztó, tekintettel a jogszabályban rögzített határnapra (adott év június 30. napja) további felszólítást a védekezésre nem kap, az eljárók közérdekű védekezés keretében a mulasztó
kockázatára és költségére elvégeztetik a parlagfű-mentesítést. Az eljárás
következő szakaszában a mulasztóval szemben a növényvédelmi hatóságnak kötelezően növényvédelmi bírságot kell kiszabnia, mely bírság
mértéke 15.000. – 5.000.000. forint között állapítható meg. A bírság mértékének megállapítását jogszabály rögzíti, miszerint a bírság összege a
fertőzött terület elhelyezkedése (kül- vagy belterület), a fertőzött terület
nagysága (m2; hektár), illetve a parlagfűvel való borítottsága függvényében
változik.
Az előzőekben leírtakra tekintettel, a későbbi kellemetlenségek
elkerülése érdekében a védekezési kötelezettséggel érintettek folyamatosan figyeljék a parlagfű fertőzés alakulását, maradéktalanul tegyenek
eleget a jogszabályban előírtaknak.

Holló László sk.
osztályvezető
2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,
hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

Simon Zsolt (ács-mester)
1973-2014

Egy évvel ezelőtt ezen a napon, megváltozott minden. Bánat költözött
lelkünkbe. A szakadék szélén állunk értetlenül, és a szívünk az óta sem talál
nyugalomra. Fáj, hogy az élet elválasztott minket egymástól, és nem halljuk
már a szíved dobbanását. Mióta elmentél, úgy érezzük, mintha álom, és
valóság között lebegnénk, de egyek vagyunk mi örökké, bármilyen messzi
útra mentél. Eltelt egy év, de mi még mindig haza várunk téged…
Aztán megcsillan egy könnycsepp, a fájdalomtól égő szemünkben, nincs, és nem
is lesz olyan perc,
hogy ne jutnál az
eszünkbe,
mert
őriznek téged a teteid, elmúlni nem hagyjuk, az igaz ember eltávozik, de a
fénye örökre megmarad nekünk.
„Az utolsó csatád, jő, hadvezér adj hálát majd minden napodért, mert te
hős voltál.”

Feleséged Gabi és lányod Enikő

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Június 19-25-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445
Június 26- július 2-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Június 20-21-én
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Június 27-28-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

Szövőgyáriak figyelem!

Szeretnénk találkozni megint veletek, 2015.június 29-én hétfőn 13.00-kor
a Közösségi Ház nagytermében.
Ebéd: 1200 Ft, amelynek fizetési határideje: 2015. június 21.
Kb. 120 főig várjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezés: Elekné Jolika: 06/30-896-5008 vagy 06/56-351-367
Szarkáné Magdi: 06/30-389-0782
Lapzárta: 2015. június 24. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

